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CooperVision е американска компания, световен лидер в 
производството и продажбата на меки контактни лещи. 
Компанията предлага решения за всяка зрителна нужда: лещи, 
коригиращи високи нива на късогледство, далекогледство, 
астигматизъм, пресбиопия, справяйки се с проблема очна сухота 
при употреба на контактни лещи. CooperVision тясно сътрудничи 
с очните специалисти от цял свят в областта на проучванията и 
разработването на продукти за контактна корекция. 
CooperVision предлага най-богатото продуктово разнообразие 
от висококачествени силикон-хидрогелни, хидрогелни, еднодневни, 
месечни и годишни контактни лещи. Днес, в компанията се 
разработват и използват топ иновативни технологии, съвременни 
материали и уникални оптични дизайни. Към настоящия момент, 
CooperVision е лидер в производството на лещи с еднодневен 
или удължен период на подмяна от силикон-хидрогел за сферична, 
торична и мултифокална корекция.

МИСИЯТА

CooperVision постоянно се стреми да предоставя продукти, 
осигуряващи най-добрата грижа за очите, комфорт, максимална 
полза за здравето и ненадминато зрително качество:
„Ние 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 за разнообразни рецептурни и козметични корекции, 
които да отговорят на всяка нужда и предпочитание.“  
От CooperVision може да очаквате стремеж към съвършенство и 
иновации – днес, утре и в бъдеще.

Италианската фармацевтична компания OMISAN pharmaceuticals 
вече десетилетия успешно разработва и представя своите 
натурални продукти - капки за очи и разтвори за контактни лещи. 
OMISAN удовлетворява изискванията на съвременния потребител, 
предлагайки продукти с натурални съставки, 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. 
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Материал / Водно съдържание Stenfilcon A / 54%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Aсферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 100 

Кислородна проникваемост (Dk) 80

Модулус 0.4 MPa

Наличност България
Сферични стойности:
от -0.75D до -10.00D (0.50 стъпка след -6.00D)

Наличност Великобритания

Доставка до 20 работни дни

Сферични стойности
от +6.00D до -10.00D (без 0.00D)
(0.50 стъпка +5.00 и -6.00D)

Базова кривина 8.4 мм

Диаметър 14.2 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.08 мм

Дебелина на ръбовете 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен удължен

Нюанс Светлосин

MyDay®

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

Висока 
кислородна 

преносимост

Нисък 
модулус

Устойчивост 
на отлагания

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Естествена 
влажност

* 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

GOlD AwARD wINNER 

BEST PRODUCT  
CONTACT lENSES

Кратко описание
MyDay® са първите Smart Silicone™ еднодневни 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 еднодневни 
лещи. Те съчетават най-доброто от света на хидрогела и 
силикон-хидрогела - много висока кислородна пропускливост 
с високо водно съдържание и нисък модулус.  Всъщност те 
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. 

Предимства
· Осигуряват 100% от необходимия за роговицата 

кислород при ежедневен режим на ползване*
· Естествено влажна повърхност, без допълнителни 

обработки или химични овлажняващи агенти
· Гладка и непрекъсната повърхност - максимален 

комфорт без усложнения
· Високо водно съдържание за естествено възприятие и 

комфорт
· Нисък модулус – без усещане за чуждо тяло
· UV филтър
· Асферична оптика, неутрализираща аберациите
· Патентован заоблен дизайн на ръбовете
· Подходящи в случай на алергии
· Премиум клас
· Подходящи за работа в офис среда

Устойчивост 
на 

дехидратация

Асферична 
оптика

UV 
филтър

Заоблени 
ръбове

Към съдържание

6
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Материал / Водно съдържание Stenfilcon A / 56%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Aсферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 86

Кислородна проникваемост (Dk) 60

Модулус 0.5 MPa

Наличност България
Сферични стойности:
от +0.75 до +6.00D и 
от -0.75  до -10.00D 0.50 стъпка  след +/-6.00D

Наличност Великобритания

Доставка до 20 работни дни

Сферични стойности
от +8.00 до -10.00D
0.50 стъпка след +/- 6.00D (без 0.00)

Базова кривина 8.6 мм

Диаметър 14.1

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.07

Дебелина на ръбовете 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен удължен

Нюанс Светлосин

За по-ясни и здрави очи с Clariti
Clariti 1 day съчетават предимствата на силикон-хидрогела с ежедневния период на подмяна за 

ненадминати ползи за очното здраве.

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

Естествена 
влажност

100% достъп 
на кислород до 
роговицата*

Достъпна 
цена

* 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

Кратко описание
Благодарение на уникалната wetlocТМ технология, 
контактните лещи Clariti 1 day са естествено влажни, 
без допълнителни обработки или овлажняващи агенти. 
Направени от най-здравословния материал - силикон-хидрогел, 
контактните лещи Clariti 1 day позволяват преминаването 
на до 4 пъти повече кислород до роговицата, в сравнение 
с хидрогелните лещи. Clariti 1 day осигуряват 100% от 
необходимия за роговицата кислород като поддържат 
очите здрави и бели. Clariti 1 day e първата гама еднодневни 
лещи, даваща възможност за корекция на късогледство, 
далекогледство, астигматизъм и пресбиопия.

Предимства
· 100% достъп на кислород до роговицата*
· wetlocTM технология за естествена влажност
· UVA и UVB защита
· Високо водно съдържание
· Отличен комфорт през целия ден
· Подходящи в случай на алергии
· Нисък модулус – без усещане за чуждо тяло
· Асферична оптика за по-добро зрително качество
· Патентован прецизен ръб
· Подходящи за работа в офис среда

Информация за wetlocTM технология на стр. 42

clariti® 1 day

with

lter
UV

UVA и UVB 
защита

Асферична 
оптика

0.50
Нисък модулус

Към съдържание
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Biomedics® 1day Extra
Хидрогелни контактни лещи

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 0.40 MPa

Наличност България
Сферични стойности:
от -0.75D до -10.00D (0.50 стъпка след -6.00D)

Доставка Великобритания

До 20 работни дни

Сферични стойности: 
от +6.00D до -10.00D (без 0.00D)
(0.50D стъпка след +5.00D и -6.00D)

Базова кривина 8.6 (-) и 8.8 (+) 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

Кратко описание
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.).

Предимства
· Изключителен комфорт през целия ден
· Патентован ръб, намаляващ конюнктивното триене
· Отлична омокряемост и напасване 
· Нисък модулус – без усещане за чуждо тяло
· Здравословен режим на употреба 
· Без необходимост от система за поддръжка 
· Подходящи за потребители, страдащи от алергии
· Tri-curve дизайн на предната повърхност за отлично 

напасване

Към съдържание
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ЕДНОМЕСЕЧНИ КОНТАКТНИ ЛЕЩИ 
ЗА СФЕРИЧНА КОРЕКЦИЯ



Материал / Водно съдържание Comfilcon A - AQUAFORM™ / 48%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 160

Кислородна проникваемост (Dk) 128

Модулус 0.75 MPa

Biofinity 

Наличност България

Сферични стойности:

от -0.50D до -12.00D
от +0.50D до +8.00D
(0.50D стъпка след ±6.00D) 

Biofinity XR

Наличност България

Сферични стойности:

от -12.50D до -20.00D (стъпка 0.50)
oт +8.50D до +15.00D (стъпка 0.50)

Базова кривина 8.6 мм

Диаметър 14.0 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.08 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

Biofinity®

Biofinity® XR
Премиум асферични контактни лещи от 
трето последно поколение силикон-хидрогел с 
възможност за непрекъснато носене

Висока 
кислородна 

преносимост

Нисък 
модулус

Устойчивост 
на отлагания

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Естествена 
влажност

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.

