РЪКОВОДСТВО НА
СПЕЦИАЛИСТА
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ
РАЗТВОРИ И КАПКИ

CooperVision
CooperVision е американска компания, световен лидер в производството на меки контактни лещи.
Тя предлага най-богатото продуктово разнообразие от висококачествени силикон-хидрогелни
еднократни и едномесечни контактни лещи. Портфолиото ни включва решения за всяка зрителна
нужда, включително и такива за високи рецептурни стойности. Основен фокус за CooperVision са
иновациите при еднократните контактни лещи, силикон-хидрогелните материали и оптичните
дизайни, включително за контрол на миопия, корекция на пресбиопия и редуциране на зрителната
умора.
CooperVision тясно сътрудничи с очните специалисти от цял свят в областта на проучванията и
разработването на продукти за контактна корекция, в резултат на което днес в компанията се
създават и използват патентовани материали от последно трето поколение и оптични дизайни
без аналог, реализирани чрез топ иновативни технологии. Към настоящия момент, CooperVision е
лидер в производството на лещи с еднодневен и удължен период на подмяна от силикон-хидрогел за
сферична, торична и мултифокална корекция.
Посетете: https://coopervision.co.uk/practitioner

Мисията
Ние от CooperVision сме отдадени на това да предоставяме на очния професионалист найдоброто от света на контактната корекция!
Постоянно се стремим да предоставяме продукти, осигуряващи най-добрата грижа за очите,
комфорт, максимална полза за здравето и ненадминато зрително качество.
Осъзнаваме колко важни са нашите контактни лещи, както за потребителите, така и за Вашата
професионална практика и бизнес. Знаем, че всеки един потребител е уникален и се стремим да
създаваме първокласни контактни лещи, които да отговорят на всяка нужда, начин на живот и
бюджет.
От CooperVision може да очаквате най-вече стремеж към съвършенство – днес, утре и в бъдеще!

Omisan
Италианската фармацевтична компания OMISAN pharmaceuticals вече десетилетия успешно
разработва и представя своите натурални продукти предназначени за очна грижа и грижа за
контактни лещи. Това отличава OMISAN от останалите производители и я нарежда сред
водещите компании, произвеждащи продукти за очи и контактни лещи.
Посетете: https://omisan.com
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Виртуална
академия

џ Достъпна 24/7, на адрес:

https://academy.coopervision-mena.com/mena/login
Код за достъп: DM-B01
џ Напълно безплатна платформа;
џ Обучителни материали на различни теми;
џ Сертификат за приключено обучение;
РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!
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В стремежа си за постоянно усъвършенстване и развитие Юви Юнайтед Вижън и световният лидер в
производството на контактни лещи CooperVision организират поредица от обучения с цел повишаване на
компетенцията на очните специалисти.
От Декември 2016г. до октомври 2019г. общо 155 очни специалиста от 19 града преминаха обучение в
центъра за иновации на CooperVision в Будапеща, Унгария.
Засегнати бяха актуални теми в контактната корекция, решения, предлагани от CooperVision и тенденции
в развитието на контактологията, включително възможностите за контрол на миопия и редуциране на
зрителна умора посредством контактни лещи. Специалистите имаха възможност да се запознаят и с
производствената база, чийто капацитет достига 2.5 млн. еднократни лещи на ден. С част от групите
беше проведен и практически курс за 100% успех при подбор и напасване на мултифоклани лещи.
При интерес за развитие в сферата на контактната корекция, моля, свържете се с представител на ЮВИ.

The Future Ocular Research Creativity Event (FORCE) е единственото по рода си
международно състезание с научноизследователска цел на тема контактни лещи,
организирано от световния лидер в сферата CooperVision. Началото на конкурса е
поставено през 2011г. oт Karl Aberdeen /Мениждър професионално развитие/.
България е първият участник от дистрибуционен пазар поканен да участва във
FORCE. Участието ни е не само огромна възможност за Българските студенти по
оптометрия, но и огромно признание за българския очен специалист – поставен на
равни начала със специалисти от страни с развита традиция в оптометрията.

Посетете: http://coopervision-force.com/

Всяка година конкурсът събира най-добрите студенти по оптометрия, за да издигне CooperVision FORCE Студент на годината!
FORCE e една уникална възможност за студентите да приложат на практика познанията си и да ги доразвият.
FORCE е шанс за изграждане на ценни международни контакти с водещи академици, изследователи, преподаватели и индустрията – ключ
за бъдещо успешно развитие на по-високо ниво.
Във FORCE могат да участват неограничен брой студенти, но националният победител е само един!
Бъди лидер!
За повече информация се свържете с ЮВИ Юнайтед Вижън, официален представител на CooperVision.

FORCE EMEA FINAL 2018
След като спечели националния финал, Максим Янев, студент в магистърската програма по „Оптометрия“ в МУ Варна, представи своята
тема и на международния финал. Неговият проект „Congenital color vision defects - can we solve the problem utilizing the X-Chrom contact
lenses?“, беше един от най-иновативните и нестандартни, засягащ проблеми, от които много специалисти странят. А самият той се
представи по безапелационен начин и с нужната увереност.
По време на събитието имаше и няколко прецедента, свързани с нашето участие:
1. Времето отредено за въпроси от страна на журито към участниците протече във формата на дискусия по отношение проекта на
Максим. Дори се стигна до обмяна на идеи по текущ казус в практиката на един от съдиите.
2. За първи път в историята FORCE съдиите правят специален коментар за високо представяне. Такъв беше отправен към Максим.
За представянето си Максим получи множество поздравления от студентите, техните ръководители и представителите на CooperVision.
Това създаде прецедент за първи път в историята на FORCE студент беше отличен извън призовата тройка.
Съдийската комисия начело с Професор James Wolffsohn ни отредиха престижното 4-то място.
В класирането зад нас останаха Индия, Чехия, Унгария, Великобритания, Израел, Полша и Швеция. Първите три места съответно бяха за
Испания, Франция и Италия.
Екипът на ЮВИ Юнтайтед Вижън и CooperVision изказва благодарности към Максим Янев и неговия ръководител проф. Христина Групчева.

FORCE EMEA FINAL 2019
След като спечелиха националния финал Цветелина Михова и Радослав Славов, студенти в МУ Варна, получиха възможност да представят
проекта си на международния финал. Те се отличиха с изключителни презентационни умения и научна обосновка на своя проект „The effect
of zonal multifocal lenses with distance and near design on visual field parameters“.
Съдийската комисия начело с проф. James Wolffsohn ни отредиха отново престижното 4-то място. Тяхното отлично представяне беше
маркирано от съдийския панел с коментар за най-добри презентационни умения. Първите три места бяха отредени на студентите от
Франция, Нидерландия и Индия.
Вече чертаем традиция с високо представяне!
За представянето си Радослав и Цветелина получиха множество поздравления от студентите, техните ръководители и
представителите на CooperVision, включително и от специалния гост Gary Osborn, OD, Vice President Of CooperVision’s Global Professional
And Clinical Affairs.
Екипът на ЮВИ Юнтайтед Вижън и CooperVision изказва благодарности към Цветелина Михова и Радослав Славов и техните
ръководители проф. Христина Групчева и д-р Йордан Андреев.

КАМПАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

MyDay - My Future
„MyDay-My Future” e благотворителна инициатива на ЮВИ
Юнайтед Вижън за събиране на пластмасовите блистери
от контактни лещи в подкрепа на каузата на „Капачки за
бъдеще“.
Освен че ще намалим негативното влияние върху околната
среда, рециклирането на пластмасовите блистери от
контактните лещи ще допринесе за реализирането на
благотворителна кампания с извънредно важна кауза –
събиране на средства за закупуване на неонатoлогична
апаратура (кувьози, детски линейки и др.).
www.uvibg.com

КАМПАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

MyDay - My Future
Нашата мисия е да сведем до минимум въздействието върху околната среда, защото това е
правилната посока - за нас, нашите деца, близки, партньори и нашата планета.
С подобренията в производството, предназначени за опазване на водата и рециклиране на почти
100% от използваните в производството материали, CooperVision свежда до минимум влиянието си
върху природата. Благодарение на своите природосъобразни действия, CooperVision е носител на
редица престижни награди и сертификати за щадящо околната среда производство.
Ние, от ЮВИ Юнайтед Вижън, сме щастливи да имаме екип от страхотни хора, които искат да
направят трайна разлика и вдъхновиха тази програма – защото вярваме, че малките стъпки днес
водят до значима промяна утре.
Всяка година в България се използват над 3 000 000 контактни лещи, оставящи след себе си на
пръв поглед безполезен отпадък, равняващ се на площ от над 9 000 квадратни метра пластмаса. В
забързаното ежедневие често използваните блистери на контактните лещи биват изхвърляни без
осъзнаване и възможност за рециклиране.

Как ще помогнем заедно с Вас?
Благодарение на партньорството ни с инициативата „Капачки за Бъдеще“ и Вашата помощ, освен
че ще намалим негативното влияние върху околната среда, рециклирането на пластмасовите
блистери от контактните лещи ще допринесе за реализирането на благотворителна кампания с
извънредно важна кауза – събиране на средства за закупуване на неонатoлогична апаратура.
Всяко трето дете в България, което е било в кувьоз, получава в някаква степен увреждане на
очите, защото наличното оборудване е твърде остаряло и непригодно, на над 20 години, а на
места даже и липсва.

Нашата цел е да предоставим лесна и достъпна възможност за рециклиране на използваните
пластмасови блистери, независимо от вида и марката на лещите.
Всяка практика (оптика или очен кабинет), която желае да подкрепи инициативата, ще получи
предназначен за целта контейнер с обем от 1,5 литра и информативен материал. В случай на
повече от 1 обект ще получите необходимата бройка контейнери.
Нашата молба:
Поканете всеки Ваш пациент/клиент при следващо посещение да остави в контейнера
ненужните блистери.
Поставете контейнера и информативния материал на видимо място (бюро, рецепция или
друго подходящо), те не заемат значително пространство.
Всеки път, когато запълните контейнера ни информирайте и наш куриер или представител
ще вземе събраното количество.

Включете се в инициативата още днес, свържете се с нас и заявете контейнер!

Повече информация за кампанията
можете да намерите на:
www.uvibg.com

0888 625891; 0893 087890; 0893 087891,
0893 087892; 0888 707046

0885 733771; 0884294113
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ЕДНОКРАТНИ КОНТАКТНИ ЛЕЩИ ЗА
СФЕРИЧНА КОРЕКЦИЯ

Към съдържание

Премиум Smart SilliconeТМ контактни лещи от трето
последно поколение силикон-хидрогел с UV защита и AS оптика

ПРЕДИМСТВА

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Специално проектирана за ползващите Biofinity®
Лесни за боравене - подходящи за нови и потребители с опит
Първите Smart Silicone™ лещи - безкомпромисна комбинация от
предимства
Подходящи за ежедневна употреба и при алергии
Препоръчват се при чувствителни очи и за тийнейджъри
Удобни при спорт, пътуване и работа в офис среда
Доставят 100% от необходимия за роговицата кислород при
ежедневен режим на ползване*
Естествено влажна повърхност, без допълнителни обработки или
химични овлажняващи агенти
Гладка и прецизна повърхност без грапавини - максимален комфорт и
устойчивост на депозити
Високо водно съдържание за естествено възприятие и комфорт
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
UV филтър
Асферична оптика - прецизно зрение при скотопични условия
Патентован заоблен дизайн на ръбовете

КРАТКО ОПИСАНИЕ

MyDay® са първите Smart Silicone™ еднократни контактни лещи. Smart
Silicone™ технологията е уникална. Тя структурира силикона в мрежа
от нишки, доставящи много по-ефективно кислород през лещата
спрямо други еднодневни силикон-хидрогелни лещи. Високата
кислородна пропускливост е постигната само с 4,4% силикон, което
позволява наличието на повече хидрофилен компонент, подобряващ
цялостния комфорт. MyDay® предлагат изключителни предимства за
потребителите на еднократни лещи. Те съчетават най-доброто от
света на хидрогела и силикон-хидрогела - много висока кислородна
пропускливост с високо водно съдържание и нисък модулус. MyDay®
предоставят дори повече от препоръчаната стойност за ежедневен
режим на носене през цялата повърхност на лещата, за да поддържат
очите здрави и бели. Тяхната изключително гладка и нежна повърхност
ги прави подходящи и за най-чувствителните пациенти. MyDay® са
проектирани с оптимизиран дизайн на задната повърхност за отлично
напасване на мнозинството пациенти.

