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Especificações disponiveis podem variar consoante o país

SD02H-HUV

SEED MonthlyPure moisture

Lentes de contacto de substituição mensal

GrupoⅣ

2-HEMA, monómero negativo, monómero positivo, MMA, EGMA

Azul

30.0 x 10-11 (cm2/sec) (mLO₂ /(mL x mmHg))

30.0 x 10-9 (cm/sec) (mLO₂ /(mL x mmHg)) (-3.00D)

1.406

98%

58%

Método de molde de vazamento

8.60 mm

+5.00D~+0.50D (Incrementos de 0.25D)

±0.00D

-0.50D~-6.00D (Incrementos de 0.25D)

-6.50D~-12.00D (Incrementos de 0.50D)

14.2 mm

0.10 mm (S-3.00D)

Impresso "OK"

3 lentes em cada embalagem

Curva base

Potência

Diâmetro

Espessura do centro

Marcação da Lente

Embalagem

Produto

Marca 

Modalidade

Grupo FDA

Materiais da Lente  

Cor da Lente

Permeabilidade ao oxigénio

Fator de transmissibilidade ao Oxigénio

Índice de refração 

Fator de transmissão luminosa

Teor de água 

Método de fabrico

Lentes de contacto de substituição mensal

*Imagem é para embalagem de 3 lentes

™



Estabilizado
eletronicamente 
por ligação iónica.

«SIB» significa SEED Ionic Bond, ou Ligação Iónica SEED, e garante a biocompatibilidade. Cada 
par de lentes de contacto SEED MonthlyPure moisture tem origem no material  ' 'SIB’’ . Contém 
iões positivos e negativos, o que resulta em estabilidade elétrica. Esta estabilidade afasta o pó e 
as impurezas, garantindo simultaneamente um elevado teor de água.(Dados internos SEED)

Material Zwitteriónico, «SIB» é um material híbrido original SEED.
Tem as vantagens das lentes de contacto não iónicas de teor de

água reduzido, que são altamente resistentes aos depósitos
e estáveis ao ambiente, e das lentes de contacto de elevado teor de água,

o que permite um elevado nível de permeabilidade ao oxigénio.

■ Elevada permeabilidade ao oxigénio
Devido ao elevado teor de água, as lentes SEED MonthlyPure moisture exercem uma estabilidade morfológica.* Devido ao elevado teor 
de água e ao design fino da lente, a razão de permeabilidade ao oxigénio é na ordem dos 30.0.** Este valor é suficientemente elevado 
para transmitir um nível adequado de oxigénio aos olhos 

■ High Oxygen Permeability

■ Alta resistência à contaminação

Lente iónica convencional 

Os iões  negat ivos  no mater ia l  repelem-se for temente  uns  aos  

outros, fazendo com que a  super fície da  lente ganhe uma carga  

negat iva.  Por isso,  at ra i  os  depósi tos  com carga  pos i t iva ,  por 

exemplo as proteínas.

Não obstante o material  zwitteriónico «SIB» ser iónico e ter um elevado teor de água,tem a vantagem de afastar as 
proteínas que provocam a formação de depósitos.

Material Zwitteriónico «SIB»

Há uma quant idade equimolar de iões  posit ivos  e negat ivos  no 

mater ia l .  Desta  forma, a  super f íc ie  da  lente  tem carga  neutra.  

Assim, não atrai  os depósitos com carga positiva, por exemplo as 

proteínas.

Imagem da resistência à formação de depósitos 

Secção transversal da lente  Secção transversal da lente  

■ Retenção de humidade
A  humidade nas  lentes  é classif icada  em dois  t ipos:  água  l ivre evaporat iva  e água  vinculada  não evaporat iva. O material  zwit ter iónico «SIB», que 

contém iões  posit ivos  e negat ivos, atrai  a  humidade de forma mais  consistente. Assim, a  razão de água  vinculada  no mater ial  «SIB» é superior à  

existente em outras lentes aniónicas com elevado teor de água. Assim, apesar do conteúdo total  em água ser equivalente ao convencionado para as 

lentes não iónicas, as lentes SEED MonthlyPure moisture, previnem a evaporação de água de forma mais eficaz.

Imagem de água livre e água vinculada

Água livre:
Moléculas de água que conseguem migrar livremente na rede de 
polímeros.
Água vinculada:
Moléculas de água que se encontram vinculadas à rede de polímeros e 
que, por essa razão, são incapazes de migrar.Lente Iónica de elevado 

teor de água
Material 

Zwitteriónico «SIB»

Cadeias de Polímeros

Material Zwitteriónico «SIB»
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* Testado em laboratório SEED 
**A transmissibilidade ao oxigénio da SEED MonthlyPure Moisture para Astigmatismo é de 21.4.