Предимства
· Съчетават висок кислороден пренос с високо водно 

съдържание за максимално зрително здраве
· Гладка и непрекъсната повърхност - максимален 

комфорт без усложнения
· 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 – без усещане за чуждо тяло
· Подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия
· Корекция на високи сферични стойности
· Подходящи при работа в офис среда
· Премиум клас

Информация за AQUAFORM™ стр. 40

Устойчивост 
на 

дехидратация

Асферична 
оптика

Заоблени  
ръбове

Удължено 
ползване

Към съдържание
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Avaira Vitality™
Асферични контактни лещи от трето 
последно поколение силикон-хидрогел с 
UV филтър

Висока 
кислородна 

преносимост

Нисък 
модулус

Естествена 
влажност

Материал / Водно съдържание Fanfilcon A - AQUAFORM™ / 55%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) Dk/t 110

Кислородна проникваемост (Dk) Dk 90

Модулус 0.60 MPa

Наличност България

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

Базова кривина 8.4

Диаметър 14.2 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.08 мм

Дебелина на ръбовете 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен

Нюанс Светлосин

Кратко описание
Avaira Vitality™ предлага напълно ново усещане, вземайки 
всичко, което прави Avaira такава каквато Вие и Вашите 
пациентия я познавате и правейки го още по-добро. 
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 дори по-високо водно съдържание (55%) за естествено 
възприятие без усещане за чуждо тяло. Всички тези 
предимства Avaira VitalityTM съчетава с висок кислороден 
пренос и нисък модулус - характерни за последното трето 
поколение силикон-хидрогелни лещи, разработени от 
CooperVision. Тяхната гладка и непрекъсната повърхност 
ги прави подходящи и за най-чувствителните пациенти. 
Преминаването към Avaira Vitality™ е лесно и приятно, 
носещо предимства за очното здраве и цялостния комфорт 
по време на употреба.

Предимства
· Висок кислороден пренос за максимално очно здраве
· 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 непрекъсната повърхност 
· По-високо водно съдържание за естествено възприятие
· Най-висок клас UV защита
· По-лесно боравене
· Оптимизиран дизайн на задната повърхност за отлично 

напасване
· Система, неутрализираща аберациите
· Нисък модулус – без усещане за чуждо тяло
· Подходящи за съвременния дигитален начин на живот

Информация за AQUAFORM™ стр. 40

Устойчивост 
на отлагания

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Устойчивост 
на 

дехидратация

Асферична 
оптика

UV 
филтър

Заоблени  
ръбове

Към съдържание
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За по-ясни и здрави очи с Clariti
Clariti Elite предлагат предимствата на силикон-хидрогела на цената на хидрогелни лещи.

Не пропускайте да запознаете Вашите пациенти с ползите предлагани от Clariti, спрямо хидрогелните 
лещи.

clariti® elite
Дишащите лещи от трето последно 
поколение силикон-хидрогел с UV филтър с 
цената на хидрогелни лещи

Материал / Водно съдържание Somofilcon A / 56%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 86

Кислородна проникваемост (Dk) 60

Модулус 0.5 MPa

Наличност България
Сферични стойности:
От +8.00 до -10.00D
(0.50D стъпка след +6.00 и -8.00)

Базова кривина 8.6 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

Кратко описание
Като част от портфолиото, силикон-хидрогелните 
лещи от последно трето поколение Clariti Elite, съчетава 
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).

Предимства
· Естествено влажни, без допълнителни обработки
· Високо водно съдържание
· UVA и UVB защита
· До 3 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
· Нисък модулус
· Подходящи за потребители на хидрогелни лещи и лещи с 

удължен период на подмяна (тримесечен или друг)

Естествена 
влажност

100% достъп 
на кислород до 
роговицата*

Достъпна 
цена

with

lter
UV

UVA и UVB 
защита

Асферична 
оптика

0.50
Нисък модулус

Информация на стр. 42

Към съдържание

13
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Proclear® 
Биосъвместими контактни лещи за корекция 
на високи стойности късогледство и 
далекогледство

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

Доставка Великобритания
Сферични стойности: 
от ±0.50D до ±20.00D
(0.50 стъпка след ±6.00D)

Базова кривина 8.6 мм

Диаметър 14.2 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.065 мм

Дебелина на ръбовете 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 9.0 мм

Режим на употреба Ежедневен

Нюанс Светлосин

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”.

Кратко описание
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 напрежение.

Предимства
· 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

Информация за PC Technology™ стр. 43

Устойчивост 
на 

дехидратация

PC  
технология

Нисък 
модулус

Устойчивост 
на отлагания

Заоблени  
ръбове

Към съдържание

14
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Biomedics® 55 evolution
Хидрогелни асферични контактни лещи 
с UV филтър

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 0.47 MPa

Наличност България

BC 8.6(-), 8.8(+)

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

Базова кривина 8.6 (-), 8.8 (+) и 8.9 (-) мм

Диаметър 14.2 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.07 мм

Дебелина на ръбовете 0.055 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен

Нюанс Светлосин

Кратко описание
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.).

Предимства
· 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

Към съдържание

15



Frequency® 55 aspheric
Хидрогелни асферични контактни лещи

Кратко описание
Патентована UltraSync® технология за перфектен ръб, 
невероятен комфорт и отлично напасване.
Подходящи за пациенти, търсещи ежедневен комфорт и 
перфектна зрителна острота при всяка дейност (работа с 
видео дисплеи, при изкуствено осветление, шофиране и др.).

Предимства
· Подобрено зрително качество в сравнение със 

сферичните меки контактни лещи
· Редуцират сферичните аберации и осигуряват ясно и 

остро зрение при слаба осветеност
· Подходящи при ниски нива на астигматизъм 
· Повишен комфорт, благодарение на редуцираната 

дебелина на ръба на лещата

Материал / Водно съдържание Methafilcon A / 55%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 21

Кислородна проникваемост (Dk) 17

Модулус 0.48 MPa

Наличност България

BC 8.7 (±) мм

Сферични стойности: 
от -0.50D до -10.00D
от +0.50D до +8.00D
(0.50D стъпка след -8.00D)

Базова кривина 8.4 (-) и 8.7 (±) мм

Диаметър 14.4 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

Нюанс Светлосин

Към съдържание

16 0700 18 400



Expressions colors®

Асферични козметични лещи

HazelBrownDark blue Gray

Материал / Водно съдържание Methafilcon A / 55%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 21

Кислородна проникваемост (Dk) 19

Модулус 0.48 MPa

Цветове
Dark Blue, light Blue, Aqua,  
Green, Gray, Brown, Hazel

Наличност България

Цветове

Сферични стойности:
от +4.00D до -6.00D
Dark Blue, light Blue, Aqua, Green, Gray 
Plano наличност от всички цветове

Базова кривина 8.7 мм

Диаметър 14.4 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

GreenBlue Aqua

Кратко описание
Expressions Colors се произвеждат на база асферичния дизайн 
на Frequency 55 aspheric (стр.16). Благодарение на което 
те предоставят на потребителите повишен комфорт 
и остро зрение. Трислойното оцветяване на Expressions 
Colors е нанесено равномерно по цялата повърхност без 
пиксализация. Гарантирана пълна промяна на цвета на окото, 
запазвайки неговата индивидуалност и естественост. 
Expressions colors са подходящи за потребители с тъмни или 
светли очи. Те са правилният избор за всички, които търсят 
разнообразие и искат да променят външния си вид.

