PORTFÓLIO
DE PRODUTOS
1. Euromonitor International; Eyewear 2019 edition; value sales at rsp, all retail channels, 2017 data; "Acuvue family of brands" represents aggregated sales of following brands at GBN level: 1-Day Acuvue, Acuvue Oasys, Acuvue Advance, Acuvue, and Acuvue2.
2. www.clinicaltrials.gov é um website mantido pelo NHS. Os 21 estudos clínicos avaliaram o conforto subjetivo como endpoint primário ou secundário para as marcas ACUVUE® Oasys com Transitions™ Light Intelligent Technology™. Revisão realizada em 2 de outubro de 2019. Estes produtos
estão devidamente regularizados na Anvisa.
3. Euromonitor International Limited; based on research conducted in August 2018; "world" and "globally" represent markets accounting for 80.8% of total daily disposable contact lenses in 2017 (retail sales). Claim effective starting September 24, 2018.
4. Ajuda a proteger contra a transmissão prejudicial da radiação UV para a córnea e o olho.
ADVERTÊNCIA: as lentes de contato que absorvem raios UV NÃO substituem proteção contra a luz UV, como óculos de proteção ou óculos escuros, porque elas não cobrem completamente os olhos e a região circundante. É preciso continuar usando óculos que absorvem os raios UV,
conforme as instruções. NOTA: a exposição prolongada à radiação UV é um dos fatores de risco associados à catarata. A exposição baseia-se em diversos fatores, como condições ambientais (altitude, geografia, céu nublado) e fatores pessoais (extensão e natureza das atividades ao ar livre).
As lentes de contato com bloqueio dos raios UV ajudam a proteger contra a radiação prejudicial. Contudo, não foram realizados estudos clínicos para demonstrar que o uso dessas lentes reduz o risco de desenvolver catarata ou outros problemas oculares. Consulte seu oftalmologista para obter
mais informações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACIONAL. Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: 59.748.988/0001-14. Mais informações sobre cuidados para utilização (manuseio), advertências e indicação de uso do produto verifique o Guia de Instruções ao Usuário,
acesse www.acuvue.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento com o Consumidor 0800 762 5424. CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA REGULARMENTE. Os produtos ACUVUE® estão devidamente regularizados na ANVISA. © Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde
Ltda. JANEIRO/2020 - Todos os direitos reservados. ID: PP2020MLT4019

A radiação UV pode
causar danos irreversíveis
ao olho. Por isso,
ACUVUE® possui um
portfólio completo,
com proteção UVA
e UVB efetiva4.

Hidratação constante.
O agente umectante
(PVP) inserido na matriz
da lente de contato5
mantém a estabilidade
lacrimal, garantindo
conforto a seus
usuários.

Conforto ao piscar.
O desconforto é uma
das maiores causas
de abandono do uso
de lentes de contato.
Para garantir a melhor
experiência em conforto,
o desenho de borda
infinita diminui o contato
do bordo palpebral
com a borda da lente.

DIFERENCIAIS DO PORTFÓLIO ACUVUE®

Para realizar as atividades
diárias é necessário
movimentar a cabeça
em inúmeras posições.
Com o DEA, além de
corrigir o astigmatismo,
as lentes de contato
mantêm uma excelente
qualidade visual em todos
os momentos.
DESENHO DE
ESTABILIZAÇÃO
ACELERADA®.

12.
13.

Metade dos usuários
de lentes de contato
tendem a abandonar a
categoria após os 45 anos.
Por isso, a tecnologia
INTUISIGHT™ considera as
variações do diâmetro
pupilar, de acordo com a
ametropia e a idade do
paciente, o que garante
uma boa qualidade visual
em todas as distâncias,
em qualquer idade.

9.
10.
11.

Coles-Brennan C., Pall B., Mahadevan S. Prescribe Lenses That Can Perform in Demanding Environments. Advertorial. Contact Lens Spectrum. Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Publication. June 2015.
JJV Data on File 2018. Definition of ACUVUE® OASYS with TransitionsTM Light Intelligent TechnologyTM.
JJV Data on File 2018. ACUVUE® OASYS Contact Lenses with TransitionsTM Light Intelligent TechnologyTM - objective clinical claims.
Pesquisa on-line com 1.503 usuários de lentes de contato com 18 a 39 anos de idade em 5 países em 2013. Destes indivíduos, os que tinham experimentado pelo menos uma outra marca de lentes de contato: 68% dos usuários de ACUVUE OASYS® concordaram completamente/concordaram
que suas lentes eram as mais confortáveis que já haviam usado durante a utilização de dispositivos digitais. Estes produtos estão devidamente regularizados na Anvisa.
Pesquisa on-line com 1.503 usuários de lentes de contato com 18 a 39 anos de idade em 5 países em 2013. Destes indivíduos, os que tinham experimentado pelo menos uma outra marca de lentes de contato: 68% dos usuários de ACUVUE OASYS® concordaram completamente/concordaram
que suas lentes eram as mais confortáveis que ja haviam usado durante a utilização de dispositivos digitais.
Zhou L, Zhao SZ, Koh SV, et al. In-depth analysis of the human tear proteome. J Proteomics. 2012;75:3877-3885.
Morgan PB. Tear film proteins: examining production, role and interaction with contact lenses. Contact Lens Spectrum. Special Edition April 2010;34-39. 3. Meyler J and Veys J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician, 2006;231:6046 34-6. Do new daily disposable lenses
improve patient comfort? Optician 2006: 6046(2.31): 34-6. 4. Suwala M, Glasier MA, Subbaraman LN, Jones L. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens. 2007;33(3):138-143.
*Dados de estudo in vitro. Estudos clínicos, correlacionando estes achados a benefícios clínicos, ainda não foram realizados.
Moody K et al. Innovating for multifocal fitting success. Optician (2015) 249; 6509: 12-17.
Morgan P et al. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125. Estudo realizado durante 365 dias. Comparável ao conforto ocular sem o uso de lentes e em 5 das 6 medidas de saúde
ocular (hiperemia límbica, vascularização da córnea, tingimento corneal, hiperemia da conjuntiva bulbar e conjuntivite papilar); a sexta medida foi tingimento conjuntival.