Материал / Водно съдържание

Stenfilcon A / 54%

Технологичен процес

Smart Silicone™ chemistry

Дизайн

Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t)

100

Кислородна проникваемост (Dk)

80

Модулус

0.4 MPa

Наличност България

Базова кривина

Сферични стойности
от -0.50D до -12.00D
от +0.50D до +8.00D
стъпка 0.50D след +5.00D и -6.00D
8.4 mm

Диаметър

14.2 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.08 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен удължен

Нюанс

Светлосин

Повече информация стр. 36

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/watch?v=VnpNGQ0YNAY

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладка и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Асферична
оптика

Заоблени
ръбове

UV
защита

Лесно
боравене

Към съдържание

Дишащи лещи с UV защита и AS оптика от трето последно
поколение силикон-хидрогел

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

100% достъп на кислород до роговицата*
Задържат 98,8% от влажността си след 6 часа употреба1
Лесни за боравене - подходящи за нови и потребители с опит
Препоръчват се за ползвалите месечни лещи от предходни поколения
Удачно решение за потребители на еднократни Si-hy или Hy лещи
Препоръчват се при чувствителни очи, алергии и за тийнейджъри
Удобни при спорт, пътуване и работа в офис среда
WetlocTM технология за естествена влажност
UVA и UVB защита
Високо водно съдържание
Отличен комфорт през целия ден
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Асферична оптика за по-добро зрително качество
Нов патентован прецизен ръб

Clariti® 1 day осигуряват 100% от необходимия за роговицата кислород
като поддържат очите здрави и бели. Направени от най-здравословния
материал - силикон-хидрогел, контактните лещи Clariti® 1 day позволяват
преминаването на от 3 до 5 пъти повече кислород до роговицата, в
сравнение с еднократните хидрогелни лещи. Благодарение на уникалната
WetlocТМ технология, контактните лещи Clariti® 1 day са естествено
влажни, без допълнителни обработки или овлажняващи агенти.
Clariti® 1 day са лесни за боравене, подходящи както за тези с опит, така и
за нови потребители. Те са едни от малкото еднократни Si-hy лещи,
предлагащи UV защита и асферична оптика.
Clariti® 1 day e първата гама еднодневни лещи, даваща възможност за
корекция на миопия, хиперметропия, астигматизъм и пресбиопия.

Материал / Водно съдържание

Stenfilcon A / 56%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн
Кислородна преносимост (Dk/t)

Асферичен
86

Кислородна проникваемост (Dk)

60

Модулус

0.5 MPa

Наличност България

Сферични стойности:
от -0.50D до -10.00D
от +0.50D до +8.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D

Базова кривина

8.6 mm

Диаметър

14.1 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.08 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен удължен

Нюанс

Светлосин

Повече информация стр. 39

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1wuArFxzmFh5fLs74t6haWnMjRB3Lr6

Защото всяко око заслужава Clariti

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

Асферична
оптика

UV
защита

Цена като на
хидрогелна леща

Към съдържание

Хидрогелни контактни лещи

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ПРЕДИМСТВА

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Подходящи за нови и потребители с опит
Препоръчват се за ползващите хидрогелни еднократни или месечни
лещи
Изключителен комфорт през целия ден
Патентован ръб, намаляващ конюнктивното триене
Отлична омокряемост и напасване
Нисък модулус
Подходящи за потребители, страдащи от алергии
Tri-curve дизайн на предната повърхност за отлично напасване

Патентована UltraSync® технология за перфектен ръб, за оптимално
взаимодействие с конюнктивата и напасване. Предлагат отлична
омокряемост и стабилност за максимален комфорт през целия ден.
Подходящи за пациенти, търсещи перфектна зрителна острота при
всякакви дейности и условия (спорт, работа с видео дисплеи или в среда
с изкуствено осветление, шофиране и др.).

Материал / Водно съдържание

Ocufilcon D / 55%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн

Tri-curve дизайн на предната повърхност

Кислородна преносимост (Dk/t)

27

Кислородна проникваемост (Dk)

19

Модулус
Наличност България

Базова кривина

0.4 MPa
Сферични стойности:
от -0.75D до -10.00D, стъпка 0.50D след -6.00D
Сферични стойности:
от +6.00D до -10.00D, без 0.00D
стъпка 0.50D след +5.00D и -6.00D
8.6(-) и 8.8(+) mm

Диаметър

14.2 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.07 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен

Наличност Великобритания
Доставка до 20 работни дни
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ЕДНОМЕСЕЧНИ КОНТАКТНИ ЛЕЩИ ЗА
СФЕРИЧНА КОРЕКЦИЯ

Към съдържание

Първите контактни лещи с оптичен дизайн Digital Zone OpticsTM,
проектиран за намаляване на зрителната умора

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Първите лещи, които намаляват цилиарния мусколен стрес и
акомодационните усилия
Облекчават зрителната умора и главоболието
Препоръчителни за хора, които прекарват дълго време с дигитални
устройства - за забавление или професионално
Подходящи за работа в офис среда поради специалния си дизайн и
повишената си устойчивост на дехидратация
Притежават всички предимства на Biofinity® - уникална комбинация от
оптичен дизайн, материал и прецизна повърхност
Напасват се както сферични лещи
Без адаптация
Изключително гладка и прецизна повърхност без грапавини
Висок кислороден пренос – за здрави и бели очи
Естествена влажност – без химични овлажняващи агенти или
обработки.
Нисък модулус – предимства за очното здраве

Digital Zone Optics™ e пробив при контактната корекция, благодарение на
който Biofinity Energys™ предоставя решение на астенопичните
оплаквания - в допълнение към върховото представяне на Biofinity.
Благодарение на своя оптичен дизайн Biofinity Energys™ спомагат за
облекчаване на акомодациoнното натоварване породено от
постоянното фокусиране на средни и близки разстояния. В резултат
от това 85% от ползвалите Biofinity Energys™съобщават за по-малко
зрителна умора в края на деня в сравнение с предходните си лещи.
Biofinity Energys™ са уникална комбинация от иновативен оптичен
дизайн, материал от последно поколение и прецизно гладка повърхност
без грапавини. Те са силно устойчиви на дехидратация и изключително
подходящи за всеки потребител. Biofinity Energys™ повишават
зрителния комфорт до ниво непознато досега, позволявайки на очите
да фокусират по-лесно при смяна на погледа между реалния и дигиталния
свят.

Материал / Водно съдържание

Comfilcon A - AQUAFORMTM / 48%

Технологичен процес

Aquaform® Comfort Science™

Дизайн

Digital Zone Optics™

Кислородна преносимост (Dk/t)

160

Кислородна проникваемост (Dk)

120

Модулус

0.75 MPa

Наличност България

Базова кривина

Сферични стойности:
от -0.50D до -12.00D
от +0.50D до +8.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D
8.6 mm

Диаметър

14.0 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.08 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен или удължен до 29 денонощия

Нюанс

Светлосин

Информация за AQUAFORM стр. 44

Дизайн облекчаващ
акомодацията

https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1wuArFxzmGEV0VQ7gM4bHquxTtvTWnW
https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg
https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc

Дизайн облекчаващ
акомодацията

15

100% кислород
до роговицата*

Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладкa и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Асферична
оптика

Заоблени
ръбове

Удължено
ползване

Към съдържание

Премиум асферични контактни лещи от трето последно
поколение силикон-хидрогел с възможност за непрекъснато
носене
ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Biofinity® са произведени чрез създадената и патентована от
CooperVision иновативна AQUAFORM™ технология. Благодарение на нея,
лещите са произведени от естествено влажен материал, чиято
хидрофилност се постига без допълнителни обработки на
повърхността или химични овлажняващи агенти. Biofinity® предлагат
изключителна комбинация от много висока кислородна преносимост
(Dk/t 160) с високо водно съдържание (48%) и нисък модулус за
максимален комфорт и ползи за очното здраве. Благодарение на
тяхната гладка и прецизна повърхност, Biofinity® са подходящи и за
пациентите с най-чувствителни очи и страдащите от очна сухота.
Biofinity ® XR са първите силикон-хидрогелни лещи, предлагащи
възможност за корекция на високи сферични стойности. Biofinity са
подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия.

Съчетават висок кислороден пренос с високо водно съдържание с
максимални ползи за очното здраве
Гладка и прецизна повърхност без грапавини - максимален комфорт и
устойчивост на депозити
Естествено влажни през целия период на носене
Без допълнителни обработки и химични овлажняващи агенти
Оптимизиран дизайн на задната повърхност за отлично напасване
Система, неутрализираща аберациите
Патентован заоблен дизайн на ръбовете
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия
Корекция на високи сферични стойности
Подходящи при работа в офис среда
Лесно боравене

Материал / Водно съдържание

Comfilcon A - 48%

Технологичен процес

Aquaform® Comfort Science™

Дизайн

Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t)

160

Кислородна проникваемост (Dk)

120

Модулус

0.75 MPa

Biofinity®
Наличност България

Сферични стойности:
от -0.50D до -12.00D
от +0.50D до +8.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D

Biofinity® XR
Наличност България

Сферични стойности
от -12.50D до -20.00D стъпка 0.50D
от +8.50D до +15.00D стъпка 0.50D

Базова кривина

8.6 mm

Диаметър

14.0 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.08 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен или удължен до 29 денонощия

Нюанс

Светлосин

Информация за AQUAFORM стр. 44

https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity
https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg
https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладкa и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Асферична
оптика

Заоблени
ръбове

Удължено
ползване

Към съдържание

Асферични контактни лещи от трето
последно поколение силикон-хидрогел с UV защита

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ПРЕДИМСТВА

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Висок кислороден пренос за правилна роговична функция
Естествено влажни през целия период на носене
Без допълнителни обработки и химични овлажняващи агенти за
дълготраен и продължителен комфорт, без усещане за сухота
Гладка и прецизна повърхност без грапавини - максимален комфорт и
устойчивост на депозити
По-високо водно съдържание за естествено възприятие
Най-висок клас UV защита
По-лесно боравене
Проектирани с оптимизиран дизайн на задната повърхност за отлично
напасване на мнозинството пациенти
Система, неутрализираща аберациите
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Подходящи при работа в офис среда

Avaira Vitality™ предлага стабилно напасване и зрително изживяване,
което Вашите практика и пациенти заслужват. Благодарение на
подобрените си характеристики, Avaira Vitality™ предоставя
дълготраен комфорт, превъзходно зрително качество и по-лесно
боравене. Avaira Vitality™ предлага подобрена UV-защита от клас 1 срещу
вредните лъчи и по-високо водно съдържание (55%) за естествено
възприятие без усещане за чуждо тяло. Всички тези характеристики
Avaira VitalityTM съчетава с висок кислороден пренос и нисък модулус предимства за очното здраве и комфорт.
Тяхната гладка и непрекъсната повърхност ги прави подходящи и за найчувствителните пациенти. Преминаването към Avaira Vitality™ е лесно и
приятно, носещо предимства за очното здраве и цялостния комфорт
по време на употреба.

Материал / Водно съдържание

Fanifilcon A / 55%

Технологичен процес

Aquaform® Comfort Science™

Дизайн
Кислородна преносимост (Dk/t)

Асферичен
110

Кислородна проникваемост (Dk)

90

Модулус

0.6 MPa

Наличност България

Базова кривина

Сферични стойности:
от -0.50D до -12.00D без 0.00D
от +0.50D до +8.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D
8.4 mm

Диаметър

14.2 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.08 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

Информация за AQUAFORM стр. 44

https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладкa и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Асферична
оптика

Заоблени
ръбове

Удължено
ползване

Към съдържание

Дишащи асферични лещи от трето последно поколение
силикон-хидрогел с UV защита на цената на хидрогелни лещи

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ПРЕДИМСТВА

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Естествено влажни, без допълнителни обработки
Високо водно съдържание
UVA и UVB защита
От 3 до 5 пъти по-висок пренос на кислород в сравнение с
хидрогелните контактни лещи
Изключително прецизен ръб, което води до липса на усещане за чуждо
тяло и подобрен комфорт
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Подходящи за потребители на хидрогелни лещи и лещи с удължен
период на подмяна (тримесечен или друг)
Асферична оптика - прецизно зрение при слабо осветление

Като част от портфолиото, силикон-хидрогелните лещи от последно
трето поколение Clariti® Elite, съчетават най-доброто от хидрогела
(високо водно съдържание, нисък модулус и достъпна цена), заедно с
ключовото предимство на силикон-хидрогелните лещи - високата
кислородна пропускливост. Благодарение на Clariti ® Elite всеки
потребител би могъл да се възползва от тези предимства, носещи
ползи за очното здраве и подобрен комфорт на достъпна цена. Clariti®
Elite са изключително подходящи за всички потребители на хидрогелни
лещи или лещи с удължен период на подмяна (тримесечен или друг).