Предимства
· Оптимален кислороден пренос при ежедневен режим на 

ползване
· Трислойно оцветяване без пиксализация за пълна 

естественост на цвета
· Асферичен дизайн за остро и ясно зрение
· Високо водно съдържание и нисък модулус за максимален 

комфорт
· Устойчиви на дехидратиране
· Подходящи за потребители с тъмни или светли очи

Към съдържание

17 0700 18 400
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0700 18 400

Материал / Водно съдържание Stenfilcon A / 54%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Оптимизиран торичен дизайн

Ориентираща маркировка Един маркер на 6 час

Кислородна преносимост (Dk/t) 80 

Кислородна проникваемост (Dk) 80

Модулус 0.4 MPa

Наличност Великобритания

Доставка до 20 работни дни

Сферични 
стойности

Цилиндрични 
стойности

Цилиндрични 
оси

oт 0.00 до -10.00D
0.50 стъпка след 
-6.00D
oт +0.25 до +6.00D
0.50D стъпка

-0.75
-1.25
-1.75

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

-2.25
10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

Базова кривина 8.6 мм

Диаметър 14.5 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.1 мм

Дебелина на ръбовете 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен удължен

Нюанс Светлосин

MyDay® toric
Премиум еднодневни торични лещи от трето 
последно поколение силикон-хидрогел с UV филтър

Висока 
кислородна 

преносимост

Нисък 
модулус

Устойчивост 
на отлагания

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Естествена 
влажност

* 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

Кратко описание
MyDay® toric обединяват същия доказан и световно признат 
оптимизиран торичен дизайн представен при Biofnity® 
toric с иновативния силикон-хидрогелен материал на 
MyDay. MyDay® toric осигуряват повече от препоръчаната 
стойност на кислороден пренос, за по-бели и здрави очи. 
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.

Предимства
· Същия доказан и световно признат оптимизиран

торичен дизайн представен при Biofnity® toric
· Осигуряват 100% от необходимия за роговицата

кислород при ежедневен режим на ползване*
· Естествено влажна повърхност, без допълнителни

обработки или химични овлажняващи агенти
· Гладка и непрекъсната повърхност - максимален

комфорт без усложнени
· Високо водно съдържание за естествено възприятие и

комфорт
· Нисък модулус – без усещане за чуждо тяло
· UV филтър
· Патентован заоблен дизайн на ръбовете
· Подходящи в случай на алергии
· Премиум клас
· Подходящи за работа в офис среда

Устойчивост 
на 

дехидратация

Асферична 
оптика

UV 
филтър

Заоблени 
ръбове

Дизайн отличен 4 пъти с 
наградата от очните специалисти, 

читателите на списанията 
20/20 Magazinе и Vision Monday в 
категория “Контактни лещи”. 

Дизайн и напасване стр. 45 
Преизчислете с OptiExpert

очаквайте
скоро

Към съдържание

19
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clariti® 1day toric
Еднодневни контактни лещи за корекция 
на астигматизъм от последно поколение 
силикон-хидрогел

Материал / Водно съдържание Somofilcon A / 56%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Торичен

Ориентираща маркировка Един маркер на 6 час

Кислородна преносимост (Dk/t) 57

Кислородна проникваемост (Dk) 19

Модулус 0.5 MPa

Доставка Великобритания 

До 20 работни дни

Сферични 
стойности

Цилиндрични 
стойности

Цилиндрични 
оси

0.00 до -9.00
0.50 стъпка след -6.00D -0.75, -1.25,

-1.75

10°, 20°, 60°, 
70°, 80°, 90°, 
100°, 110°, 120°, 
160°, 170°, 180°

+0.25 до +4.00
20°, 70°, 90°, 
110°, 160°, 180°

0.00 до -9.00
0.50 стъпка след -6.00D

-2.25
10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

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

Кратко описание
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.

Предимства
· Първите и единствени еднодневни силикон-хидрогелни 

торични лещи
· Широк рецептурен диапазон
· 100% достъп на кислород до роговицата*
· Нисък модулус
· 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 

Преизчислете с OptiExpert

* 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

Естествена 
влажност

100% достъп 
на кислород до 
роговицата*

Достъпна 
цена

with

lter
UV

UVA и UVB 
защита

Асферична 
оптика

0.50
Нисък модулус

Към съдържание

20



Кратко описание
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 примигване.
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 здрение.

Biofinity® toric 
Biofinity® XR toric
Премиум едномесечни торични контактни лещи 
от последно трето поколение силикон-хидрогел с 
възможност за непрекъснато носене

Предимства
· 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 – без усещане за чуждо тяло
· Подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия 
· Премиум клас
· Корекция на високи цилиндрични стойности

Материал / Водно съдържание Comfilcon A - AQUAFORM™ / 48%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Оптимизиран торичен дизайн

Ориентираща маркировка Един маркер на 6 час

Кислородна преносимост (Dk/t) 116

Кислородна проникваемост (Dk) 128

Модулус 0.75 MPa

Наличност България 

Biofinity toric 
Сферични стойности:
от 0.00D до -7.00D (без -0.25D, стъпка 0.50D след -6.00D)
Цилиндрични стойности:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Цилиндрични оси:
10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

Доставка Великобритания 

Biofinity toric до 20 работни дни
Biofinity XR toric до 30 работни дни

Biofinity toric:
Сферични стойности: 
от +8.00 до -10.00D  
(0.50D стъпка след ±6.00)
Цилиндрични стойности:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Цилиндрични оси:
от 10° до 180° стъпка 10°

Biofinity XR toric:
Сферични стойности:
от +10.00D до -10.00D  
(0.50D стъпка след ±6.00)
Цилиндрични стойности:
от -2.75 до -5.75 (0.50 стъпка)
от -0.75 до -2.25 (0.50 стъпка) за 
сферични стойности от +8.50 
до +10.00
Цилиндрични оси:
от 5° до 180° стъпка 5°

Базова кривина 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. 40 
Дизайн и напасване стр. 44 
Преизчислете с OptiExpert

Висока 
кислородна 

преносимост

Нисък 
модулус

Устойчивост 
на отлагания

Заоблени  
ръбове

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Оптимизиран 
торичен 
дизайн

Удължено 
ползване

Естествена 
влажност

Устойчивост 
на 

дехидратация

Biofnity toric притежават дизайн отличен 4 
пъти с наградата от очните специалисти, 
читателите на списанията 20/20 Magazinе 
и Vision Monday в категория “Контактни 
лещи”. Te са описани от специалистите, 
като “Продукт с доказана през годините 
постоянна центрация, стабилно напасване 
и отлична зрителна острота, на която 
очните специалисти и техните пациенти 
могат да разчитат.

Към съдържание

21 0700 18 400
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Avaira VitalityTM toric
Едномесечни торични контактни  
лещи от последно трето поколение 
силикон-хидрогел с UV филтър

Материал / Водно съдържание Fanfilcon A - AQUAFORM™ / 55%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Оптимизиран торичен дизайн

Ориентираща маркировка Един маркер на 6 час

Кислородна преносимост (Dk/t) 90

Кислородна проникваемост (Dk) 90

Модулус 0.60 MPa

Доставка Великобритания 

До 20 работни дни

Сферични стойности: 
от +6.00 до -10.00D (0.50D стъпка след -6.00)
Цилиндрични стойности:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Цилиндрични оси:
от 10° до 180° през стъпка 10°

Базова кривина 8.5 мм

Диаметър 14.5 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.10 мм

Дебелина на ръбовете 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Едномесечен

Нюанс Светлосин

Кратко описание
Avaira Vitality™ toric предлага напълно ново усещане, вземайки 
всичко, което прави Avaira toric такава каквато Вие и 
Вашите пациентия я познавате и правейки го още по-
добро. Avaira Vitality™ toric съчетават предимствата на 
усъвършенстван материал от последно трето поколение 
с иновативен оптимизиран торичен дизайн, предоставящи 
заедно изключително зрително качество и ненадминат 
комфорт. Уникалният торичен дизайн придава устойчивост 
и стабилност, редуцирайки ротацията на лещата по 
време на примигване. Стабилизиращата зона осигурява 
стабилност и правилно позициониране на лещата. 
Avaira Vitality™ toric са подходящи за всички потребители с 
астигматизъм, търсещи отлично зрение и продължителен 
комфорт.

