
Оставете катарактата в миналото 
и се насладете пълноценно на важните 

неща от ежедневието* с вътреочна леща 
AcrySof IQ Vivity®1-3

С ОБНОВЕНО 
ЗРЕНИЕ

БЪДЕТЕ ПО-АКТИВНИ* 

*В сравнение с монофокална леща

Част от семейството на лещите



Ако зрението Ви е замъглено 
от катаракта, не отлагайте и 
изберете леща, която да Ви 
даде нов поглед към света! 

Стандартната вътреочна леща, 
която се използва при операция 
на катаракта (така наречената 
монофокална леща), позволява да 
виждате само надалече. С AcrySof  
IQ Vivity®  можете да виждате 
както надалече, така и на ръка 
разстояние, а също да имате 
функционално зрение наблизо с 
минимални зрителни смущения.1-3,*

МОНОФОКАЛНА ЛЕЩА
Само надалече1

ЛЕЩА AcrySof IQ VIVIty®

Разширено виждане надалече и на ръка 
разстояние, подобрено зрение за близо1-3,*

КОИТО ВИ 
ЗАОБИКАЛЯТ
НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА

КАТАРАКТА
Замъглено

ЯСНО ЗРЕНИЕ ЗА
ДАЛЕЧНО РАЗСТОЯНИЕ

ЯСНО ЗРЕНИЕ НА РАЗСТОЯНИЕ 
ЕДНА ПРОТЕГНАТА РЪКА

ФУНКЦИОНАЛНО ЗРЕНИЕ НАБЛИЗО

*В сравнение с монофокална леща



Преоткрийте красотата на живота 
с леща AcrySof IQ Vivity®.1-3

Лещата AcrySof IQ Vivity® Ви 
позволява да вършите повече* 
неща, които обичате, без 
постоянно фокусиране.1-3

ПОДОБРЕНО ЗРЕНИЕ НА ДАЛЕЧНО 
РАЗСТОЯНИЕ 
• Отидете на концерт 
• Гледайте филм 
ПОДОБРЕНО ЗРЕНИЕ НА РЪКА 
РАЗСТОЯНИЕ 
• Сгответе си любимото ястие 
• Огледайте се в огледалото

ФУНКЦИОНАЛНО ЗРЕНИЕ НА 
БЛИЗКО РАЗСТОЯНИЕ  
• Погрижете се за градината 
• Направете снимка 

ЯСНО НА 
ВСЯКАКВИ 
РАЗСТОЯНИЯ

ВИЖДАЙТЕ

*В сравнение с монофокална леща

Преоткрийте 

ЯСНОТАТА



ЯСНО
ВИЖДАЙТЕ 

Зрението е важно за качеството на 
живот.  Лещата AcrySof  IQ Vivity®  
Ви позволява да виждате така, както 
искате.

Виждайте уверено
Вършете обичайните си дейности 
дори при слаба осветеност 
с увереност и минимум 
отблясъци.1,3

С МИНИМУМ СМУЩЕНИЯ1

С подобрено зрение и минимум 
отблясъци,1-3 лещата AcrySof    
IQ Vivity® Ви помага да се 
почувствате отново себе си.

“Обикалям музеи и галерии 
без очила и отново мога да 
шофирам нощем.”

Антонио (Испания) 
73 години

Пенсиониран собственик на книжарница

УДОВЛЕТВОРЕНИЕИЗПИТВАЙТЕ 

Обновено зрение

94%

92% от пациентите с AcrySof 
IQ Vivity® съобщават за 
добро или много добро 
зрение на разстояние 
една ръка без очила при 
добра осветеност.1,3, †, ‡

от пациентите с AcrySof 
IQ Vivity® съобщават 
за много добро зрение 
надалече без очила при 
добра осветеност.1,†,‡

“Нося очила от 5-годишна, а сега 
не се налага да ги нося... трудно 
ми е да повярвам. “

Мери (САЩ) 
77 години
Пенсионирана администраторка

† Резултатите от проспективно, рандомисирано, с паралелни групи, многоцентрово, двойно-маскирано клинично изпитване, 
включващо 107 участници с имплантирана ВОЛ AcrySof IQ Vivity® на двете очи и 113 с ВОЛ AcrySof® IQ с 6-месечно проследяване. 
Резултатите за независимост от носене на очила, съобщени от пациентите, са оценени субективно по въпросника IOLSAT.
‡ На пациентите е зададен въпроса: Колко добре виждахте без да се налага да носите очила през последните 7 дни?

ВЪРНЕТЕ СИ ОНОВА, 
КОЕТО ПРАВИ 
ЖИВОТА ВИ ЧУДЕСЕН 
Говорете с лекаря си, за да 
разберете дали лещата AcrySof IQ 
Vivity® е подходяща за Вас.



Прочетете Инструкциите за употреба или се консултирайте 
с Вашия лекар за показания, противопоказания или 
специални предупреждения, свързани с това изделие.

ИЗТОЧНИЦИ:
1. AcrySof IQ Vivity® Extended Vision IOL Directions For Use.
2. Alcon Data on File, TDOC-0055575. 09 Apr 2019.
3. Alcon Data on File, TDOC-0055576. 23 Jul 2019.
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