Материал / Водно съдържание

Somofilcon A / 56%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн
Кислородна преносимост (Dk/t)

Асферичен
86

Кислородна проникваемост (Dk)

60

Модулус

0.5 MPa

Наличност България

Сферични стойности:
от +8.00D до -10.00D
стъпка 0.50D след +6.00D и -8.00D

Базова кривина

8.6 mm

Диаметър

14.2 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.07 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

Повече информация стр. 46

Защото всяко око заслужава Clariti

Дишащи
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

Асферична
оптика

UV
защита

Цена като на
хидрогелна леща

Към съдържание

Биосъвместими контактни лещи за корекция
на високи стойности на миопия и хиперметропия

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Proclear® са изработени чрез иновативна PC Technology™ от материал
естествено съдържащ се в клетките на човешкото око, благодарение на
което лещите са с висока биосъвместимост. Благодарение на него,
Proclear® привличат и запазват влажността на лещите. Те остават
комфортни и правилно функциониращи, без да се дехидратират. Proclear
са правилният избор за пациенти с чувствителни очи, изпитващи
симптоми на сухота или дискомфорт.

Високо биосъвместим хидрогел
Хидрогелни лещи с висок кислороден пренос
Продължителен комфорт, дори при удължено носене
Подходящи за пациенти със сухи и чувствителни очи
Минимални протеинови и липидни наслагвания
Удължена експлоатация - лещите остават 96% хидратирани дори и
след 12 часа носене

Материал / Водно съдържание

Omafilcon A / 62%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн

Сферичен

Кислородна преносимост (Dk/t)

42

Кислородна проникваемост (Dk)

27

Модулус

0.49 MPa

Наличност Великобритания
Доставка до 20 работни дни

Сферични стойности
от ±0.50D до ±20.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D

Базова кривина

8.6 mm

Диаметър

14.2 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.065 mm

Дебелина на ръбовете

0.07 mm

Оптична зона (при -3.00D)

9.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

Повече информация за PC TechnologyTM стр. 47

Незаменим комфорт
Proclear® са единствените контактни лещи, за които FDA (Агенция за храни и лекарства на САЩ)
твърди: „Осигуряват подобрен комфорт на потребители, които изпитват дискомфорт или
симптоми, свързани със сухота в очите при носене на контактни лещи”.

Биосъвместим
материал
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Нисък
модулус

Продължителна
хидратация

Устойчивост
на отлагания

Заоблени
ръбове

Към съдържание

Хидрогелни лещи с UV защита и AS оптика

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ

20

Подобрено зрително качество в сравнение със сферичните меки
контактни лещи
Повишен комфорт, благодарение на редуцираната дебелина и
заобления профил на ръба
Отлично напасване
Асферичен дизайн, редуциращ сферичните аберации и осигуряващ
остро зрение дори в слабо осветена среда
Подходящи при ниски нива на астигматизъм
UV филтър

Патентована UltraSync® технология за оптимално взаимодействие с
конюнктивата и отлично напасване. Препоръчват се за пациенти,
търсещи ежедневен комфорт и перфектна зрителна острота при всяка
дейност (работа с видео дисплеи, при изкуствено осветление, шофиране
и др.)

Материал / Водно съдържание

Ocufilcon D / 55%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн

Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t)

27

Кислородна проникваемост (Dk)

20

Модулус

0.4 MPa

Наличност България
ВС 8.6(-), 8.8(+)

Сферични стойности:
от -0.50D до -10.00D
стъпка 0.50D след +8.00D
стъпка 0.50D след +5.00D и -6.00D

Базова кривина

8.6(-), 8.8(+) и 8.9(-) mm

Диаметър

14.2 mm

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.07 mm

Дебелина на ръбовете

0.055 mm

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 mm

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

ТОРИЧНИ
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Към съдържание

Премиум еднократни торични лещи от трето
последно поколение силикон-хидрогел с UV филтър
ПРЕДИМСТВА

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Същият доказан торичен дизайн представен при Biofnity® toric
Осигуряват 100% от необходимия за роговицата кислород при
ежедневен режим на ползване*
Хоризонтален симетричен профил, придаващ устойчивост и
стабилност
Стабилизираща зона напълно обграждаща оптичната зона
Оптимизиран дизайн на задната повърхност за оптимално напасване
Система, неутрализираща аберациите
Естествено влажна повърхност, без допълнителни обработки или
химични овлажняващи агенти
Гладка и прецизна повърхност без грапавини - максимален комфорт и
устойчивост на депозити
Високо водно съдържание за естествено възприятие и комфорт
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
UV филтър
Подходящи в случай на алергии
Подходящи за работа в офис среда

Материал / Водно съдържание
Технологичен процес

Stenfilcon A / 54%
Smart Silicone™ chemistry

Дизайн

Optimised Toric Lens Geometry™

Ориентиращ маркер

Един маркер на 6 часa

Кислородна преносимост (Dk/t)

80

Кислородна проникваемост (Dk)

80

Модулус

0.4 MPa

Наличност Великобритания
Доставка до 20 работни дни

Сферични
стойности
от 0.00D до -6.00D
стъпка 0.25D
от -6.50D до -10.00D
стъпка 0.50D
от +0.25D до +6.00D,
стъпка 0.25D
от +6.00D до -10.00D,
стъпка 0.50D след -6.00D
и за ''+'' диапазон

КРАТКО ОПИСАНИЕ

MyDay ® toric обединяват същия доказан и световно признат
оптимизиран торичен дизайн представен при Biof i nity ® toric с
иновативния силикон-хидрогелен материал на MyDay®. Благодарение на
това осигуряват стабилно и остро зрение след премигване и във всяка
посока на погледа. Специално създадени за ползващите Biofinity® toric и
търсещите най-високо зрително качество при корекция на
астигматизъм. Високата кислородна пропускливост е постигната с
наличието само на 4,4% силикон, което позволява наличието на повече
хидрофилен компонент, подобряващ цялостния комфорт. MyDay® toric
съчетават най-доброто от света на хидрогела и силикон-хидрогела много висока кислородна пропускливост с високо водно съдържание и
нисък модулус. Тяхната изключително гладка и нежна повърхност ги
прави подходящи и за най-чувствителните пациенти.

Дизайн и напасване стр. 39
Преизчислете с OptiExpert

Цилиндрични
Цилиндрични
стойности
оси
-0.75, -1.25, -1,75 от 10° до 180°, стъпка 10°
-0.75, -1.25, -1.75

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°, 180°

-2.25

10°, 20°, 90°, 160°, 170°,
180°

Торичен дизайн шесткратен носител
на наградата на очните специалисти,
читателите на списанията
20/20 Magazinе и Vision Monday в
категория “Контактни лещи”

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/watch?v=VnpNGQ0YNAY
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Оптимизиран
торичен дизайн

100% кислород
до роговицата*

Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладка и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Устойчивост на
дехидратация

Заоблени
ръбове

UV
защита

Към съдържание

toric

Дишащи лещи с UV филтър от трето последно поколение
силикон-хидрогел

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Първите еднодневни силикон-хидрогелни торични лещи
Широк рецептурен диапазон
100% достъп на кислород до роговицата*
Стабилно и остро зрение след премигване
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Естествена влажност без допълнителни обработки или овлажняващи
агенти
Високо водно съдържание
Отличен комфорт през целия ден
Подходящи в случай на алергии
UVА и UVB защита

Материал / Водно съдържание
Технологичен процес

Stenfilcon A / 56%
WetLoc™ technology

Дизайн
Ориентиращ маркер

Задна торична повърхност
Един маркер на 6 часa

Кислородна преносимост (Dk/t)

57

Кислородна проникваемост (Dk)

19

Модулус

0.5 MPa

Наличност Великобритания
Доставка до 20 работни дни

Сферични
стойности:
от +0.00D до -9.00D
стъпка 0.50D след -6.00D
от +0.25D до +4.00D

Повече информация стр. 41

от +0.00D до -6.00D
от +6.50D до -9.00D
стъпка 0.50D след -6.00D
Базова кривина

8.6 мм

Диаметър

14.3 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.105 мм

Дебелина на ръбовете

0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 мм

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

Clariti® 1 day toric са първите силикон-хидрогелни торични еднодневни лещи
на пазара. Clariti® 1 day toric предлагат широк рецептурен диапазон и дават
възможност на Вашите пациенти с астигматизъм да се възползват от
предимствата на силикон-хидрогелните лещи при най-здравословния
период на подмяна.
Clariti® 1 day осигуряват 100% от необходимия за роговицата кислород.
Всъщност те предоставят дори повече от препоръчаната стойност
през цялата повърхност на лещата, за да поддържат очите здрави и
бели.

Цилиндрични Цилиндрични
стойности: оси:
-0.75D
от 10° до 180°
-1.25D
стъпка 10°
-1.75D
10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°
110°, 160°, 170°, 180°
-2.25D
10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°
110°, 160°, 170°, 180°
10°, 20°, 90°, 160°, 170°,
-2.25D
180°

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1wuArFxzmFh5fLs74t6haWnMjRB3Lr6

Защото всяко око заслужава Clariti

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

UV
защита

Цена като на
хидрогелна леща

Към съдържание

Премиум астигматични мултифокални контактни лещи от
трето последно поколение силикон-хидрогел с възможност за
непрекъснато носене
ПРЕДИМСТВА
Бърза и естествена адаптация
Лесно напасване чрез OptiExpertTM
Гъвкаво и индивидуализирано напасване
Торичен дизайн печелил 6 пъти наградата на очните специалисти*
Два различни и оптимизирани дизайна за доминантно и недоминантно
око
џ Естествено влажен силикон-хидрогел без допълнителни обработки и
химични овлажняващи агенти
џ Подходящи за пресбиопи с възрастова очна сухота и при работа в
офис среда
џ Четири добавки за напасване на широк кръг от потребители
џ
џ
џ
џ
џ

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Biofinity® toric multifocal осигуряват остро и комфортно зрение за
пациенти с астигматизъм в пресбиопична възраст. Те комбинират
световно признатия ни торичен дизайн Optimized Toric Lens Geometry с
прецизната и утвърдена мултифокална технология Balanced Progressive
Tehnology върху лещата ни с върхово представяне Biofinity®.
Благодарение на ествествената си влажност те са подходящи и за
хора, които активно използват зрението си в офис среда и страдащи
от възрастова очна сухота. Благодарение на прецизната си
повърхност, ниския модулус и висок кислороден пренос, Biofinity® toric
multifocal осигурят комфортно и здравословно зрение. Biofinity® са
подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия.