Предимства
· Висок кислороден пренос за максимално зрително здраве 
· Естествено влажен силикон-хидрогел от последно 

трето поколение
· Гладка и непрекъсната повърхност
· Без допълнителни обработки и химични овлажняващи 

агенти
· Влажни и комфортни през целия период на носене
· Оптимизиран торичен дизайн за оптимално напасване
· Нисък модулус – без усещане за чуждо тяло
· По-високо водно съдържание за естествено възприятие
· По-лесно боравене
· Подходящи за съвременния дигитален начин на живот
· Най-висок клас UV защита

Информация за AQUAFORM™ стр. 40 
Дизайн и напасване стр. 44 
Преизчислете с OptiExpert

Висока 
кислородна 

преносимост

UV 
филтър

Нисък 
модулус

Естествена 
влажност

Устойчивост 
на  

отлагания

Заоблени  
ръбове

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Оптимизиран 
торичен 
дизайн

Устойчивост 
на 

дехидратация

очаквайте
скоро

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

Материал / Водно съдържание Somofilcon A / 56%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Задна торична повърхност

Ориентираща маркировка Един маркер на 6 час

Кислородна преносимост (Dk/t) 57

Кислородна проникваемост (Dk) 60

Модулус 0.50 MPa

Доставка Великобритания

До 20 работни дни

Сферични стойности: 
+6.00 до -9.00D (0.50 стъпка след +5.00 и -6.00)
Цилиндрични стойности:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
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

Информация за Clariti  стр. 42 
Напасване стр. 44 
Преизчислете с OptiExpert

clariti® toric

Кратко описание
Благодарение на уникалната wetloc™ технология, 
контактните лещи Clariti 1 day са естествено влажни. 
Влагата е разпределена по цялата повърхност на лещата, 
така че напълно да наподобява естествено влажните 
очи. Направени от най-здравословния материал - 
силикон-хидрогел, контактните лещи Clariti позволяват 
преминаването на 3 пъти повече кислород през роговицата, 
в сравнение с хидрогелните лещи. Clariti коригират 
късогледство, далекогледство, астигматизъм и пресбиопия, 
притежават предимствата на лещи от последно трето 
поколение силикон-хидрогел на цената на хидрогелни лещи. 

Предимства
· Естествено влажни, благодарение на уникалната 

wetlocТМ технология
· Високо водно съдържание
· UVA и UVB защита
· До 3 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
· Нисък модулус
· Подходящи за потребители на хидрогелни лещи и лещи с 

удължен период на подмяна (тримесечен или друг)

Естествена 
влажност

100% достъп 
на кислород до 
роговицата*

Достъпна 
цена

with

lter
UV

UVA и UVB 
защита

0.50
Нисък модулус

Към съдържание

23



Password: biofinity

CooperVision разработи OptiExpertTM, 
за да улесни Вашата практика.

Интерактивното приложение 
осигурява достъп до:

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



МулТИфОКАлНИ 
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ
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Материал / Водно съдържание Somofilcon A  / 56%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Мултифокален Център-Близо

Кислородна преносимост (Dk/t) 86

Кислородна проникваемост (Dk) 60

Модулус 0.5 MPа

Доставка Великобритания

До 20 работни дни

Сферични стойности:
от +5.00 до -6.00D (0.25D стъпка)|
Добавки:
low (До +2.25D)
High (От +2.50D до +3.00D)

Базова кривина 8.6 мм

Диаметър 14.1 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

Еднодневни мултифокални контактни лещи от 
трето последно поколение силикон-хидрогел

Кратко описание
Clariti® 1 day multifocal са първите силикон-хидрогелни 
мултифокални еднодневни лещи за корекция на пресбиопия. 
Clariti 1 day multifocal предлагат възможност на Вашите 
пациенти да се възползват от отлична зрителна острота на 
всички разстояния и 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 
препоръчатаната стойност през цялата повърхност на 
лещата, за да поддържат очите здрави и бели.

Предимства
· Първите еднодневни силикон-хидрогелни мултифокални 

лещи
· 100% достъп на кислород до роговицата*
· Нисък модулус
· Високо водно съдържание
· Подходящи за пациенти, страдащи от възрастова очна 

сухота
· Отличен комфорт през целия ден
· Подходящи в случай на алергии 
· UVА и UVB  защита 
· Прецизен патентован ръб
· Подходящи за работа в офис среда

Подбор на първи лещи стр. 48 
Преизчислете с OptiExpert

clariti® 1 day multifocal

* 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

За по-ясни и здрави очи с Clariti
Clariti 1 day съчетават предимствата на силикон-хидрогела с ежедневния период на подмяна за

ненадминати ползи за очното здраве.

Естествена 
влажност

100% достъп 
на кислород до 
роговицата*

Достъпна 
цена

with

lter
UV

UVA и UVB 
защита

0.50
Нисък модулус

Към съдържание

26



Biofinity® multifocal
Едномесечни мултифокални 
контактни лещи от последно трето поколение 
силикон-хидрогел за непрекъснато носене

Материал / Водно съдържание Comfilcon A - AQUAFORM™ / 48%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн D и N прогресивен дизайн

Кислородна преносимост (Dk/t) 142

Кислородна проникваемост (Dk) 128

Модулус 0.75 MPа

Наличност България 

до изчерпване на количествата

Сферични стойности:
от -4.00D до +3.00D (0.50D стъпка)
Добавки:
1.50 с D дизайн; 2.00 с D и N дизайн

Доставка Великобритания 

До 20 работни дни

Сферични стойности:
от +6.00D до -10.00D (0.50 стъпка след -6.00D)
Дабавки с D и N дизайн:
1.00; 1.50; 2.00; 2.50

Базова кривина 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

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 тяхна 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

Предимства
· Висок кислороден пренос за максимално зрително здраве
· Естествено влажен силикон-хидрогел без допълнителни 

обработки и химични овлажняващи агенти
· 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
· Оптимизиран дизайн на задната повърхност за отлично 

напасване
· Система за неутрализиране на аберациите
· Влажни и комфортни през целия период на носене
· Нисък модулус - без усещане за чуждо тяло
· Подходящи за непрекъсната употреба до 29 денонощия
· Премиум клас

Информация за AQUAFORM™ стр. 40 
Balanced progressive дизайн стр. 46 
Подбор на първи лещи стр. 47 
Преизчислете с OptiExpert

Висока 
кислородна 

преносимост

Нисък 
модулус

Устойчивост 
на отлагания

Заоблени  
ръбове

Гладка и 
непрекъсната 
повърхност

Balanced 
Progressive 
Technology

Удължено 
ползване

Естествена 
влажност

Устойчивост 
на 

дехидратация

Към съдържание

27 0700 18 400
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clariti® multifocal
Едномесечни мултифокални контактни лещи от 
последно трето поколение силикон-хидрогел

Материал / Водно съдържание Somofilcon A / 56%

Технологичен процес Чрез изливане (Fully cast moulded)

Дизайн Асферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 86

Кислородна проникваемост (Dk) 60

Модулус 0.5 MPa

Доставка Великобритания 

До 20 работни дни

Сферични стойности:
+6.00 до -8.00D (0.50D стъпка след -6.00D)
Добавки:
low (До +2.25D)
High (От +2.50D до +3.00D)

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

Кратко описание
Като част от портфолиото, силикон-хидрогелните лещи 
от последно трето поколение, Clariti multifocal съчетават 
най-доброто от хидрогела (високо водно съдържание и 
нисък модулус), заедно с ключовото предимство на силикон-
хидрогелните лещи - високата кислородна пропускливост. 
Благодарение на Clariti multifocal всеки потребител с 
пресбиопия би могъл да се възползва от тези предимства, 
носещи ползи за очното здраве и подобрен комфорт. Clariti 
multifocal са подходящ избор за всички потребители на 
хидрогелни мултифокални лещи.

