
AIR OPTIX® AQUA 

De hoogzuurstofdoorlaatbare maandlens die je ogen beter laat 
ademen! 

AIR OPTIX AQUA is een revolutionaire maandlens voor overdag dragen, gemaakt uit 
een siliconehoudend materiaal. Deze lens laat maar liefst tot 5 keer meer zuurstof 
door dan gewone maandlenzen. 

Ogen moeten ademen! 

Om goed te kunnen functioneren en gezond te blijven hebben ogen zuurstof nodig, 
ze moeten als het ware kunnen "ademen". Het hoornvlies (voorste, doorzichtige deel 
van het oog, ook wel "cornea" genoemd) haalt de nodige zuurstof uit de lucht: deze 
lost op in het dun laagje traan op het oog, en kan zo worden opgenomen door de 
cellen van het hoornvlies. 

 Een gewone contactlens maakt dit proces wat moeilijker, omdat ze een soort 
barrière vormt tussen de lucht en het oog . Om te voorkomen dat het oog op termijn 
nadelen van een verminderde zuurstoftoevoer zou ondervinden, raden 
contactlensspecialisten meestal aan de lenzen niet langer dan 8 à 10 uur per dag te 
dragen. 

 We hebben lenzen nodig die meer zuurstof doorlaten. 

De levensstijl van de huidige consument stelt echter vaak hogere eisen (denk maar 
aan het aantal uren dat de meesten doorbrengen achter een computerscherm!) en 
de aanbevolen draagtijden worden haast altijd overschreden.  

Nogal wat lensdragers vertonen dan ook bepaalde tekens die mogelijk op een 
zuurstoftekort wijzen, zoals rode ogen, oncomfortabele lenzen aan het eind van de 
dag, soms een wat branderig gevoel of jeuk, het gevoel droge ogen te hebben... 

CIBA VISION verricht reeds jaren onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe 
lensmaterialen die veel meer zuurstof doorlaten, zodat de ogen gewoon kunnen 
blijven "ademen" en gezond blijven, ook op lange termijn. 

De hoogzuurstofdoorlatende lenzen die door CIBA VISION werden ontwikkeld, zijn 
gebaseerd op silicone en worden onderworpen aan een unieke 
oppervlaktebehandeling, die er voor zorgt dat de lenzen beter bevochtigbaar zijn en 
eiwitneerslag er zo goed als geen vat op heeft.  

  

AIR OPTIX lenzen voor bijna iedereen 

AIR OPTIX maandlenzen bestaan in verschillende varianten, ongetwijfeld bestaat er 
ook één voor jou! 

AIR OPTIX AQUA: de maandlens met AquaMoisture™ systeem voor comfort vanaf 
het eerste contact, de hele dag lang. Deze lens is beschikbaar met een sferische 
correctie voor ver- en bijziendheid 

AIR OPTIX for ASTIGMATISM: de maandlens met een torische correctie of een 
cilinder 

AIR OPTIX NIGHT&DAY: een maandlens met sferische correctie, waar je eventueel 
ook mee kunt slapen (voor meer info, kijk bij productinfo over deze lens. Vraag altijd 
advies aan je opticien voor je lenzen ’s nachts gaat doordragen.) 



AIR OPTIX Individual: een op maat gemaakte hoogzuurstofdoorlatende contactlens 
voor wie een individuele benadering wenst. 

Meer info vind je op www.airoptix.be of www.airoptix.nl . Ook je opticien staat je 
uiteraard graag bij met deskundig advies. 

 