Материал / Водно съдържание

Comifilcon А / 48%

Технологичен процес

Aquaform® Comfort Science™

Дизайн

Optimized Toric Lens GeometryTM; Balanced Progressive® Technology

Ориентиращ маркер

Един маркер на 6 часa

Кислородна преносимост (Dk/t)

116

Кислородна проникваемост (Dk)

128

Модулус

0.75 MPa

Изработка по заявка

Базова кривина

Сферрични стойсности:
от +10.00D до -10.00D, стъпка 0.50D след ±6.00D
Целиндрични стойности:
от -0.75D до -5.75D, стъпка 0.50D
Цилиндрични оси:
от 5° до 180°, стъпка от 5°
Добавка с D и N дизайн:
1.00D; 1.50D; 2.00D; 2.50D
8.7 мм

Диаметър

14.5 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.11 мм

Дебелина на ръбовете

0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 мм

Режим на употреба

Ежедневен или удължен до 29 денонощия

Нюанс

Светлосин

Информация за AQUAFORM
стр. 44

Торичен дизайн шесткратен носител
на наградата на очните специалисти,
читателите на списанията
20/20 Magazinе и Vision Monday в
категория “Контактни лещи”

https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity
http://biofinitymultifocal.eu/uk/practitioner/
https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg
https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc
https://www.youtube.com/watch?v=PPAH3tHd8o4

Balanced Progressive® Оптимизиран
Technology
торичен дизайн
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100% кислород
до роговицата*

Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладка и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Заоблени
ръбове

Удължено
ползване

Към съдържание

Премиум едномесечни торични контактни лещи от последно
трето поколение силикон-хидрогел с възможност за
непрекъснато носене
КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Висок кислороден пренос за максимално зрително здраве
Естествено влажни, без допълнителни обработки или овлажняващи
агенти
Хоризонтална симетрична дебелина през целия профил на лещата,
придаваща устойчивост и стабилност
Стабилизираща зона напълно обграждаща оптичната зона
Оптимизиран дизайн на задната повърхност за оптимално напасване
Гладка и непрекъсната повърхност
Система, неутрализираща аберациите
Влажни и комфортни през целия период на носене
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия
Премиум клас
Корекция на високи цилиндрични стойности
Материал / Водно съдържание

Comifilcon А / 48%

Технологичен процес

Aquaform® Comfort Science™

Дизайн

Optimized Toric Lens GeometryTM

Ориентиращ маркер

Един маркер на 6 часa

Кислородна преносимост (Dk/t)

116

Кислородна проникваемост (Dk)

128

Модулус

0.75 MPa

Наличност България

Базова кривина

Biofinity toric
Сферични стойности:
от 0.00D до -7.00D стъпка 0.50D след -6.00D, без -0.25D
Цилиндрични стойности:
-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D
Цилиндрични оси:
10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
Biofinity toric:
Biofinity XR toric:
Сферични стойности:
Сферични стойности:
от +8.00D до -10.00D
от +20.00D до -20.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D
стъпка 0.50D след ±6.00D
Цилиндрични стойности:
Цилиндрични стойности:
-0.75D, -1.25D, -1.75D,
от -0.75D до -5.75D стъпка 0.50D
-2.25D
от -0.75D до -2.25D стъпка 0.50D
Цилиндрични оси:
За сферични стойности от +8.50D
от 10° до 180°, стъпка 10°
до +20.00D и от -10.50D до -20.00D,
стъпка 0.50D.
Цилиндрични оси:
от 5° до 180° стъпка 5°
8.7 мм

Диаметър

14.5 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.11 мм

https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity

Дебелина на ръбовете

0.07 мм

https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 мм

https://www.youtube.com/watch?v=PPAH3tHd8o4

Режим на употреба

Ежедневен или удължен до 29 денонощия

Нюанс

Светлосин

Доставка Великобритания
Biofini toric до 20 раб. дни
Biofinity XR toric до 30 раб. дни
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Biofinity® toric съчетават предимствата на материал от последно
трето поколение с иновативен оптимизиран торичен дизайн,
предоставящи заедно изключително зрително качество и ненадминат
комфорт. Уникалният торичен дизайн е с еднаква хоризонтална
симетрична дебелина през целия профил на лещата, което придава
устойчивост и стабилност, редуцирайки ротацията по време на
премигване.
Biofinity® toric предлагат уникална комбинация от повишен кислороден
пренос и високо водно съдържание. Тяхната гладка и непрекъсната
повърхност ги прави подходящи и за пациентите с най-чувствителни
очи. Благодарение на Biofinity® XR toric може да бъде предложена
контакна корекция и на пациенти с високи нива на астигматизъм,
които никога не са имали възможност да се насладят на
неограничено зрение с лещи.

Оптимизиран
торичен дизайн

100% кислород
до роговицата*

Информация за AQUAFORM
стр. 44

Торичен дизайн шесткратен носител
на наградата на очните специалисти,
читателите на списанията
20/20 Magazinе и Vision Monday в
категория “Контактни лещи”

https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc

Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладка и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Заоблени
ръбове

Удължено
ползване

Към съдържание

Едномесечни торични контактни лещи от последно поколение
силикон-хидрогел с UV филтър на цената на хидрогелни лещи

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА

Благодарение на уникалната Wetloc™ технология, контактните лещи
Clariti® са естествено влажни. Влагата е разпределена по цялата
повърхност на лещата, така че напълно да наподобява естествено
влажните очи. Направени от най-здравословния материал - силиконхидрогел, контактните лещи Clariti® позволяват преминаването на 3
пъти повече кислород през роговицата, в сравнение с хидрогелните
лещи. Clariti коригират миопия, хиперметропия, астигматизъм и
пресбиопия, притежават предимствата на лещи от последно трето
поколение силикон-хидрогел на цената на хидрогелни лещи.

Естествено влажни, благодарение на уникалната Wetloc технология
Високо водно съдържание
UVA и UVB защита
От 3 до 5 пъти по-висок пренос на кислород в сравнение с хидрогелните
контактни лещи
џ Изключително прецизен ръб, води до липса на усещане за чуждо тяло и
подобрен комфорт
џ Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
џ Подходящи за потребители на хидрогелни лещи

џ
џ
џ
џ

ТМ

Материал / Водно съдържание

Somofilcon A / 56%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн

Задна торична повърхност

Кислородна преносимост (Dk/t)

57

Кислородна проникваемост (Dk)

60

Модулус

0.5 MPa

Наличност Великобритания
Доставка до 20 работни дни

Сферични стойности:
от +6.00D до -9.00D стъпка 0.50D след -8.00D
Цилиндрични стойности:
-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D
Цилиндрични оси:
от 10° до 180° през стъпка 10°

Базова кривина

8.7 мм

Диаметър

14.4 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.11 мм

Дебелина на ръбовете

0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 мм

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

Защото всяко око заслужава Clariti

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

UV
защита

Цена като на
хидрогелна леща

МУЛТИФОКАЛНИ КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Към съдържание

Еднодневни мултифокални контактни лещи от трето
последно поколение силикон-хидрогел с UV филтър

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ПРЕДИМСТВА

КРАТКО ОПИСАНИЕ

96% от тестваните пациенти са успешно напаснати с първия чифт
Clariti 1 day multifocal преизчислен от OptiexpertТМ. 98% от тестваните
пациенти потвърждават, че Clariti 1 day multifocal отговарят или
надхвърлят техните очаквания за комфорт в края на деня.
Лесно напасване и бърза адаптация
Подходящи за пациенти, страдащи от възрастова очна сухота
Отличен комфорт през целия ден
100% достъп на кислород до роговицата*
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
UVА и UVB защита
Прецизен патентован ръб
Подходящи за работа в офис среда

Clariti® 1 day multifocal са първите силикон-хидрогелни мултифокални
еднодневни лещи за корекция на пресбиопия.
Благодарение на своя Dual Intermediate Vision Zone Design, всеки пресбиоп би
могъл да се възползва от прецизно зрение на всяка дистанция. Clariti® 1 day
multifocal предлагат предимствата на силикон-хидрогелните лещи при найздравословния период на подмяна. Това осигурява ползи за очното здраве и
целодневен зрителен комфорт.
Благодарение на материала от трето поколение, разработен чрез
WetLoc™ technology, Clariti® 1 day са подходящи за взискателни пресбиопи
предразположени към очна сухота. Clariti® 1 day multifocal задържат 98,8%
от влажността си след 6 часа употреба.

Материал / Водно съдържание

Stenfilcon A / 56%

Технологичен процес

WetLoc™ technology

Дизайн

Център-близо, Dual Intermediate Vision Zone

Кислородна преносимост (Dk/t)

86

Кислородна проникваемост (Dk)

60

Модулус

0.5 MPa

Доставка Великобритания
Доставка до 20 работни дни

Базова кривина

Сферични стойности:
от +5.00D до -6.00D стъпка 0.25D
Добавки:
Low (до +2.25D)
High (от +2.50D до +3.00D)
8.6 мм

Диаметър

14.1 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)
Дебелина на ръбовете
Оптична зона (при -3.00D)

0.07 мм
0.07 мм
8.0 мм

Режим на употреба
Нюанс

Ежедневен
Светлосин

Повече информация Clariti 1 day стр. 40
Повече информация Clariti Multifocal стр. 49

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1wuArFxzmFh5fLs74t6haWnMjRB3Lr6

Защото всяко око заслужава Clariti

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

UV
защита

Цена като на
хидрогелна леща

Към съдържание

Премиум едномесечни мултифокални контактни лещи от
последно трето поколение силикон-хидрогел за непрекъснато
носене
ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Бърза и естествена адаптация
Лесно напасване чрез OptiExpertTM
Най-гъвкавото и индивидуализирано напасване
Висок кислороден пренос за максимално зрително здраве
Четири добавки за напасване на широк кръг от потребители
Два различни дизайна за доминантно и недоминантно око
Ясно и остро зрение на всички зрителни дистанции
Естествено влажен силикон-хидрогел без допълнителни обработки и
химични овлажняващи агенти
Оптимизиран дизайн на задната повърхност за отлично напасване
Система за неутрализиране на аберациите
Влажни и комфортни през целия период на носене
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве
Подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Biofinity® multifocal съчетават предимствата на иновативната
Aquaform™ технология с утвърдения мултифокален Balanced
Progressive™ Technology дизайн на Proclear multifocal. Biofinity® multifocal
осигуряват ясно и остро зрение на всички дистанции чрез два различни
оптични дизайна (D за доминантно и N за недоминантно oko). Biofinity®
multifocal са оптимизирани за всяка стойност на сферата и добавката.
Те гарантират качествено зрение, правилно функциониране на
роговицата и ненадминат комфорт за всички пресбиопи през целия
период на носене. Естествената им влажност и тяхната гладка и
непрекъсната повърхност правят Biofinity® идеалния избор и за
пациентите с най-чувствителни очи, страдащи от възрастова очна
сухота. Biofinity® са подходящи за непрекъсната употреба до 29
денонощия.

Материал / Водно съдържание

Comifilcon А / 48%

Технологичен процес

Aquaform® Comfort Science™

Дизайн
Кислородна преносимост (Dk/t)

Balanced Progressive™ Technology
D (Център далече ) и N (Център Близо)
142

Кислородна проникваемост (Dk)

128

Модулус

0.75 MPa

Доставка Великобритания
До 20 работни дни

Базова кривина

Сферични стойнсоти:
от +6.00D до -10.00D стъпка 0.50D след -6.00D
Добавки с D и N дизайн:
1.00D, 1.50D, 2.00D, 2.50D
8.6 мм

Диаметър

14.0 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.09 мм

Дебелина на ръбовете

0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 мм

Режим на употреба

Ежедневен или удължен до 29 денонощия

Нюанс

Светлосин

Повече информация стр. 44

https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity
http://biofinitymultifocal.eu/uk/practitioner/
https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg

Balanced Progressive®
Technology
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100% кислород
до роговицата*

Естествена
влажност

Нисък
модулус

Гладка и
непрекъсната
повърхност

Устойчивост
на отлагания

Продължителна
хидратация

Заоблени
ръбове

Удължено
ползване

Към съдържание

Еднодневни мултифокални контактни лещи от трето последно
поколение силикон-хидрогел с UV филтър
ПРЕДИМСТВА

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Естествено влажни, благодарение на уникалната WetlocTM технология
Високо водно съдържание
UVA и UVB защита
От 3 до 5 пъти по-висок пренос на кислород в сравнение с
хидрогелните контактни лещи
Изключително прецизен ръб, води до липса на усещане за чуждо тяло
и подобрен комфорт
Прецизен патентован ръб
Подходящи за потребители на хидрогелни лещи и лещи с удължен
период на подмяна (тримесечен или друг)
Нисък модулус, сходен с роговичния - предимства за очното здраве

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Благодарение на своя Dual Intermediate Vision Zone Design всеки пресбиоп би
могъл да се възползва от прецизно зрение на всяка дистанция. Clariti®
multifocal са подходящ избор за всички ползващи мултифоклани лещи от
предходни поколения силикон-хидрогелен или хидрогелен материал. Като
част от портфолиото на силикон-хидрогелните лещи от последно трето
поколение, Clariti multifocal съчетават високо водно съдържание и нисък
модулус, заедно с висока кислородна пропускливост. Това осигурява ползи
за очното здраве и целодневен зрителен комфорт.