Предимства
· Естествено влажни, благодарение на уникалната wetloc 

технология
· Високо водно съдържание
· UVA и UVB защита
· До 3 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)

Подбор на първи лещи стр. 48 
Преизчислете с OptiExpert

Естествена 
влажност

100% достъп 
на кислород до 
роговицата*

Достъпна 
цена

with

lter
UV

UVA и UVB 
защита

0.50
Нисък модулус

Към съдържание
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Годишни меки контактни лещи

Proclear® sphere
Proclear® sphere RX

Материал / Водно съдържание Omafilcon A / 59%

Технологичен процес Чрез струговане (Fully lathe cut)

Дизайн Сферичен

Кислородна преносимост (Dk/t) 36

Кислородна проникваемост (Dk) 25

Модулус 0.49 MPa

Доставка Великобритания

Proclear sphere до 20 работни дни

Proclear sphere RX до 30 работни дни

Proclear Sphere:
Сферични стойности:
+10.00D до -10.00D 
(0.50D стъпка след +6.00 и -8.00D)
Proclear Sphere RX:
Сферични стойности:
от +35.00D до -35.00D (0.50D стъпка след ±10.00)
(1.00 стъпка след ±21.00D)

Базова кривина Sphere 
Sphere RX:

8.2, 8.5 и 8.8 мм
от 6.5 до 10.5 мм (през стъпка 0.1)

Диаметър Sphere 
Sphere RX:

14.2 мм 
от 12.0 до 17.0 мм (през стъпка 0.1)

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.07 мм

Дебелина на ръбовете 0.12 мм

Оптична зона (при -3.00D) 9.0 мм

Режим на употреба Ежедневен

Период на подмяна Ежегоден

Нюанс Светлосин

Кратко описание
Proclear sphere предлагат възможност за индивидуализирано 
производство според параметрите на конкретния 
потребител. Високата устойчивост на дехидратация и 
ниският модулус гарантират максимален комфорт през 
целия период на ползване. Proclear sphere са устойчиви 
към протеинови и липидни отлагания и са подходящи за 
потребители с чувствителни очи. Те предоставят отлично 
зрително качество и дълготраен комфорт.

Предимства
· Прецизна корекция на високи рецептурни стойности
· Повишена устойчивост срещу дехидратация
· Минимални протеинови и липидни наслагвания
· Нисък модулус за максимален комфорт
· Възможност за изработка по индивидуални параметри 
· Подходящи за пациенти с чувствителни очи
· Лесно напасване

Към съдържание
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Proclear® Tailor Made Toric 
Годишни меки торични контактни лещи 
по индивидуални параметри

Материал / Водно съдържание Omafilcon A / 59%

Технологичен процес Чрез струговане (Fully lathe cut)

Дизайн Задна торична повърхност

Ориентираща маркировка Два маркера на 3 и 9 час 

Кислородна преносимост (Dk/t) 36

Кислородна проникваемост (Dk) 25

Модулус 0.49 MPa

Доставка Великобритания 

До 30 работни дни

Сферични стойности:
от +20.00D до -20.00D (0.25D стъпка)
Цилиндрични стойности:
от -0.50 до -6.00 (0.25 стъпка)
Цилиндрична ос:
от 1° до 180° през стъпка 1°

Базова кривина от 8.0 до 9.3 мм (стъпка 0.1мм)

Диаметър от 13.6 до 15.2 мм (стъпка 0.1мм)

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.07 мм

Дебелина на ръбовете 0.12 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен

Период на подмяна Ежегоден

Нюанс Светлосин

Кратко описание
Proclear Tailor Made Toric се произвеждат по индивидуални 
параметри на пациента, като осигуряват прецизно 
напасване. Техният подобрен дизайн гарантира отлична 
стабилност и центрация. Тънкият профил, високото 
водно съдържание, ниският модулус и устойчивият на 
дехидратация материал гарантират високи нива на 
комфорт.

Предимства
· Прецизна корекция на високи рецептурни стойности
· Повишена устойчивост срещу дехидратация
· Минимални протеинови и липидни наслагвания
· Нисък модулус за максимален комфорт
· Подходящи за пациенти с чувствителни очи
· Лесно напасване

Към съдържание
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ГРИжА ОТ пРИРОДАТА 
зА ОЧИ И КОНТАКТНИ лЕщИ



ГРИжА ЗА 
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ И ОЧИ



Оftyll Monogreen е уникален, изцяло натурален разтвор, предназначен за цялостна поддръжка на меки контактни лещи от всякакъв 
тип. Особеността на продукта се дължи на неговата активна 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. Разтворът Оftyll Monogreen има рН 7.2 и осмоларност, които са 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 и 
подобрява стабилността на разтвора. Тези характеристики правят разтвора най-подходящия избор за потребители, търсещи 
максимален комфорт и ползи за здравето, съчетани със здравословна грижа за контактните им лещи. Оftyll Monogreen е 
формулиран въз основа на следните изисквания: стерилност, безопасност, ефикастност.

Оftyll Monopink е натурален биосъвместим разтвор с хиалурон, кокоанфокарбоксиглицинат (екстракт от кокос) и Hydrabiol 
за цялостна поддръжка на всички видове контактни лещи. Благодарение на деликатната си формула и силно овлажняващо 
действие, това е най-подходящият разтвор „Всичко в едно“ за ежедневно ползване, особено при специални случаи като месечен 
цикъл, бременност и менопауза, при които настъпват хормонални промени, причиняващи понижено овлажняване на окото и 
дискомфорт при носене на контактни лещи. Препоръчва се за всички видове меки контактни лещи и особено за лещи от 
силикон-хидрогел.

Първият натурален мултифункционален разтвор 
за меки контактни лещи

Oftyll® Monogreen

Oftyll® Monopink
Единственият натурален мултифункционален разтвор, разработен 
специално за всички жени, ползващи контактни лещи

Options Multi дезинфекцира, почиства, овлажнява, промива и съхранява всички видове меки контактни лещи. Дезинфекционният 
цикъл завършва след 4 чса. Поддържа и предпазва ефективно лещите от минерални и липидни депозити. Подходящ за сухи 
и чувствителни очи. Идентично pH със слъзния секрет на човешкото око. Не предизвиква парене или щипене. Рехидратира 
лещите, добавяйки овлажняващ слой около повърхността им. Съвместим с всички видове контактни лещи, включително и от 
силикон-хидрогел.

Мултифункционален разтвор  
за меки контактни лещи

Options MultiTM

Към съдържание
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Oftyll Mono RGP е универсален разтвор „Всичко в едно” с хиалуронова киселина за твърди контактни лещи. Дезинфекцира, 
съхранява, почиства, лубрикира, хидратира, изплаква и премахва протеиновите наслагвания от контактните лещи. Подходящ за 
чувствителни очи. Като допълнение към почистващото и дезинфекциращо действие на Oftyll Mono RGP е добавена и хиалуронова 
киселина, която подобрява комфорта при употреба и носене на контактните лещи.

