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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

MyDay® egynapos eldobható család

SiHyFDA Csoport

14,2mmÁtmérő

8,4mmBázisgörbület

stenfilcon A / 54%

Anyag / H2O 
Tartalom

30 darabos 
csomag 

Kartonméret 
opciók

+5,00D – -6,00D
(0,25D lépésköz)

-0,25 – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00 
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +5,00  
(0,25 D lépésköz)

+5,00 – +8,00  
(0,50 D lépésköz)

Dioptriatartomány

Napi eldobható

Viselési ütemtervMyDay® egynapos 
eldobható

Nagy teljesítményű, egy napos  
kontaktlencse a jelentős igény-
bevételt jelentő életmódokhoz.

IgenLáthatósági 
színezés

IgenUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

1,5mmÁtmérő

8,6mmBázisgörbület

stenfilcon A / 54%

Anyag / H2O 
Tartalom

30 darabos 
csomag

Kartonméret 
opciók

Plantól –6,00D-ig 
(0,25D lépésköz)

-6,50-től -10,00D-
ig (0,50D lépésköz)

+0,50-től +6,00DS-
ig (0,50D lépésköz)

Dioptriatartomány

Napi eldobható

MyDay® egynapos  
eldobható toric

10° – 20°
70° – 110°
160° – 180°
(10° lépésköz)

Tengely

-0,75 
-1,25 
-1,75
–2,25

Cilinder 
dioptria

Nagy teljesítményű 1 napos  
kontaktlencsék asztigmiás  
kontaktlencse-viselőknek.

IgenLáthatósági 
színezés

IgenUV-védelem*

Viselési ütemterv

Aszférikus 
elülső felszín

Kialakítás

Optimised 
Toric Lens 
Geometry™

Kialakítás
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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

clariti® 1 day család

NemLáthatósági 
színezés

IgenUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

14,1mmÁtmérő

8,6mmBázisgörbület

somofilcon A / 56%

Anyag / H2O 
Tartalom

30 darabos 
csomag

Kartonméret 
opciók

+8,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz 
+5,00D és +/-
6,00D felett)

Dioptriatartomány

Napi eldobható

Viselési ütemtervclariti® 1 day

Nagyfokú légáteresztés,1 kényelem  
és kiváló ár-érték arány† kényelmes, 
napi, eldobható kontaktlencsék 
formájában.

Aszférikus

Kialakítás

NemLáthatósági 
színezés

IgenUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

14,3mmÁtmérő

8,6mmBázisgörbület

somofilcon A / 56%

Anyag / H2O 
Tartalom

5 darabos csomag
30 darabos csomag

Kartonméret 
opciók

Dioptriatartomány

Napi eldobható

Viselési ütemtervclariti® 1 day toric

Nagyfokú légáteresztés1, kénye-
lem és kiváló ár-érték arány† 
kényelmes, eldobható napi kontak-
tlencsék formájában.

Plan – -6,00D 
(0,25D lépésköz)
-6,50D to -9,00D 
(0,50D lépésköz)

+0,25D – +4,00D
(0,25D lépésköz)

Plan – -6,00D 
(0,25D lépésköz)
-6,50D – -9,00D 
(0,50D lépésköz)

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

20°,70°, 90°, 
110°, 160°, 180°

10°, 20°,  90°, 
160°, 170°, 180°

Tengely

-0,75 
-1,25 
-1,75

-0,75 
-1,25 
-1,75

-2,25

Cilinder 
dioptria

Aszférikus

Kialakítás
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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

NemLáthatósági 
színezés

IgenUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

14,1mmÁtmérő

8,6mmBázisgörbület

somofilcon A / 56%

Anyag / H2O 
Tartalom

5 darabos csomag
30 darabos csomag

Kartonméret 
opciók

+5,00D – -6,00D

Dioptriatartomány

Napi eldobható

Viselési ütemtervclariti® 1 day multifocal

Nagyfokú légáteresztés1, kénye-
lem és kiváló ár-érték arány† 
kényelmes, eldobható napi kontak-
tlencsék formájában.

Alacsony:  
+2,25D-ig 

Magas:  
+2,50D és  
+3,00D között 
Addícióhoz

Addíció

Centrálisan közeli, 
progresszív köztes 
és a periférián távoli 

Kialakítás

Biofinity® család

Biofinity Energys®

Igen

Nem

SiHy

14,0mm

8,6mm

comfilcon A / 48%3 darabos csomag

Plan – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

–6,00 – -12,00 
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00 
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00 
(0,50 D lépésköz)

Dioptriatartomány

Napi/flexibilis, akár 
29 éjszaka/30 nap

A világ egyetlen Digital Zone Optics™ 
technológiával rendelkező  
kontaktlencséje. Napjaink digitális 
életmódjához tervezve.