Материал / Водно съдържание

Stenfilcon A / 56%

Технологичен процес

WetLoc™ technology

Дизайн

Център-близо, Dual Intermediate Vision Zone

Кислородна преносимост (Dk/t)

86

Кислородна проникваемост (Dk)

60

Модулус

0.5 MPa

Наличност България

Сферични стойности:
от +6.00D до -8.00D стъпка след -6.00D
Добавки:
Low (до +2.25D)
High (от +2.50D до +3.00D)
8.7 мм
14.2 мм
0.07 мм
0.07 мм
8.0 мм
Ежедневен
Светлосин

Базова кривина
Диаметър
Дебелина в центъра (при -3.00D)
Дебелина на ръбовете
Оптична зона (при -3.00D)
Режим на употреба
Нюанс

Повече информация стр. 47

Защото всяко око заслужава Clariti

100% кислород
до роговицата*
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Естествена
влажност

Нисък
модулус

UV
защита

Цена като на
хидрогелна леща

Към съдържание

®

Proclear multifocal
Едномесечни биосъвместими мултифокални
контактни лещи

ПРЕДИМСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ

31

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Биосъвместим материал с повишена устойчивост срещу
дехидратация
Седем добавки за напасване на широк кръг от потребители
Два различни дизайна за доминантно и недоминантно око
Ясно и остро зрение на всички зрителни дистанции
Подходящи за пациенти със сухи и чувствителни очи
Нисък модулус за максимален комфорт

Proclear multifocal предлагат комбинация от утвърдения
мултифокален Balanced Progressive™ Technology дизайн и биосъвместим
материал с повишена устойчивост срещу дехидратация. Proclear
multifocal позволяват напасване на широк кръг пациенти посредством
седем добавки и два различни оптични дизайна (D за доминантно и N за
недоминантно oko)

Материал / Водно съдържание

Omafilcon B / 62%

Технологичен процес

Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн

D и N прогресивен дизайн

Кислородна преносимост (Dk/t)

17

Кислородна проникваемост (Dk)

27

Модулус
Наличност Великобритания

0.49 MPa
Сферични стойности:
от +6.00D до -10.00D стъпка 0.50D след -6.00D
Добавки:
1.00D; 1.50D; 2.00D; 2.50D

Базова кривина

8.7 мм

Диаметър

14.2 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D)

0.07 мм

Дебелина на ръбовете

0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D)

8.0 мм

Режим на употреба

Ежедневен

Нюанс

Светлосин

Повече информация стр. 48

ГРИЖА ЗА
ОЧИ И КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Към съдържание

Мултифункционален разтвор с хиалурон за чувствителни очи и меки контактни лещи
Вдъхновен от очите
Благодарение на състава и клинично доказаната си ефективност Hy-CareТМ е особено подходящ и препоръчван от очните специалисти за комплексна грижа при силиконхидрогелни контактни лещи и пациенти с чувствителни очи. Hy-CareТМ надхвърля съществуващите ISO стандарти за дезинфекция срещу бактерии и гъбички1. Hy-CareТМ
отстранява натрупаните липидни и протеинови отлагания от лещите, като същевременно дезинфекцира и хидратира повърхността им за комфортно и сигурно
ползване.
Повече информация стр. 51
Вдъхновен от човешкото око
ТМ
Съставът на Hy-Care е вдъхновен от естествената среда на човешкото око. Разтворът съдържа хиалурон – компонент на слъзния филм, който се синтезира от роговичните епителни клетки.
Хиалуронът е една от най-хидрофилните молекули, срещани в природата. Той оформя устойчив и стабилен слой около повърхността на контактните лещи за продължителна лубрикация, без усещане
за сухо око и чуждо тяло. Hy-CareТМ има рН на човешките сълзи и не предизвиква очни раздразнения. В допълнение към ефективното си почистващо действие, Hy-CareТМ е придружен от
антибактериален контейнер с покритие от сребърни йони.

Мултифункционален разтвор за чувствителни очи и меки контактни лещи
All In One LightТМ се препоръчва изключително при силикон-хидрогелни лещи и потребители с чувствителни очи. All In One LightТМ се отличава с клинично доказана висока
антимикробна и почистваща ефективност. За гарантирана защита All in One LightТМ надхвърля съществуващите ISO стандарти за дезинфекция срещу бактерии и гъбички1.
В допълнение към това разтворът е в комплект с антибактериален контейнер. Специалната формула на All In One LightТМ включва агенти с естествени лубрикиращи
свойства, които повишават устойчивостта на дехидратация на лещите и подсигуряват целодневна лубрикация на повърхността им и повишен комфорт.
All In One Light ТМ не предизвиква раздразнения и алергични реакции, той e създаден да бъде ефективен с лещите и нежен с очите.

Повече информация стр. 52

Натурален мултифункционален разтвор за меки контактни лещи
Особеността на продукта се дължи на активната съставка кокоанфокарбоксиглицинат, извлечена от мастните киселини на кокоса. Това вещество се характеризира с
много добра биологична съвместимост и се възприема отлично и от хора с чувствителни очи. Оftyll® Monogreen има рН 7.2 и осмоларност, идентични с тези на слъзния
секрет.
Почистваща сила
Активната съставка на Оftyll Monogreen премахва протеиновите наноси, възпрепятства развитието на бактерии, не предизвиква очни дразнения и има подчертано антибактериално действие в
широк спектър. Съставката Hydrabiol ефективно лубрикира очите и стабилизира слъзния филм, а EDTA (Desodium Edetate) възпрепятства развитието на бактерии.
®

Медицински почистващи кърпички с хиалурон и алое вера
OmiVis® са медицински почистващи кърпички за околоочната зона. Те са деликатен продукт за ежедневна хигиена на околоочната зона за деца и възрастни. Идеални в случаи на десквамация
(лющене на кожата), възпаление на клепачите или очни алергии, подпомагат лечението при блефарит и конюнктивит. Подходящи и за премахване на остатъци от козметични продукти.

Контейнер Omisan
Контейнер за съхраняване на контактни лещи, изработен от висококачествен материал.
Различно оцветени капачета за по-лесно разпознаването на ляво и дясно гнездо.
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Към съдържание

Comfort Drops
Хидратиращи капки за контактни лещи
Предназначени за: Ползващите продължително време контактни лещи от всякакъв тип. Comfort Drops са специално
разработени за потребители на еднократни и едномесечни контактни лещи от силикон-хидрогел.. Те хидратират лещите и
облекчават симптоми на сухи и раздразнени очи. Comfort Drops са препоръчителни както при работа в климатизирана
среда и с видео дисплеи, така и при наличие на други фактори водещи до очни дразнения – дим, вятър, слънце, прах. Comfort Drops
притежават pH, съответстващо на слъзния филм, благодарение на което са подходящи и за чувствителни очи.

Лубрикиращи капки с крослинкинг хиалуронова киселина, с
антибактериален флакон, без консерванти
Предназначени за: Всички видове очна сухота, причинени от недостатъчно или
некачествено производство на слъзен филм или прекомерна евапорация.
Препоръчват се при:
џ Хирургични процедури, диагностични намеси, травми;
џ Влияние на околната среда (замърсен и сух въздух, висока температура, вятър и
др.)
џ Зрителен стрес (дълга употреба на електронни устройства, неблагоприятни
светлинни условия и др.)
џ Продължителна употреба на контактни лещи.
Sodyal® X е с близкото до физиологичното pH на слъзния секрет (pH 7.2).
Антибактериален флакон
Специалният флакон не позволява контакт с въздуха и прецизно дозира капките в
необходимото количество за ефективно нанасяне върху очната повърхност, без
загуба. При употреба на две капки от Sodyal® X за всяко око (общо 0.2мл средно за
двете очи), количеството се равнява на 50 монодози.
Крослинкинг хиалурон
В допълнение към отличните характеристики на естествената, крослинкинг
хиалуроновата киселина е по-стабилна и по-ефективна форма на хиалуроновата
киселина и дава на продукта по-добри високоеластични и овлажняващи свойства и поголяма ефективност във времето, правещи я още по-подходяща за лечение на очна
сухота.

Промяна на вискозитета във времето: Крос-линкинг
хиалурон (CL-HA), с ниско молекулярно тегло (LMW-HA), с
високо молекулярно тегло (HMW-HA).

Капки за очи с хиалурон и алое вера
Предназначени за: Потребители с чувствителни или зачервени очи, при усещане за сухота или дискомфорт, както и при
продължително носене на контактни лещи. Sodyal® plus са изключително ефективно решение при недостатъчен слъзен секрет,
излагане на дим, при работа в помещения с климатична инсталация или изкуствено осветление, както и при продължителна
работа с компютър или видео дисплеи.
Хиалурон
Основен градивен елемент на стъкловидното тяло на окото, отговорен за неговото ефективно лубрикиране. Изключително биосъвместим
биополимер, който се толерира отлично от повечето чувствителни пациенти и притежава същите характеристики и състав като на човешкия
слъзен секрет.
Алое вера
В листата му се съдържа гел, който е богат на полезни вещества, като в това число влизат основни витамини, най-важните за организма
минерали, ценни аминокиселини и протеини. Екстрактът от алое вера, прибавен към капките за очи, ефективно помага при очни раздразнения и
инфекции.
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Натурални капки под формата на спрей
Предназначени за: Възстановяване и облекчаване на уморени и зачервени очи - при сърбеж, парене, усещане на чуждо тяло и
дразнене на очите, дължащо се на излагане на слънчева светлина, вятър и замърсяване. Действат лубрикиращо при
изсушаване на лигавиците на очите и облекчават дискомфорта, причинен от алергии. Успешно могат да се прилагат при
конюнктивити, блефарити, уморени очи, катаракти, петна по роговицата и възпаление на слъзните канали, ечемик, сенна
хрема. Подходящи при пациенти с чувствителни очи, както и за тези, които ползват контактни лещи.

Почистващи и овлажняващи капки с пшеничен протеин за контактни лещи
Предназначени за: Всички потребители на контактни лещи от всякакъв тип. В случай на дискомфорт, усещане за чуждо
тяло, продължително носене на контактни лещи, при употреба на терапевтични лещи, работа в замърсена среда или
помещения с климатична инсталация. Clean Drops удължават комфорта при продължителна употреба на контактни лещи.
Рехидратират лещите, възвръщат еластичността и мекотата, премахват депозитите и доставят продължителна
защита срещу наслагването им. Clean Drops се поставят докато лещите са в окото.
Clean Drops са изцяло натурален продукт, съдържащ пшенични протеини.
Пшенични протеини
Те са мощни антиоксиданти, богати на важни витамини, минерали, ензими и аминокисилини.

Капки за очи с екстракт от невен
Предназначени за: Потребители с усещане за дискомфорт в очите или сухота, уморени или зачервени очи следствие от
продължителна работа с видео дисплеи или носене на контактни лещи. Премахват усещането за чуждо тяло при употреба
на контактни лещи. Подпомагат и стимулират възпроизвеждането на епитела на роговицата.
Невен
Има противомикробно действие и способност да ускорява заздравяването на епитела. Съдържащият се каротин в невена е силен антиоксидант
и имуномодулатор, възпрепятстващ окисляването на клетките. Участва в обновяването на кожата на лигавиците.

Капки за очи с екстракт от лайка и слез
Предназначени за: Потребители с уморени и зачервени очи, недостатъчно слъзен секрет или при продължително носене на
контактни лещи. Изключително се препоръчват при ветровити или слънчеви дни. Екстрактът от лайка ефикасно успокоява
зачервените и уморени очи и предпазва от появата на подобни симптоми, а екстрактът от слез елиминира усещането за
сухота и чуждо тяло (като контактни лещи) в окото.
Лайка
Ефикасно лечебно средство, благодарение на богатия си състав от полезни вещества и етерично масло. Има успокояващо, противоспазмено,
дезинфекциращо и противовъзпалително действие при всякакъв вид възпаления, особено на лигавицата на очите.
Слез
Растението има изключително противовъзпалително, успокоително и лечебно действие. Помага при недостатъчен слъзен секрет, възстановява
ефективно лигавицата и предотвратява възпаленията.

Натурални капки с екстракт от жълт смин
Предназначени за: Потребители, страдащи от алергични реакции, причинени от: цветни полени, прах, домашни любимци,
субстанции в козметичните продукти. Изключително подходящи в случай на алергичен конюнктивит. Съвместими с всички
видове контактни лещи.
Лайка
Билката има изключително противовъзпалително и антиоксидантно действие за очите.

35

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СПЕЦИАЛИСТА

®

MyDay със Smart Silicone™.