Oftyll mono RGP®

Натурален мултифункционален разтвор с 
хиалурон за твърди контактни лещи

Контейнерите за съхраняване на контактни лещи са удобни за употреба. Различно 
оцветени капачета за по-лесно разпознаване на ляво и дясно гнездо.

Контейнер UVI

Пинсета с меки накрайници, специално предназначена да улесни боравенето с 
контактните лещи.

Пинсета

Комплектите включват контейнер, кутийка с огледалце, пинсета и мини шишенце за 
разтвор. Изключително подходящи и удобни при пътуване. 
Комплектите могат да бъдат различни по цвят и дизайн. 

Комплект

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

Контейнер Omisan

Към съдържание

35 0700 18 400



Специално разработени за: Жени от всички възрасти. Благодарение на деликатната си формула това са най-подходящите капки за очи за 
ежедневна употреба. Особено при специални случаи като месечен цикъл, бременност, менопауза, при които настъпват хормонални промени, 
причиняващи понижено овлажняване на окото, водещо до дискомфорт.
Oftyll® Pink drops ефективно успокояват и овлажняват очите. Подходящи при недостатъчен слъзен секрет, зачервяване на очите, сухота, 
причинена от работа на изкуствено осветление и видео дисплеи или в помещения с климатична инсталация. Oftyll® Pink drops са съвместими с 
всички видове контактни лещи. 
Метличина
Благодарение на съдържащите се в нея антоциани и флавоноиди, тя има изключително противовъзпалително действие. Полифенолите, най-
ценните съставки на метличината, действат успокояващо и премахват зачервяванията, свивайки кръвоносните съдове. 

Oftyll® Pink drops 
Хидратиращи и лубрикиращи капки  
с хиалурон и метличина

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 всички 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.

Sodyal plus®

Капки за очи с хиалурон и алое вера

Предназначени за: Всички видове очна сухота, причинени от недостатъчно или некачествено 
производство на слъзен филм или прекомерна евапорация.
Препоръчват се при: 
· Хирургични процедури, диагностични намеси, травми;
· Влияние на околната среда (замърсен и сух въздух, висока температура, вятър и др.)
· Зрителен стрес (дълга употреба на електронни устройства, неблагоприятни светлинни 

условия и др.)
· Продължителна употреба на контактни лещи.
Sodyal X е с близко до физиологичното pH на слъзния секрет (рН 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 0.2 мл. средно за двете очи), количеството се равнява 
на 50 монодози.
Крослинкинг хиалурон
В допълнение към отличните характеристики на естесвената крослинкинг хиалуроновата 
киселина е по-стабилна и по-ефективна форма на хиалуроновата киселина и дава на продукта 
по-добри вискоеластични и овлажняващи свойства и по-голяма ефективност във времето, 
правещи я още по-подходяща за лечение на очна сухота. 

SODyAl X
Лубрикиращи капки с крослинкинг хиалуронова киселина, с 
антибактериален флакон, без консерванти.

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

 Промяна на вискозитета в окото: Крос-линкинг хиалурон (CL-HA), с ниско 
молекулярно тегло weight (LMW-HA), с високо молекулярно тегло(HMW-HA)

Към съдържание
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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 аминокиселини.

Почистващи и овлажняващи капки  
с пшенични протеини за контактни лещи

Clean drops

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 eпитела. Съдържащият се каротин в невена е силен антиоксидант 
и имуномодулатор, възпрепятстващ окисляването на клетките. Участва в обновяването на кожата и лигавиците. 

Капки за очи с екстракт от невен

Oftyll® Calendula 

Предназначени за: Потребители с уморени и зачервени очи, недостатъчно слъзен секрет или при продължително носене на контактни лещи. 
Изключително се препоръчват при ветровити и 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. 

Капки за очи с екстракт от лайка и слез

Oftylla® Camomilla

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. 
Жълт смин
Билката има изключително противовъзпалително и антиоксидантно действие за очите. 

Натурални капки с екстракт от жълт смин

Allergoftyll

Към съдържание
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Nebuvis Euphrasia са натурални капки за очи под формата на спрей, които бързо облекчават симптомите на раздразнените 
очи. Помагат възстановяването и облекчават уморените 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.

Спрей за очи с очанка при раздразнени очи

NebuVis Euphrasia 

NebuVis Blueberry са натурални капки за очи под формата на спрей с екстракт от боровинка.
Те лубрикират, овлажняват, освежават и успокояват уморени, подути и раздразнени очи. Ефикасни при умора и напрежение 
в очите, симптоми, свързани с усещане за сухота или раздразнения, произтичащи от зрителен стрес, резултат от намалена честота на 
примигване, дължащо се на: продължително фокусиране, четене, работа с електронни устройства, гледане на телевизия, нощно шофиране и 
други. Особено подходящи за потребители с чувствителни очи, както и за тези, които използват контактни лещи.

Спрей с черна боровинка при уморени очи

NebuVis Blueberry

NebuVis HA

NebuVis НА са овлажняващи био капки за очи под формата на спрей, които успокояват и рехидратират очите. Помагат 
възстановяването и облекчават уморените и зачервени очи – при сърбеж, парене, усещане на чуждо тяло и дразнене на 
очите, дължащо се на излагане на слънчева светлина, вътяр и замърсяване. Ефикасни при недостатъчно слъзен секрет в очите, предпазват 
при излагане на дим в затворени помещения или климатик, както и при продължителна работа с компютър или видео дисплеи. Техният високо 
биосъвместим състав ги прави изключително подходящи при пациенти с чувствителни очи, както и за тези, които ползват контактни лещи.

Спрей за очи с хиалурон за хидратация на очите

Деликатен продукт за ежедневна хигиена на околоочната зона при деца и възрастни. Идеални в случаи на десквамация (лющене 
на кожата), възпаление на клепачите или очни алергии, подпомагат лечението при блефарит и конюнктивит. Подходящи за 
премахване на остатъци от козметични продукти.

Медицински почистващи кърпички за очи с хиалурон и алое вера

OmiVis

Подходящи за чуствителни очи при ежедневна хигиена и очни възпаления. Подходящи при възпаления на клепачите или очни 
алергии, като спомагащо средство за лечение на блефарит и блефаро-конюнктивит. Ефективно отстраняват остатъци от 
козметични продукти от клепачите и миглите.

Медицински почистващи кърпички за очи с Алое

BioXesin

Комфортен, почистващ спрей за ежедневна употреба, подходящ за всички видове контактни лещи. Почиства, лубрикира, 
хидратира и освежава. Идеален за ежедневни и силикон-хидрогелни лещи: за превенция от дехидратация на лещата, депозити, ефект на 
замъгляване. Може да бъде употребяван докато носите контактните лещи. Препоръчителен при чувствителни очи.

Спрей за почистване и рехидратиране на еднодневни контактни лещи

Easy day cleaner

Към съдържание

38 0700 18 400



ТЕХНИЧЕСКА ИНфОРМАЦИЯ



Технологичен пробив

Дълги силиконови вериги, 
осигуряващи високи нива на 
кислородна пропускливост

Водните молекули са  
свързани с материала

Хидрофилният компонент  
премахва необходимостта от 
обработка на повърхността

Висок O
2

 пренос

Високо H
2
O

съдържание

Aquaform® Comfort Science™ - технологията зад Biofinity® 
и Avaira® Vitality

Може би вече сте срещали обозначението Aquaform® Comfort Science™  при контактните 
лещи Biofinity и Аvaira 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. 

• Произведени чрез иновативната Aquaform® 
технология, естествено влажни 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.