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Aspheric Digital Zone 
Optics® lens design

Kialakítás

IgenLáthatósági 
színezés

NemUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

14,0mmÁtmérő

8,6mmBázisgörbület

comfilcon A / 48%

Anyag / H2O 
Tartalom

3 darabos csomag

Kartonméret 
opciók

-0,25 – -6,00 
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00 
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00 
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00 
(0,50 D lépésköz)

Dioptriatartomány

Napi/flexibilis, akár 
29 éjszaka/30 nap

Viselési ütemtervBiofinity®

A prémium minőségű havi kontak-
tlencsék tartós kényelmet és kiváló 
látást biztosíthatnak2-4

Aszférikus

Kialakítás
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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

IgenLáthatósági 
színezés

NemUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

14,5mmÁtmérő

8,7mmBázisgörbület

comfilcon A / 48%3 darabos csomag

Plan – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -10,00 
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00 
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00 
(0,50 D lépésköz)

Napi/flexibilis, akár 
29 éjszaka/30 nap

Biofinity® toric

A prémium minőségű havi kontak-
tlencsék tartós kényelmet és kiváló 
látást biztosíthatnak.5-7

10° és 180° között 
(10°-os lépésekben)

Tengely

-0,75 
-1,25 
-1,75 
-2,25

Cilinder 
dioptria

Anyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Kialakítás

Biofinity® multifocal BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

comfilcon A / 48%3 darabos csomag

+6,00D – -8,00D
(0,50D lépésköz 
-6,00D felett)

 Napi/flexibilis, akár 
29 éjszaka/30 nap

A presbiopiához tervezett prémium 
havi kontaktlencsék hihetetlen 
kényelmet8 és kiváló látást biz-
tosítanak minden távolságban9

+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

D lencse
N lencse

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

Dioptriatartomány Addíció Kialakítás

8,6mm

Igen

Nem

SiHy

14,0mm

IgenLáthatósági 
színezés

NemUV-védelem*

SiHyFDA Csoport

14,5mmÁtmérő

8,7mmBázisgörbület

comfilcon A / 48%

Anyag / H2O 
Tartalom

3 darabos csomag

Kartonméret 
opciók

Dioptriatartomány

Napi vagy kiterjesztett 
viselés/Havicsere

Viselési ütemtervBiofinity® toric 
multifocal

Úgy terveztük, hogy lépést tartson 
a változó látási igényekkel.

-10.00 – -6.50 
(0.50 lépésköz)

-6.00 – +6.00 
(0.25 lépésköz)

-0.75 – -5.75 
(0.50 lépésköz)

5° és 180° között 
(5°-os lépésekben)

-0.75 – -5.75  
(0.50 lépésköz)

TengelyCilinder 
dioptria

+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

Addíció

©2021 CooperVision



Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

Avaira Vitality™ család

fanfilcon A / 55%6 darabos csomag

+6,00 – -6,00 
(0,25D lépésköz)

+6,50 – +8,00 és

-6,50 – -12,00 
(0,50D lépésköz)
Nincs plan

Napi viselés,  
havi csere

Nagy teljesítmény. Kiemelkedő  
ár-érték arány.

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány

Aszférikus 
elülső felszín

Kialakítás

Igen

Igen

SiHy

14,2mm

8,4mm

Igen

Igen

SiHy

14,5mm

8,5mm

fanfilcon A / 55%6 darabos csomag

+6,00 – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,50 – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

Napi viselés,  
havi csere

Nagy teljesítmény. Kiemelkedő érték.

10° – 180° 
 (10° lépésköz)-0,75, -1,25, 

-1,75, -2,25

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

Bázisgörbület

TengelyCilinder 
dioptria

Dioptriatartomány

Anyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Kialakítás

Avaira Vitality™ toric

Avaira Vitality™

©2021 CooperVision



Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

clariti® család

clariti® elite

Nem

Igen

SiHy

14,2mm

8,6mm

somofilcon A / 56%3 darabos csomag
6 darabos csomag

+8,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz 
+6,00D és -8,00D 
felett)

Napi kihordás

Kiváló ár-érték arány, nagy 
légáteresztés és egész napos 
kényelem.

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány

clariti® toric

Kiváló ár-érték arány, nagy 
légáteresztés és egész napos 
kényelem

10° – 180°
(10° lépésköz)

-0,75, -1,25, 
-1,75, -2,25

somofilcon A / 56%3 darabos csomag
6 darabos csomag

+6,00D – -9,00D
(0,50D lépésköz 
-8,50D felett)

Napi kihordás

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

TengelyCilinder 
dioptria

Dioptriatartomány

Nem

Igen

SiHy

14,4mm

8,7mm

clariti® multifocal

somofilcon A / 56%

+6,00D – -8,00D
(0,50D lépésköz 
-6,50D felett)

Napi kihordás

Kiváló ár-érték arány, nagy 
légáteresztés és egész napos 
kényelem

Alacsony:  
+2,25D-ig 

Magas:  
+2,50D és  
+3,00D között

Centrálisan közeli, 
progresszív köztes 
és a periférián távoli 

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány Addíció Kialakítás

Nem

Igen

SiHy

14,2mm

8,7mm

3 darabos csomag
6 darabos csomag

darabos csomag

©2021 CooperVision



Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

Proclear® család

Proclear® 1 day

Igen

Nem

2

14,2mm

8,7mm

omafilcon A / 60%30 darabos csomag

+8,00D – -12,00D
(0,50D lépésköz 
+5,00D és -6,00D 
felett)

Napi eldobható

Tiszta látás* és kényelem a 
szemszárazságot tapasztaló  
kontaktlencse-viselők számára. 