Към съдържание

Нова представа за производството и комфорта при силикон-хидрогелни лещи.
®

®

®

Технологията Smart Silicone™ е базирана на Aquaform Comfort Science™ използвана при утвърдените Biofinty и Avaira Vitality .
Tя структурира силикона в мрежа от нишки, доставящи много по-ефективно кислород през лещата. Така е необходим по-малко силикон
за осигуряване на висока кислородна пропускливост. Това позволява наличието на повече хидрофилен компонент, подобряващ цялостния
комфорт.
Резултатът: контактна леща, която е мека, хидрофилна и удобна, осигуряваща 100% от необходимия кислород на роговицата.2
Структура на еднократни силикон-хидрогелни лещи със 100% кислородна пропускливост.
MyDay® със Smart SiliconeTM

Друга силикон-хидрогелна леща

Хидрофилен материал

Хидрофилен материал

Кислородни молекули
Кислородни молекули
Силиконови канали

Силиконови канали

®

MyDay са еднократните лещи с най-малко силикон в състава си!
®
Благодарение на Smart Silicone MyDay съдържат най-малко силикон 4,4% силикон, оставяйки повече място за хидрофилен материал.

Smart SiliconeTM - 100% кислородна пропускливост с по-малко силикон
Индексът за ефективност на силиконовия компонент „Е“ показва колко ефективно се пропуска кислородът през лещата.

Е=

Dk*
% силикон в лещата

Индекс за ефективност на силикона на някои от водещите марки еднодневни лещи.
®

MyDay спрямо други еднократни Si-hy лещи
Индекс за ефективност на
силикона

Dk**
(Barrers)

Водно
съдържание (%)

Модулус
Mpa

Myday®

18.2±0.4

4.4±0.1

80

54

0.4

1-Day Acuvue® TruEye®

15.4±0.2

6.5±0.1

100

46

0.7

Clariti® 1 day

12.2±0.1

4.9

60

56

0.5

Oasys® 1 day
Dailies Total 1®

11.5±0.2
10.5±0.1

8.9±0.1
13.3±0.1

103
140

38
33

0.7
0.7

Myday®

Dailies
Total 1®

1-Day Acuvue®
TruEye®

100% кислород
до роговицата
Силикон<5%
Модулус≤0.4MPa
Водно съдържание>50%
UV защита*
Асферична оптика

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/watch?v=VnpNGQ0YNAY
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Si§
(%)

Oasys® 1 day

Clariti® 1 day

Всичко, което една леща трябва да бъде.

Към съдържание

MyDay® единствено от CooperVision.
®

Богатият опит с Biofinity в разработването на премиум силикон-хидрогелни лещи, дългогодишни проучвания и
изследване навиците на пациентите са в основата на трите стълба, гарантиращи потребителската
®
удовлетвореност, която осигурява MyDay

Навици на потребителите
Оценка на 805 участника, показва навиците на ползващите еднократни лещи.1
носят своите
лещи
+ контактни

Подремват или
преспиват със
своите лещи

59% носят
лещите 7 дни в
седмицата

Очно здраве
Употребата на хидрогелни лещи извън обичайния ден би могла да доведе до негативни последствия.
MyDay® осигуряват над 4 пъти по-висока кислородна пропускливост, спрямо водещите хидрогелните еднократнии
лещи, за по-бели и здрави очи*.

100%

®

MyDay осигуряват 100% от необходимия кислород на роговицата при ежедневен период на
2
подмяна.
®

MyDay са едни от малкото дишащи еднократни лещи осигуряващи защита от вредните UV лъчи.

98% от потребителите на MyDay® показват по-малко от втори стадии
в него по скалата за оценка на лимбална хиперемия.
(Стадии 1 не изисква клинична интервенция)5

Комфорт
Хидрофилната природа и естествената влажност на MyDay® e постигната без покрития, обработки на повърхността или
химични овлажняващи агенти. Това повишава тяхната устойчивост на дехидратация спрямо други водещи лещи и води до
комфорт продължаващ по-дълго от деня на Вашите пациенти.
По-добра устойчивост на дехидратация
След 12 часа употреба MyDay®
задържат по-голямо количество от
водното си съдържание спрямо
DAILIES TOTAL1®6

ще предпишат MyDay®
като техен първи
избор за еднодневна
леща5

предпочитат MyDay®
пред досегашните си
еднократни лещи3

Лесно боравене
®

60% от очните специалисти предпочитат MyDay® по отношение на боравене спрямо DAILIES TOTAL1 за своите
.4
пациенти
В съотношение 5:1 пациентите споделят, че предпочитат боравенето с MyDay® спрямо 1-DAY ACUVUE®.
MOIST®5
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®

MyDay toric

Към съдържание

Със същия признат торичен дизайн на Biofinity® toric
MyDay® toric ползва доказания оптичен дизайн Optimized Toric Lens GeometryТМ,
осигуряващ стабилно и остро зрение.

1
Симетричен хоризонтален профил
Подобрява стабилността и редуцира
ротацията за по-добра зрителна острота.
2
Гладка и непрекъсната повърхност
Клепачът се плъзга с лекота и минимално
взаимодействие с лещата, без да
предизвиква ротация.

3
Широка оптична зона
Осигурява ясно и остро зрение
24
Оптимизирана стабилизирана зона
Не се влияе от рецептурните стойности,
има най-значим ефект върху цялостната
ориентация и стабилност на лещата в
окото.

MyDay® toric са по-дишащи от други еднократни торични лещи.

Напасване на торични лещи CooperVision
1. Рецепта за контактни лещи
а) Започнете с нова рефракция, не се базирайте на скорошни предписания. Предпишете минусов цилиндър
б) Използвайте OptiExpertТМ, за да преизчислите рецептурните стойности
2. Напасване на торични контактни лещи
а) Поставете лещите в очите на пациента и изчакайте 10 минути за адаптация
б) Изследвайте зрителната острота
в) Проверете напасването на лещите и ориентацията на маркировката с помощта на биомикроскоп
Критериите за напасване трябва да показват:
џ Приемлива зрителна острота
џ Цялостно покриване на роговицата, движение в рамките на 0.2 – 0.5 мм., след премигване
џ Стабилно положение на ориентиращата маркировка (позицията може да е различна за отделните продукти)
При незадоволителна зрителна острота, направете сферо-цилиндрична рефракция над торичните лещи и отбележете
местоположението на ориентиращата маркировка.
Ако е необходимо, компенсирайте ротацията на лещата чрез метода „CAAS“ или използвайте OptiExpertТМ
Метод “CAAS” Clockwise Add Anticlockwise Subtract
џ Ротация по посока на часовниковата стрелка – прибавете градуса на ротация на лещата към оста на лещата
џ Ротация обратно на часовниковата стрелка – извадете градуса на ротация на лещата от оста на лещата
Пример:
џ Предписана рецептурна ос: 170°
џ Ротация на лещата: 10° обратно на часовниковата стрелка
џ Изваждаме ротацията от първоначално предписаната ос: 170° - 10° = 160° – окончателна цилиндрична ос
џ Ротация на лещата: 10° по часовниковата стрелка
џ Прибавяме ротацията към първоначално предписаната ос: 170° + 10° = 180° – окончателна цилиндрична ос
https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/watch?v=VnpNGQ0YNAY
https://www.youtube.com/watch?v=PPAH3tHd8o4
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®

Clariti 1 day еволюира
®
Защото всяко око заслужава Clariti
Нов физиологичен дизайн на ръба - без
усещане за леща.

Инвестиция от 200 млн.
щатски долара в
устойчиво и
високотехнологично
производство.

ПРЕДИ

ДНЕС
Оптимизиран производствен
процес за отлична прецизност
и повторяемост.
Приравняване на стандартите
®
за качество с тези на Biofinity .
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Защото всяко око
заслужава дишащи лещи!
Защо да предпишете Clariti® 1 day на своите пациенти?
®

®

Clariti 1 day са изработени от същото трето последно поколение силикон-хидрогел (Si-Hy), както и признатите Biofinity , Avaira
TM
®
Vitality и MyDay и преминават през същите стандарти за качество.

ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПАЦИЕНТИ
Резултати от скорошно проучване с Clariti® 1 day, включващо 171 офталмолога и 1718 пациента показват:

>90%

97%

ОТ НАПАСНАТИТЕ СА
АДАПТИРАНИ УСПЕШНО1

91%

ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ
СИЛНО ЩЕ ПРЕПОРЪЧВАТ1

ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ СА
1
УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

85%

ОТ ПАЦИЕНТИТЕ СА
1
УДОВЛЕТВОРЕНИ

ОЧНО ЗДРАВЕ
Най-здравословен период на подмяна
®
Clariti 1 day са с еднодневен период на подмяна – най-хигиеничният начин за употреба на лещи.
Те са подходящи при тийнейджъри и хора предразположени към алергии.
Най-здравословният материал
91% от очните специалисти са съгласни, че SiHy еднократни лещи подпомагат по-добре очното здраве в дългосрочен
план спрямо хидрогелните такива.2
Изключително дишащи
Clariti® 1 day осигуряват 100% роговична кислородна консумация и пропускат повече от препоръчаната стойност
кислород през цялата повърхност.3
4
За по-здрави и бели очи в сравнение с водещи еднократни хидрогелни лещи.
Физиологичен модулус
®
Clariti 1 day притежават нисък модулус (0.50 Мра) наподобяващ роговичния и е един от най-ниските при еднократни
дишащи лещи. Това спомага за лесна адаптация, пасване и редуциране нa нежелани реакции като папиларен конюнктивит
(CLIPC), дъговидни епителни лезии (SEALs) и др.
UVA и UVB филтър*
Clariti® 1 day са едни от малкото еднократни лещи предпазващи от вредните ултравиолетови лъчи - превенция от
редица очни заболявания в дългосрочен план.

https://coopervision.com/prescribe-oxygen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1wuArFxzmFh5fLs74t6haWnMjRB3Lr6
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Правилният избор
за успешна практика
КОМФОРТ
Естествена влажност
Clariti 1 day са изработени от последно поколение хидрофилен SiHy, който не се нуждае от допълнителни обработки или
химични овлажняващи агенти. Влагата е равномерно разпределена през цялата повърхност, наподобявайки влажността
на здравите очи.
Високо водно съдържание
Водно съдържание 56%, подобно на това на хидрогелните лещи.
®
5
85% от потребителите на хидрогелни лещи предпочитат Clariti 1 day спрямо досегашните си.
Дълготраен комфорт
6
Задържат 98,8% от влажността си след 6 часа употреба.
Без усещане за леща
Нов оптимизиран дизайн на ръба гарантира минимално взаимодействие с конюнктива.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА
Подходящи за начинаещи
Clariti® 1 day са лесни за боравене6, подходящи както за тези с опит, така и за нови пациенти.
Асферична оптика
Clariti 1 day са едни от малкото дишащи еднократни лещи с асферична оптика. Благодарение на това те осигуряват
прецизно зрение в слабо осветена среда. Тяхната повишена устойчивост на дехидратация спомага зрението да остане
остро за целия период на ползване.
За всяка зрителна нужда
®
Clariti 1 day се предлагат с торичен и мултифокален дизайн.
За успешно напасване използвайте OptiExpertТМ на Вашето мобилно устройство.

$

Достъпна цена
®
Въпреки несравнимата комбинация от предимства, Clariti 1 day са с цена близка до хидрогелните - защото всяко око
заслужава дишаща леща.
®
Не забравяйте: Clariti 1 day не изискват разтвор, контейнер и допълнителна грижа.

ПРЕДПИШЕТЕ ПРЕДИМСТВАТА
Комуникация
7
84% от потребителите на лещи желаят да бъдат информирани относно новите продукти.
На нови пациенти и ползващите очила
Clariti® 1 day могат да се ползват само тогава, когато пациентите имат нужда от свобода и неограничено от очила
®
зрение. Clariti 1 day могат да бъдат промяна в начина на живот!
На ползващите многократни лещи
®
Clariti 1 day ще бъдат удобно допълнение при спорт, пътуване или почивка.
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Единствената контактна леща
TM
с Digital Zone Optics

С дизайн за съвременния
дигитален начин на живот

Как помага Digital Zone OpticsTM?
Digital Zone OpticsTM e уникален асферичен профил, който осигурява
леко повишаване на оптичната сила в центъра на лещата
предназначен за работа на близки разстояния.
Спомага за намаляването на цилиарния мускулен стрес и води до
намаляване на акомодационните усилия при работа с дигитални
устройства.

Digital
Zone
TM
Optics

РЕЗУЛТАТЪТ?
ТМ

Biofinity Energys помагат на очите да фокусират по-лесно при смяна на погледа между реалния и
дигиталния свят.