• 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.
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МОДУЛУС (MPa)*

Dk*

PureVision2®

Air Optix® Night&Day®

Acuvue® Oasys®

ULTRA®

Air Optix®

Biofinity® 
Dk: 128 
MPa: 0.75

Acuvue® Advance®

Аvaira Vitality 
Dk 90 
МРа 0.60

Aquaform® предоставя редица предимства, които съчетани в една 
леща осигуряват завишени ползи за здравето и ненадминат комфорт.

Система, неутрали-
зираща аберациите
Асферичната оптика 
подобрява остротата на 
зрението, редуцирайки 
сферичните аберации. 

Висока кислородна 
пропускливост 
Предоставя високи нива на кислород 
към роговицата, осигурявайки 
нейното правилно функциониране и 
здравословно състояние.

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

Нисък модулус
Biofinity и Аvaira  са по-гъвкави и 
по-еластични спрямо останалите 
силикон-хидрогелни лещи, 
благодарение на което осигуряват 
извънреден комфорт, без усещане за 
чуждо тяло и липсва на усложнения.

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

Вие и Вашите пациенти ще забележите разликите

• Biofinity и Avaira Vitality 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 по-меки и по-комфортни.

Biofinity и Avaira Vitality предоставят възможност да напаснете и останалите пациенти:

• Тези, които за първи път ще ползват контактни лещи 

• Потребители, отказали се от контактните лещи заради незадоволителен комфорт 

• Търсещите по-добър комфорт спрямо останалите силикон-хидрогелни лещи

* Внимание: UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или слънчевите очила, тъй като те не покриват напълно очите и зоната около тях.
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ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ*

Dk*

Acuvue® Advance®

PureVision2®

Air Optix® Night&Day®

ULTRA®

Acuvue® Oasys®

Air Optix® 

Biofinity® 
Dk: 128   
H2O: 48%

Аvaira Vitality 
Dk 90; H2O 55%

Съчетава висока кислородна пропускливост с високо H2O съдържание като 
никои други лещи

Мека, комфортна леща без компромис с кислородната пропускливост

* По данни от производителите

Hydrogels

Hydrogels

Устойчивост на отлагания
Устойчивост на депозити

Липсата на грапавини, 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.

Гладка и непрекъсната 
повърхност
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.
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Защо хидргелни лещи, когато има Clariti Elite?

Нисък модулус

Водно съдържание 

Clariti са изработени чрез патентована WetLocTM технология от последно трето поколение силикон-хидрогел. 
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 Clariti изключително подходяща за всички потребители на хидрогелни лещи.

Висока кислородна пропускливост

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-комофртни за множество потребители. Clariti предлагат нисък 
модулус, идентичен с този на хидрогелните лещи, доставяйки аналогични нива на комфорт без риск от усложнения. 

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

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 Elite пропускат над три пъти повече кислород 
спрямо хидрогелните контактни лещи, задоволявайки физиологичната нужда на роговицата. 
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Комбинирайки високо водно съдържание и нисък модулус с висок кислороден пренос Clariti Elite са по-здравословната и подходяща 
алтернатива пред хидрогелните лещи за всеки потребител.

Не пропускайте да запознаете Вашите пациенти с предимствата на контактните лещи Clariti.

Други предимства на Clariti Elite
Асферична оптика - по-добро зрително качество, дори и в слабо осветена среда

UV филтър - предпазва очното здраве в дългосрочен план

Clariti Elite с всичките си предимства на цената на хидрогелна леща - защото всяко око заслужава Clariti

Не пропускайте да запознаете Вашите пациенти с предимствата, които осигурява Clariti Elite
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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.

Proclear®

PC Technology
действа като 
магнит - привлича 
и задържа водата

Водните молекули 
създават бариера 
около лещата

Факти за Proclear®:

· 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“.

· След 12 чса носене oстават 96% хидратирани. 

· Предлагат се в широка продуктова гама, която дава възможност за всички видове корекция без ограничения 
в рецептурните стойности.

· Доказва, че контактните лещи могат да бъдат наистина удобни - през целия ден.

Proclear® - биосъвместими контактни лещи в хармония с очите

PC technologyTM - наука за хидратацията

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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В допълнение към множеството предимства на Aquaform® Comfort Science™, Biofinity toric и Avaira Vitality toric  
осъществяват пробив и в подобряването на комфорта при пациенти с астигматизъм, оптимизирайки  
стабилизиращата зона и повърхността на лещата.

ОПТИМИЗИРАНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И 
ДИЗАЙН НА СТАБИЛИЗИРАЩАТА ЗОНА

Biofinity® toric и Avaira® Vitality toric
Създадени да предоставят ненадминат комфорт и стабилност отново и отново

СЪЗДАДЕНИ ЗА УСПЕШНО НАПАСВАНЕ 

Biofinity® toric и Avaira® toric гарантират 99% успешно напасване*!

· Гладка непрекъсната повърхност, изчистена от грапавини,
характерни за торичните лещи

· Предимства: Клепачът се плъзга върху повърхността на лещата
без триене и без да предизвиква ротация

КОМФОРТ И ПОСТОЯНСТВО, ЛЕЩА СЛЕД ЛЕЩА

Прецизният производствен процес позволява предимствата да се мултиплицират при всяка следваща леща, така 
че потребителят да изпитва един и същ максимален и дълготраен комфорт дори при промяна на рецептурните 

стойности.

Симетричен хоризонтален профил

· Предоставя еднакъв профил,
независимо от рецептурните
стойности.

· Спомага за по-бързото и стабилно
ориентиране на лещите, редуцира
ротацията.

· Предимства: Подобрява комфорта
и остротата на зрението.

· Предоставят увереност, давайки ви възможност за реалистични отлични резултати при напасването на
всеки пациент.

· Максимална ефективност при всяко напасване - включително при високи цилиндри и коси оси.

· Осигуряват забележително постоянство - особено важно за пациентите с астигматизъм, които
обикновено се нуждаят от различни предписания за всяко око, или чиито предписания се променят с
течение на времето.

* Данни на CooperVision

Широка стабилизираща зона

· Стабилизиращата зона напълно обгражда
оптичната зона - нейният профил не се
влияе от рецептурните стойности.

· Има най-значим ефект върху цялостната
ориентация и стабилност на лещата в
окото.

· Предимства: Подобрява стабилността
и зрителното качество, независимо от
стойността на цилиндъра и оста.

Biofnity toric са отличени с награда на читателите на списанията 
за оптика и офталмология 20/20 Magazin и Vision Monday в 
категория “Контактни лещи”. Te са описани от специалистите, 
като “Продукт с доказана през годините постоянна центрация, 
стабилно напасване и отлична зрителна острота, на която 
очните специалисти и техните пациенти могат да разчитат.44



MyDay® toric

Ротация +10°

Ротация -10°

Правилно ориентирана  
торична леща

Ориентиращ маркер на 6 час

Доказан торичен дизайн
MyDay® toric осигуряват постоянна центрация, стабилно напасване и отлична зрителна острота, на която  Вие - очните 
специалисти и Вашите пациенти може да разчитате.

предимствата на дизайна на Biofinity toric, 
сега са достъпни в еднодневна леща

НОВО

Оптимизиран торичен дизайн

1

5

4

2 3

 Симетричен хоризонтален профил 
Подобрява стабилността и редуцира ротацията за по-добра зрителна 
острота.

 Гладка и непрекъсната повърхност 
Клепачът се плъзга с лекота и минимално взаимодействие с лещата, без да 
предизвиква ротация.

 Оптимизирана стабилизираща зона 
Не се влияе от рецептурните стойности, има най-значим ефект върху 
цялостната ориентация и стабилност.

 Широка оптична зона 
Осигурява ясно и остро зрение.

 Физиологична задна повърхност 
Намалява движението и равномерно разпределя натиска за по-комфортна и 
стабилна леща, на която може да разчитате. 