Naturalmente confortável.
Inspirados em
antioxidantes naturais da
superfície ocular, os
poderosos antioxidantes
inseridos na tecnologia
ACUVUE® ajudam
a manter as camadas
do filme lacrimal em seu
estado natural,
protegendo o olho
de inflamações
e desconfortos.

5.
6.
7.
8.

ACUVUE® É A MARCA Nº 1
EM LENTES DE CONTATO
NO MUNDO1.
Há 14 anos, ACUVUE® Oasys
nunca foi superada em conforto2.
ACUVUE® Moist é a mais
recomendada do mundo3.

CONHEÇA TODO O PORTFÓLIO ACUVUE®
E ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO PARA SEU PACIENTE:

TEMPO DE
DESCARTE

O QUE
CORRIGE

GRAUS
DISPONÍVEIS

ACUVUE® OASYS
com Transitions™
Light Intelligent
Technology™

ACUVUE®
OASYS com
HYDRACLEAR®
PLUS

ACUVUE®
OASYS para
ASTIGMATISMO
com HYDRACLEAR®
PLUS

A única com
adaptação às
transições de
luminosidade,
oferecendo
maior conforto
à visão durante
todo o dia6,7

Nunca
superada.
Conforto
mesmo
durante
o uso de
aparelhos
digitais2,8

Conforto
imbatível2
e excelente
qualidade
de visão
em qualquer
situação

2 semanas

Miopia,
hipermetropia

2 semanas

Miopia,
hipermetropia

Astigmatismo
(combinado
com miopia e
hipermetropia,
se necessário)

+8.00D a -12.00D

Graus negativos,
positivos e planos
combinados a
+8.00D a -12.00D
cilindro de
até -2,75

(incrementos de 0.50D)
(incrementos de 0.25 D)

+6.50D a +8.00D
Plana

MATERIAL

TECNOLOGIA

PROTEÇÃO
UV

1-DAY ACUVUE®
MOIST® com
LACREON®

Descarte diário

Classe I - 100%
UVB e 99% UVA

1-DAY ACUVUE®
MOIST®
MULTIFOCAL
com LACREON®

ACUVUE® 2

Miopia,
hipermetropia

HYDRACLEAR
PLUS®
(agente umectante
polivinilpirrolidona
incorporado
à matriz da lente)

HYDRACLEAR
PLUS® (agente
umectante
polivinilpirrolidona
incorporado
à matriz da lente).
DEA - Desenho
de Estabilização
Acelerada®

HydraLuxe™
(aumento do
cross-linker
no polímero)

Classe I - 99,99%
UVB e 96,1% UVA

Classe I - 99,99%
UVB e 96,1% UVA

Classe I - 99,99%
UVB e 96,1% UVA

A lente
de troca
programada
em hidrogel

Descarte diário

Descarte diário

Descarte diário

2 semanas

Miopia,
hipermetropia

Astigmatismo
(combinado
com miopia
e hipermetropia,
se necessário)

Miopia e
hipermetropia
combinados à
presbiopia
(dificuldade de
focalizar de
perto, relacionada
à idade)

Miopia,
hipermetropia

+6.00D a -12.00D

Graus negativos,
positivos e planos
combinados
a cilindro de
até -2,25

+6.00D a -9.00D
com adição
baixa, média ou
alta

+8.00D a -12.00D

(hidrogel)

(hidrogel)

(hidrogel)

(silicone hidrogel) (silicone hidrogel) (silicone hidrogel) (silicone hidrogel) (hidrogel)

TRANSITIONSTM
LIGHT INTELLIGENT
TECHNOLOGYTM
E HYDRACLEAR®
PLUS incorporadas
em toda a matriz
da lente

1-DAY ACUVUE®
MOIST® para
ASTIGMATISMO
com LACREON®

A lente nunca Cuidado extra
Visão
Visão clara e
superada
para pacientes estável durante de qualidade
em conforto2,9
superior para
todo o dia,
com olhos
agora também
pacientes
mesmo com
sensíveis10,11
em descarte
com
os movimentos
diário
presbiopia12
de olhos e
cabeça, para
pacientes
com olhos
sensíveis

2 semanas

-6.50D a -12.00D
-6.00D a +6.00D

ACUVUE®
OASYS 1-DAY
com HydraLuxe™

LACREON®
(agente umectante
polivinilpirrolidona
incorporado
à matriz da lente)

LACREON®
(agente umectante
polivinilpirrolidona
incorporado
à matriz da lente)
DEA - Desenho
de Estabilização
Acelerada®

Classe II - 97%
UVB e 82% UVA

Classe II - 97%
UVB e 82% UVA

INTUISIGHTTM
LACREON®
(agente umectante
polivinilpirrolidona
incorporado
à matriz da lente)

Classe II - 97%
UVB e 82% UVA

-

Classe II - 97%
UVB e 82% UVA