ПРЕДПИШЕТЕ НА ВСЕКИ!
БЕЗ АДАПТАЦИЯ!
Напасват се като сферични лещи.
https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1wuArFxzmGEV0VQ7gM4bHquxTtvTWnW
https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg
https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc
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Aquaform® Comfort ScienceTM, технологията зад Biofinity®
и Avaira® Vitality
Технологичен пробив
®
TM
®
®
Може би вече сте срещали обозначението Aquaform Comfort Science при контактните лещи Biofinity и Avaira Vitality и
сте се чудили какво точно означава?
Aquaform® осъществява технологичен пробив в света на
контактните лещи от силикон–хидрогел и поставя началото на
нова генерация естествено влажни силикон–хидрогелни лещи.
Тази напредничава технология разчупва стандартите при
производството на силикон-хидрогелните контактни лещи и
успява да съчетае висок кислороден пренос с високо водно
съдъжание в една леща, осигурявайки максимално зрително
здраве и ненадминат комфорт.
®
џ Произведени чрез иновативната Aquaform технология,
естествено влажните силикон–хидрогелни контактни лещи
Biofinity® и Avaira® не се нуждаят от допълнителна обработка на
повърхността, за да им бъдат придадени хидрофилни свойства
- те са присъщи за материала.
џ За разлика от плазменото обработване на повърхността или
третирането с овлажняващи агенти (технологии от предходни
етапи в развитието на силикон-хидрогела), Aquaform® заключва
водата в структурата на лещите, придавайки им естествена
влажност, така че те да останат хидратирани и комфортни
през целия период на употреба дори и през най-продължителните
дни.
џ

https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg
https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc
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TM

Aquaform Comfort Science - ненадмината
комбинация от предимства
Висока кислородна
пропускливост
Предоставя високи нива на кислород
към роговицата, осигурявайки
нейното правилно функциониране и
здравословно състояние.

Нисък модулус

,

Biofinity® и Avaira® са по-гъвкави и
еластични спрямо останалите
силикон-хидрогелни лещи,
благодарение на което осигуряват
извънреден комфорт, без усещане за
чуждо тяло и липса на усложнения.

Естествена влажност
Хидрофилността на материала е
постигната без допълнителни
обработки или овлажняващи агенти,
което осигурява продължителен
комфорт и редуцира депозитите до
минимум.

Гладка и непрекъсната
повърхност
Изключително прецизната
повърхност без грапавини води до
липса на усещане за чуждо тяло и
минимално взаимодействие с
епитела. Благодарение на това не се
предизвикват усложнения от
механично естество.

Устойчивост на отлагания
Липсата на грапивини, гладкостта и
естествената влажност на
повърхността не позволяват тя да
привлича и задържа депозити допълнителни ползи за очното здраве.

Усъвършенстван дизайн
Biofinity® и Avaira® имат физиологично
съвместима задна повърхност,
равномерно разпределяща натиска
върху роговицата и патентовани
заоблени ръбове, освобождаващи
потребителя от усещането, че носи
лещи.

Система неутрализираща
аберациите
Асферичната оптика подобрява
остротата на зрението,
редуцирайки сферичните аберации.

UV филтър от клас 1*
Avaira Vitality® филтрират повече
от 90% UVA и 99% UVB лъчи. Те
предоставят максимално
зрително здраве, предпазвайки
очните структури.

Вие и Вашите пациенти ще забележите разликите
џ Biofinity® и Avaira® Ви позволяват да напаснете потребителите, ползващи хидрогелни и силикон-хидрогелни контактни лещи от предходни
поколения, с лещи осигуряващи необходимия за роговицата кислороден пренос, които едновременно с това са меки и комфортни.
Biofinity® и Avaira Vitality® предоставят възможност да напаснете и останалите пациенти:
џ Тези, които за първи път ще ползват контактни лещи
џ Потребители, отказали се от контактните лещи заради незадоволителен комфорт
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Защо хидрогелни лещи, когато има Clariti Elite?
TM

ClaritiTM Elite са изработени чрез патентована WetLocTM технология от последно трето поколение силиконхидрогел. Благодарение на нея те балансират високо водно съдържание и нисък модулус (като на
хидрогелна леща) с висока кислородна пропускливост (силикон-хидрогелна леща).
Тази комбинация прави ClaritiТМ Elite изключително подходящи за всички потребители на хидрогелни лещи.

Време за
промяна

Водно съдържание
В сравнение със силикон-хидрогелни лещи от предходни поколения, Clariti EliteTM поддържат високо водно съдържание. То е идентично с това на
хидрогелните лещи и осигурява удобно ползване през цялия ден. Благодарение на хидрофилния характер на силиконхидрогела от трето поколение и
WetLocTM технологията влагата е разпределена равномерно в материала и по повърхността на лещата, наподобявайки слъзния филм на здравото
око. В допълнение, ClaritiТМ Elite са устойчиви срещу дехидратацията.

Нисък модулус
Модулусът е параметър, имащ отношение към комфорта по време на употреба и важно клинично значение. Твърде високият модулус би могъл да
доведе до усложнения от механичен тип като дъговидни епителни лезии (SEALs), папиларен конюнктивит (CLIPC) и др. Лещите с нисък модулус са
по-гъвкави, еластични и по-комфортни за множество потребители. ClaritiТМ Elite предлагат нисък модулус, идентичен с този на хидрогелните
лещи, доставяйки аналогични нива на комфорт без риск от усложнения.

Висока кислородна проводимост
Употребата на контактни лещи с нисък кислороден пренос би могла да доведе до хипоксия, в резултат на което да се стигне до роговичен едем,
епителни микрокисти, неоваскуларизация, повишена чувствителност, изтъняване на епитела, клетъчна смърт, повишаване на риска от
инфекция и други нежелание последици. Clariti EliteTM пропускат над три пъти повече кислород спрямо хидрогелните контактни лещи, задоволявайки
физиологичната нужда на роговицата.

Комбинирайки високо водно съдържание и нисък модулус с висок кислороден пренос Clariti EliteTM са по-здравословната и подходяща алтернатива
пред хидрогелните лещи за всеки потребител.

Други предимства на Clariti Elite
TM

Асферична оптика - по-добро зрително качество, дори и в слабо осветена среда
UV филтър - предпазва очното здраве в дългосрочен план
Всички предимства на цената на хидрогелни лещи
Не пропускайте да запознаете Вашите пациенти с предимствата, които осигуряват Clariti EliteTM
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Proclear® - биосъвместими контактни лещи в хармония с очите
PC TechnologyTM - наука за хидратацията
Proclear® са единствените контактни лещи, създадени по напредничавата технология РС Technology™, използвана при производството на
медицински инструменти. Благодарение на нея е синтезиран биосъвместимият материал phosphorylcholine (PC), изграждащ външната мембрана
на всяка човешка клетка - включително и тези на човешкото око.
Phosphorylcholine (Фосфорилхолин) е нейонен, биосъвместим материал, силно устойчив на дехидратация, протеинови и липидни отлагания от
слъзния филм.
Благодарение на Phosphorylcholine, лещите Proclear®:
Привличат и задържат водата към повърхността си, изграждайки естествена бариера срещу сухотата.
Биват по-добре „възприемани“ от окото, спрямо други хидрогелни и някои силикон-хидрогелни контактни лещи.
Изграждат щит от водни молекули, който ги поддържа чисти и правилно функциониращи.
Остават хидратирани - гарантиран комфорт през целия ден, особено важен за пресбиопите, тъй като често очите им са по-сухи.

џ
џ
џ
џ

Факти за Proclear®:
џ Единствените контактни лещи, за които FDA (Агенция за храни и лекарства на САЩ) твърди: „Осигуряват подобрен комфорт на
потребители, които изпитват дискомфорт или симптоми, свързани със сухота в очите при носене на контактни лещи“.
џ След 12 чaса носене oстават 96% хидратирани.
џ Предлагат се в широка продуктова гама, която дава възможност за всички видове корекция без ограничения в рецептурните стойности.
џ Доказват, че контактните лещи могат да бъдат наистина удобни - през целия ден.

90% от напаснатите потребители откриват, че
могат да използват Proclear по-дълго или поне същото
време спрямо предишните си лещи.
Оценяване на Proclear® в мулти-тест център, Франция, 78
потребителя; CooperVision †Gallup – доклад контактни лещи, 823
потребителя.
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BIOFINITY MULTIFOCAL & PROCLEAR MULTIFOCAL
Изключително зрение за Вашите пациенти на всяко разстояние и във
всеки един момент

Balanced Progressive™ Technology
Уникална технология
TM
џ Balanced Progressive Technology предлага два различни и взаимно допълващи се дизайна за доминантно “D” и недоминантно „N” око,
осигуряващи изключително бинокулярно зрение дори в условия на различна осветеност.
џ Множество добавки (1.00D, 1.50D, 2.00D, 2.50D), предоставящи възможност за индивидуално и прецизно напасване на всеки пациент и всяко
око.
џ Оптимизиран дизайн за всяка стойност на сферата и добавката - за изключително зрително качество на всички дистанции: близка,
междинна и далечна.
џ Плавни преходи между зоните за отлична зрителна острота.

D леща (доминантно око)

N леща (недоминантно око)

Balanced ProgressiveTM Technology съчетана с предимствата на Biofinity, осигурява ненадминато по качество бинокулярно зрение и изключителен
комфорт през целия период на употреба дори за пациенти с чувствителни очи и възрастова очна сухота.
џ Позволява независимо напасване за далечна и близка дистанция ±0.50D. Това означава, че добавката може да бъде променяна в тези граници
без необходимост от промяна в сферичната стойност за далечна дистанция и обратното в същото око.

џ

Оптимизиран подход за избор на първоначална леща
Процесът е базиран на множество клинични изследвания и реалната практика на очни специалисти от цял свят, тясно сътрудничещи с
CooperVision.
џ Напасването на пациенти с ниска добавка е опростено повече от всякога, чрез използването на D лещи и за двете очи.
џ Напасването на пациент с високи добавки продължава да бъде гъвкаво, предоставяйки възможност за постигане на изключителна
бинокулярна зрителна острота.

https://coopervision.com/practitioner/only-biofinity
https://www.youtube.com/watch?v=k48o7LFskDg
https://www.youtube.com/watch?v=-MHxgUfi9Nc
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BIOFINITY MULTIFOCAL & PROCLEAR MULTIFOCAL
Напасването на мултифокални лещи вече е по-лесно!
Избор на първоначална леща.
Започнете с нова рефракция и определяне на доминантно око (D).
При цилиндрична корекция със стойност -0.50D или -0.75D, увеличете сферата с 0.25D.
При цилиндрична корекция по-голяма от -0.75 cyl. изберете Biofinity XR toric multifocal.
Предпишете най-ниската възможна добавка за постигане на приемлива зрителна острота.
Ако добавката не е в посочения диапазон от стойности, а е между тях, закръглете надолу.
Не завишавайте добавката излишно, това би могло да влоши зрението на далечна дистанция.
Изберете D или N дизайн съгласно таблицата.

Поставете лещите и изчакайте 15 минути за адаптация преди да оцените зрителното качество.
Изследвайте функционалността на зрението в реални условия, чрез четиво или мобилно устройство.
При неприемливо бинокулярно зрение, направете монокулярна проверка над мултифокалните лещи и определете кое око се нуждае от
подобрение.
Първа възможност: За да подобрите близкото или далечното зрение, коригирайте сферата с ± 0.25D (до ± 0.50D) за окото, което се
нуждае от корекция.
Втора възможност: За да подобрите близкото зрение, увеличете добавката с +0.50 за окото, което се нуждае от подобрение.