MyDay® with Smart Silicone™
Dk/t 100

Друга силикон-хидрогелна леща
Dk/t 100

Хидрофилен 
материал

Хидрофилен 
материал

Кислородни 
молекули

Кислородни 
молекули

Силиконови 
канали

Силиконови 
канали

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 OptiExpert, 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:
· Приемлива зрителна острота
· Цялостно покриване на роговицата, движение в рамките на 0.2 – 0.5 мм., след примигване
· 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 OptiExpert.

Метод “CAAS” Clockwise Add Anticlockwise Subtract 
· Ротация по посока на часовниковата стрелка – прибавете градуса на ротация на лещата към оста

на лещата
· Ротация обратно на часовниковата стрелка – извадете градуса на ротация на лещата от оста на

лещата

Пример:
· Предписана рецептурна ос: 170°
· Ротация на лещата: 10° обратно на часовниковата стрелка

Изваждаме ротацията от първоначално предписаната ос: 170° - 10° = 160° – окончателна цилиндрична ос
· Ротация на лещата: 10° по часовниковата стрелка

Прибавяме ротацията към първоначално предписаната ос: 170° + 10° = 180° – окончателна цилиндрична ос
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D леща

Зона за далечна дистанция

Зона за близка дистанция

Прогресивна зона за средна 
дистанция

Периферия на лещата

Без компромис между кислородна пропускливост и модулус

N леща

Зона за близка дистанция

Зона за далечна дистанция

Прогресивна зона за средна 
дистанция

Периферия на лещата

Без компромис между кислородна пропускливост 
и водно съдържание 

За повече информация посетете секцията за очни специалисти на www.biofinitymultifocal.eu или се свържете с нас.

BiOfinit y MultifOcal

Изключително зрение за Вашите пациенти на всяко 
разстояние и във всеки един момент

Balanced Progressive™ Technology

Уникална технология

· 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.

· Множество добавки (1.00; 1.50; 2.00; 2.50), предоставящи възможност за индивидуално и прецизно  напасване на
всеки пациент и всяко око.

· Оптимизиран дизайн за всяка стойност на сферата и добавката – за изключително зрително качество на всички
дистанции: близка, междинна и далечна.

· Плавни преходи между зоните за отлична зрителна острота.

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.

· Напасването на пациенти с ниска добавка е опростено повече от всякога, чрез използване на D лещи и за двете
очи - приложимо за Biofinity multifocal.

· Напасването на пациенти с високи добавки продължава да бъде гъвкаво, предоставяйки възможност за постигане
на изключителна бинокулярна зрителна острота.

· Balanced Progressive 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.

· Позволява независимо напасване за далечна и близка дистанция с +/- 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 за същото око.
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За повече информация посетете секцията за очни специалисти на www.biofinitymultifocal.eu или се свържете с нас.

BiOfinit y MultifOcal

Напасването на мултифокални лещи вече е по-лесно!
Избор на първоначална леща 

3 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.
Основното правило:
• Ако зрението надалеч не е на очакваните нива, то недоминантното око се нуждае от подобрение.
• Ако зрението наблизо не е на очакваните нива, то доминантното 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.

Очаквана зрителна острота 

при комбинация на D и N лещи

Далечна Близка 

Двуочно 1.0 1.0

Водещо око 1.0 0.5 
или по-добра

Недоминантно око 0.5 
или по-добра

1.0

ADD Доминантно око Недоминантно око

+1.00 D D
+1.50 D D
+2.00 D N
+2.50 D N

Започнете с нова рефракция и определяне на доминантно око. 
При цилиндрична корекция със стойност -0.50D или -0.75D, увеличете сферата с -0.25 D. 

1

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.

2

1. Установете зрителните нужди на пациента, комуникирайте реалистични положителни очаквания.

2. Започнете с нова рефракция, не се базирайте на скорошни предписания. Предпишете максимална плюсова/
минимална минусова корекция за далечна дистанция, коригирана до вертекс.

3. Не се опитвайте да компенсирате астигматизъм по-голям от -0.75 cyl., в такъв случай изберете Proclear
multifocal toric.

4. Предпишете най-ниската възможна добавка за постигане на приемлива зрителна острота.
Не завишавайте добавката това би могло да влоши зрението на далечна дистанция.

5. Определете водещо око при коригирано зрение за далечна дистанция, чрез метода на замъгляване, използвайте
стойността на добавката.

6. Придържайте се към препоръките в ръководството за избор на първи лещи на конкретния продукт. Използвайте
OptiExpertTM.

7. След поставяне на лещите и първоначална адаптация от 15 мин., изследвайте функционалнността на зрението
при добро осветление и условия близки до ежедневните за пациента. Чрез мобилно устройство, компютър,
четиво, или др. тествайте зрението на близка дистанция. Осигурете възможност за поглед на обекти
разположени на далечна дистанция извън кабинета като пътища, сгради, пътни знаци и др.

8. Не използвайте фороптер или пробна рамка при оценка и подобряване на зрението.  Използвайте лещи
от пробния набор без оклузия.  Подобряване на зрителната острота за близка или далечна дистанция се
осъществява чрез промяна на стойностите в рамките на -/+0.25 до -/+0.50. Необходимост от промяна с по-
висока стойност е нетипична, в такъв случай проверете предходните стъпки.

9. Убедете се, че когато добавяте повече минус за далечна дистанция няма да се влошиблизкото зрение.

10. Ако пациентът е доволен от постигнатата зрителна острота, не опитвайте да постигнете най-добър
резултат по зрителната таблица. Имайте предвид, че често субективната оценка е по-важна.
По-скалата от 1 до 10, оценка на пациента 7 и повече би могло да се счита за приемлива.

Топ 10 бележки за успех с мултифокални лещи



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.

2. Избор на първоначална леща
Знаейки СЕ, добавката и водещото око посредством таблицата по-долу направете избор
за първоначални лещи.

3. Оценка на зрителната острота

Изчакайте 15 мин., преди 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

Добавка

0.75 до 1.75

Добавка

2.00 и 2.25

Добавка

2.50 до 3.00

LOW LOW/HIGH

Миопия

Еметропия

Хиперметропия

Водещо око

Неводещо око

Водещо око

Неводещо око

CE

CE

CE

CE +0.25D

CE

CE +0.50D

CE +0.25D

CE +0.25D

CE +0.25D LOW

CE +0.25D HIGH

CE +0.25D LOW

CE +0.25D HIGH

СЕ = Сферичен Екиваленд        LOW = Добавка Low         HIGH = Добавка High

1. Хиперметроп, дясно водещо око

Дясно око: +1.75/-0.50 x 180 Ляво око: +2.25DS ADD: +2.50

СЕ: Дясно око: +1.50 Ляво око: +2.25

Избор на първоначална леща според таблицата

Дясно око: +1.75 LOW (Добавени са +0.25D към СЕ и е избрана добавка LOW за водещото око)

Ляво око: +2.50 HIGH (Добавени са +0.25D към СЕ и е избрана добавка HIGH за неводещото око)

2. Миоп, ляво водещо око

Дясно око: -3.00/-0.75 x 180 Ляво око: -2.75/-0.25 x 170 ADD: +1.25

СЕ: Дясно око: -3.25 Ляво око: -2.75

Избор на първоначална леща според таблицата

Дясно око: -3.25 LOW (СЕ не се променя и е избрана добавка LOW за неводещото око)

Ляво око: -2.75 LOW (СЕ не се променя и е избрана добавка LOW за  водещото око)

Пример за избор на първоначална леща



ЮВИ Юнайтед Вижън ООД 
0700 18 400, uvi@uvibg.com

www.uvibg.com

CooperVision Bulgaria


