
 

Bio Optic -  pohodlné kontaktní čočky pro      

plánovanou výměnu 

 
 
Charakteristika 
 
Čočky Bio Optic jsou vyrobeny metodou „Foto Spin“, která představuje poslední generaci 
rotačního odlévání. Její princip spočívá v tom, že čočky všech refrakcí jsou vyrobeny při stejných 
otáčkách a požadované dioptrie je dosaženo změnou zakřivení formičky. Výsledkem tohoto 
výrobního postupu jsou čočky, které mají u všech refrakcí shodnou geometrii zadní plochy stejně 
jako čočky soustružené nebo odlévané do dvou forem (cast-molded).  
 
Čočky Bio Optic jsou určeny pro nejširší klientelu. Biomimetický hydrofilní Hioxifilcon, zaručuje 
příjemné nošení a přitom je dostatečně pevný, takže se s čočkami dobře manipuluje i při nízké 
tlouštce, díky níž propouštějí čočky dostatečné množství kyslíku při denním nošení. Čočky Bio 
Optic jsou dodávány ve dvou variantách jako měsíční a denní.  
 
 
Materiál:  kopolymer HEMA-GMA, Hioxifilcon A  
Dk 18.10

-11
ml O2.cm

2
/(ml.s.mm Hg)  

Index lomu 1,404 
Deformace při přetržení 160 %  

 

 
Údržba 
Pro čočky Bio Optic měsíční doporučujeme používat roztok All Clean Soft, Optosoak® plus, 
případně Ever Clean. Vzhledem k jejich neutrálnímu charakteru lze použít i další roztoky včetně 
fyziologického roztoku Optosol® plus. 
 
Čočky Bio Optic denní jsou určeny pouze pro jednodenní nošení a poté mají být vyhozeny. 
Žádné roztoky pro údržbu proto nejsou potřeba.  
 
 
Rozsah dioptrií 
MĚSÍČNÍ:  -0,50 D až  -7,00 D  
DENNÍ:  -0,50 D až  -6,00 D 
Odstupňování v oblasti do -5,00 po 0,25 D, od -5,00 po 0,50 D. 
 
 
     
Druh čočky Měsíční Denní 

Průměr DIA 14,2 14,2 

Obsah vody 59 % 57 % 

Ekvivalentní rádius vnitřní plochy eBCR 8,60 8,60 

Středová tloušťka CT (-3,00) 0,10 0,09 

Manipulační zabarvení tyrkysové blankytné 

Pro oči se zakřivením rohovky 7,3 až 8,0  7,3 až 8,0 

Balení  po 6 ks po 30 ks 
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