Топ 10 бележки за успех с мултифокални лещи
1. Установете зрителните нужди на пациента, комуникирайте реалистични положителни очаквания.
2. Започнете с нова рефракция, не се базирайте на скорошни предписания и не използвайте стойности от други мултифокални лещи.
Предпишете максимална плюсова корекция за далечна дистанция. В случай на астигматизъм по-голям от -0.75 cyl изберете
Biofinity® toric multifocal.
3. Предпишете най-ниската възможна добавка за постигане на приемлива зрителна острота.
Не завишавайте добавката, това би могло да влоши зрението на далечна дистанция.
4. Определете водещо око при коригирано бинокулярно зрение за далечна дистанция, чрез метода на замъгляване. Използвайте
субективен метод за оценка на замъгляването, скала от 1 до 5, по която 5 се равнява на максимално ясно зрение, а 1 на напълно
замъглено. Замъглете с леща от набора, чиято стойност е равна на добавката. При бинокулярно зрение поставете лещата първо
пред дясно, а после пред ляво око - повторете. Окото, при което отчитате по-голямо замъгляване е водещото око.
5. За избор на първи лещи използвайте OptiExpertTM или се придържайте към ръководството на конкретния продукт.
6. След първоначална адаптация от 15 мин., изследвайте функционалността на зрението, при добро осветление и условия близки до
ежедневните за пациента.
7. Чрез мобилно устройство или четиво тествайте зрението на близка дистанция. За да тествате зрението на далечна дистанция
осигурете възможност за поглед на обекти извън кабинета като сгради, пътни знаци и др. За да оцените зрението използвайте
скала от 1 до 5 подобно на т.4.
8. Ако пациентът е доволен от постигнатата зрителна острота, не опитвайте да постигнете най-добър резултат по зрителната
таблица. Имайте предвид, че субективното възприятие често е по-важно. По-скалата от 1 до 5, оценка на пациента 4 и повече би
могло да се счита за приемлива.
9. Не използвайте фороптер или пробна рамка при оценка и подобряване на зрението. Използвайте лещи от пробния набор без оклузия.
10. Подобряване на зрителната острота за близка или далечна дистанция се осъществява чрез промяна на стойностите в рамките
на ±0.25D до ±0.50D.
Необходимост от промяна с по-висока стойност е нетипична, в такъв случай проверете предходните стъпки.
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®

Три стъпки за успех с Clariti multifocal.
1.Актуализирайте рефракцията
Не се базирайте на скорошни рецепти. Определете водещо око.
Предпишете сферичен еквивалент (СЕ) и коригирайте до вертекс, ако е необходимо.
Използвайте OptiExpertTM, той ще ви спести всички преизчисления и условности описани
по-долу.
2. Избор на първоначална леща
Знаейки СЕ, добавката и водещото око посредством таблицата по-долу направете избор
за първоначални лещи.
џ

Близка зона
Междинна близка зона
Междинна далечна зона
Далечна зона

92% от тестваните пациенти потвърждават, че
ClaritiТМ 1 day multifocal отговаряt или надхвърляt техните
зрителни очаквания.

џ

Нов усъвършенстван зонален оптичен дизайн с плавен преход на диоптрите
от център към периферия за изключително зрение на всяко разстояние.

96% от тестваните пациенти са успешно напаснати с
първия чифт ClaritiТМ 1 day multifocal преизчислен от
OptiexpertTM.

џ

98% от тестваните пациенти потвърждават, че ClaritiТМ
1 day multifocal отговаряt или надхвърляt техните
очаквания за комфорт в края на деня.

ADD
+0.75 до +1.75
+2.00 до +2.25
>+2.50

Миопия/Еметропия
Водещо око Неводещо око
CE LOW
CE LOW
CE LOW
CE+0.50 LOW
CE+0.25 HIGHCE+0.25 HIGH

Хиперметропия
Водещо око Неводещо око
CE LOW
CE+0.25 HIGH
CE+0.25 LOW CE+0.50 LOW
CE+0.25 LOW CE+0.25 HIGH

3. Оценка на зрителната острота
Изчакайте 15 мин. за адаптация, преди да направите оценка на бинокулярното зрение.
• За да подобрите зрителната острота на далечна дистанция коригирайте сферата на водещото око с ±0.25D
• За да подобрите зрителната острота на близка дистанция добавете +0.25D към сферата на неводещото око.
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С хиалурон за естествено и комфортно зрение
Естествен лубрикант
С хиалурон, за дълготрайна
влажност и комфорт.

99.9%

Антибактериален контейнер
С покритие от сребърни йони.

Почистваща сила
Надхвърляща съществуващите ISO критерии за
1
дезинфекция. Намалява бактериите с 99.9% .
Нежен към очите
С pH идентичен на слъзния филм.

Подходящ за:
џ
џ
џ
џ

Чувствителни очи, благодарение на естествения си състав и физиологично pH.
Лещи от силикон-хидрогел.
Дълга употреба на лещи.
Работа с дигитални екрани.

Предимства на хиалурона
џ Хиалуронът е една от най-хидрофилните естествени молекули и може да се определи като

природен овлажнител. Среща се в голяма концентрация в очните структури.
џ Хиалуронът оформя устойчив и дълготраен слой около повърхността на лещите за

продължителна лубрикация и комфортно ползване без усещане за сухо око или чуждо тяло.

Антимикробна активност
След 4 часа дезинфекция
ISO критерии за редуциране на бактерии
ISO критерии за редуциране на гъбички

TM

Hy-Care спрямо Biotrue

®

Антимикробна активност
Почистваща сила
Хиалурон за продължително комфортно носене
Клинично доказан ефект с
меки и силикон-хидрогелни лещи
Контейнер - антибактериален, хоризонтален
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демонстрира по-ниски нива
на обагряне на роговицата
в сравнение с Biotrue8
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Мултифункционален разтвор за
чувствителни очи и меки контактни лещи
99.9%

Почистваща сила
Надхвърляща съществуващите ISO критерии за
1
дезинфекция. Намалява бактериите с 99.9%

Комфорт при носене
С агент увеличаващ комфорта при носене.

Антибактериален контейнер
С покритие от сребърни йони.

Нежен към очите
С pH идентичен на слъзния филм.
С формула за чувствителни очи.

TM

џ All In One Light е подходящ за меки лещи от всякакъв тип, включително и силикон-хидрогелни лещи. Препоръчва се и при

чувствителни очи.
TM
џ All In One Light притежава отличнa антимикробна и почистваща ефективност, в допълнение към това, разтворът е в
комплект с антибактериален контейнер, защитен от покритие със сребърни йони.
TM
џ Специалната формула на All In One Light включва агенти с естествени лубрикиращи свойства, които повишават
устойчивостта на дехидратация на лещите и подсигуряват целодневна лубрикация на повърхността им с цел повишен
комфорт.
TM
џ All In One Light не предизвиква раздразнения и алергични реакции, той e създаден да бъде ефективен с лещите и нежен с очите.

All In One Light™ антимикробна активност,
достигнати нива на дезинфекция след 4 часа.

ISO критерии за редуциране на бактерии
ISO критерии за редуциране на гъбички
Бактерии

Гъбички

TM

СРАВНЕНИЕ НА НАХОДКИТЕ С ALL IN ONE LIGHT , RENU И ПЕРОКСИДЕН РАЗТВОР.
В процеса на регистрация на All in One LightTM в САЩ е проведено 6 месечно клинично изследване,
включващо 363 пациента от Kанада и Щатите.
Оглед на клепачи
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Конюнктивна хиперемия
% пациенти

% пациенти

Обагряне

Роговична неоваскуларизация
% пациенти

% пациенти

% пациенти

Без находки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
All in One LightTM показва ЗНАЧИТЕЛНО
ПО-НИСКИ НИВА на реакция
към разтвора спрямо другите два в
сравнителното изследване.

Към съдържание

Вашият джобен помощник
CooperVision разработи OptiExpertTM,
за да улесни Вашата практика.
Интерактивното приложение
осигурява достъп до:
џ
џ
џ
џ

Мултифокален калкулатор;
Торичен калкулатор;
Ефрон сравнителна таблица;
Кислородни карти;

Използвайте OptiExpertTM за лесно и
бързо преизчисляване на рефракцията
към торични и мултифокални лещи.
https://coopervision.co.uk/practitioner/

Благодарение на OptiExpertTM:
ТМ
џ 100% от пациентите са успешно напаснати с Clariti 1 day multifocal с максимум 2
чифта лещи1.
®
џ 98% от пациентите са успешно напаснати с Biofinity multifocal с максимум 2 чифта
лещи.2
1.Using OptiExpert™. Based on retrospective analysis of 26 patients (52 eyes) with subjective
refractions ranging between +5.00D to -6.00D and 2264 </= -1.00D cylinder.
2.CVI data on file 2019. Retrospective analysis; N=55 subjects (110 eyes); DV Rx +1.25D to -3.25D,
ADD powers +1.25 to +2.50D
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®

CooperVision , MyDay and clariti are registered trademarks of The CooperVision Companies, Inc. and its subsidiares. Smart SiliconeTM is
a trademarka of The Cooper Companies, Inc. and its subsidiaries. ACUVUE, TrueEye, Oasys, and POIST are registered trademarks of
Johnson&Johnson Vision Care, Inc. DAILIES, TOTAL 1 and AquaComfort Plus are registered trademarks of Novartis AG.
Clariti 1 day referemces:
1. Observational satisfaction survey in June 2018 involving 171 ophthalmologists and 1,718 patients in France who were fitted with clariti®
1 day. Data on file
2. Gary Orsborn and Kathy Dumbleton, Contact Lens and Anterior Eye, https://doi.org/10.1016/j.clae.2019.02.012. 3.Brennan NA. Beyond
flux: total corneal oxygen consumption as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.
®
®
®
4. Data on file; clariti 1 day offers whiter eyes than 1-DAY ACUVUE MOIST
®
5. Observational satisfaction survey involving a subset of 224 hydrogel DD wearers who were refitted with clariti 1 day in France (2018).
6. CooperVision data on file (2019). Multi-visit study to assess handling performance and dehydration characteristics for 4 DD CLs in 20
CL wearers. Absolute moisture retention 98.8%, relative moisture retention 97.8%.
7. CooperVision consumer insight study (July 2018). GB adults who wear daily disposable contact lenses. n=279
* UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или слънчеви очила, тъй като не покриват напълно очите и
зоната около тях.
MayDay references:
1. Dumbleton KA, Richter D, Woods CA, et al. A multi-country assessment of compliance with disposable contact lens wear. Contact Lens
Anterior Eye. 2013;36:304-312
2. Holden BA, Mertz GW. Critical oxygen levels to avoid corneal edema for daily and extended wear contact lenses. Invest Ophthalmol Vis
Sci. 1984;25(10):1161-1167.
3. Data on file CooperVision
4. Stifel Equity research Group. 21 UK practitioners surveyed comparing performance of MyDay with other silicone hydrogel daily
disposables. 2013.
5. Young G, Craven R. Multi-centre clinical evaluation of two daily disposable contact lenses. Farnham, Surrey, UK: Visioncare Research;
2013. Limbal redness images are from the Efron Grading Scale for Contact Lens Complications and are used with permission from
Professor Nathan Efron. (http://eprints.qut.edu.au/11857/1/11857a.pdf)
6. Dehydration of MyDay versus DAILIES TOTAL 1. Centre of contact lens research. Prospective, single-center, doublemasked, contralateral
eye, randomized, daily wear, one day non-dispensing study. 18 subjects. A gravimetric method was used to determine the contact lens
water content and dehydratation during the 12 hours of contact lens wear.
+High oxygen transmissibility promotes clear, white eyes
§Percentage of silicon in the lens was measured using either a Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FLAA) or Industively Coupled Plasma (ICP)
method.
** UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или слънчеви очила, тъй като не покриват напълно очите и

зоната около тях.
Hy-Care refernces:
*Available from November 2017
1. Necas, J. et al., 2008 Hyaluronic Acid (Hyaluron): A Review. Veterinarni Medicina. 53(8):398.
2. Goa K.L. and Benfield, P. 1994. Hyaluronic Acid. Drugs. 47(3):536-566.
3. VooperVision data on file 2011.
4. Abeson, M.D. el. al., 1981. Normal human tear pH by direct measurement . Arch. Opthalmol. 99(2):301.
5. Wu, G. et. al.,2005. Interaction between Lipid Monolayers and Poloxamer 188: An X-Ray Reflectivity and Diffraction Study. Biophysical
Journal. 89(5):3159-3173.
6. Mann, A. and Tighe, B. 2014. Protein Removal Test, Aston University.
7. Dicker, L. et. al., 2014. Hyaluronan: A simple Polysaccharide with Diverse Biological Functions, Acta Biomater. 10(4):1558-1570.
8. Clinical Study comparing Hy-Care and BioTrue. 2013. Eurolens Rsearch.
9. Grade corneal staining (Efron grading scale measured to nearest 0.1 on a scale 0-4).
Biotrue is a registered trademark of Bausch&Lomb Incorporated.
All in One Light references:
1. CooperVision Data on File. 2008, RSSL Pharma microbiological test.
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