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opcióK

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány

Aszférikus

Kialakítás

Proclear® 1 day 
multifocal

Igen

Nem

2

14,2mm

8,7mm

omafilcon A / 60%30 darabos csomag

+6,00D – -10.00D
(0,50D lépésköz 
-6,00D felett)

Napi eldobható

Kényelem a szemszárazságot 
tapasztaló multifokális kontaktle-
ncsét viselők számára.

Egyetlen lencse-
profil, akár +2.50 
D add-ig

Centrálisan közeli, 
aszférikus

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány Addíció Kialakítás

Proclear® 

Igen

Nem

2

14,2mm

8,6mm

omafilcon B / 62%3 darabos csomag

+20,00D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,00D felett)

Napi viselés /  
Havi csere

Tiszta látás10 és kényelem a 
szemszárazságot tapasztaló  
kontaktlencse-viselők számára.

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány

Sphere

Kialakítás
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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

Igen

Nem

2

14,4mm

8,4, 8,8mm

omafilcon B / 62%3 darabos csomag
6 darabos csomag

+6,00 – -8,00D
(0,50 D lépésköz 
-6,50 D felett)

+6,25D – +10,00D
(0,50D lépésköz 
+6,50D felett)
-8,50D – -10,00D
(0,50D lépésköz)

+10,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,50D felett)steps)

Napi viselés /  
Havi csere

Proclear® toric

Egész napos kényelmet nyújt az 
asztigmiás, extrém szemszárazságot 
tapasztaló kontaktlencse-viselők 
számára.

10° – 180°
(10° lépésköz)

5° –180°
(5° lépésköz)

5° – 180°
(5° lépésköz)

-0,75, -1,25, 
-1,75, -2,25

-0,75, -1,25,
-1,75, -2,25,

-2,75 – -5,75  
(0,50D lépésköz)

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

TengelyCilinder 
dioptria

Dioptriatartomány

Igen

Nem

2

14,4mm

8,7mm

omafilcon B / 62%

+1,00, +1,50, 
+2,00, +2,50

+1,00, +1,50, 
+2,00, +2,50

+3,00, +3,50, 
+4,00

+1,00, +1,50, 
+2,00, +2,50, 
+3,00, +3,50, 
+4,00

3 darabos csomag

+6,00D – -8,00D
(0,50D lépésköz 
-6,50D felett)

+6,25D – +20,00D és
-8,50D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,50D felett)

+20,00D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,50D felett)

+20,00D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,50D felett)

Napi viselés / 
Havi csere

Proclear® multifocal

Egész napos kényelmet nyújt 
a szemszárazságot tapasztaló 
multifokális kontaktlencsét viselők 
számára.

D lencse
N lencse

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

Dioptriatartomány Addíció Kialakítás
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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

Biomedics® család

Biomedics® 55 
Evolution

Viselési ütemterv

Igen

Nem

4

14,2mm

8,6, 8,8, 8,9mm

ocufilcon D / 55%

+8,00D – -10,00D
(0,50D lépésköz 
+5,00D és -6,00D 
felett)

Napi kihordás

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Dioptriatartomány

Aszférikus

Kialakítás

6 darabos csomag

Kényelemre és teljesítményre  
tervezve, megfizethető áron.

Biomedics® toric

Igen

Igen

4

14,5mm

8,7mm

ocufilcon D / 55%3 darabos csomag

+6,00D – -9,00D
(0,50D lépésköz 
+5,00D és -6,00D 
felett)

Napi kihordás

10° – 180°  
(10° fokos lépésköz)

-0,75, -1,25, 
-1,75, -2,25

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

TengelyCilinder 
dioptria

Dioptriatartomány

Proclear® multifocal  
toric

Igen

Nem

2

14,4mm

8,4, 8,8mm

omafilcon B / 62%3 darabos csomag

+20,00D – -20,00D
(0,50D lépésköz +/-
6,50D felett)

Napi viselés /  
Havi csere

Egész napos kényelmet nyújt az 
asztigmiás, presbiópiás, és extrém  
szemszárazságot tapasztaló 
viselőknek.

5° – 180°
(5° lépésköz)

-0,75 – -5,75
(0,50D lépésköz)

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

FDA Csoport

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

TengelyCilinder 
dioptria

Dioptriatartomány

D lencse
N lencse

Kialakítás

A megfizethető árú kontaktlencse 
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Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a 
coopervision.hu/termekeink

Az itt szereplő összes márka és szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi arculat és 
terméknév a CooperVision, társvállalatai és leányvállalatai bejegyzett védjegyei kivéve, ha ettől 
eltérően jelezzük. A CooperVision védjegyei kizárólag engedéllyel használhatók fel nyilvánosan.

* Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüvegeket, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüvegeket, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet.A 
viselőknek továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint 
† Napi viselés során.
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30 darabos csomag

Kényelemre és teljesítményre  
tervezve, megfizethető áron.

Igen
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Napi kihordás

A megfizethető árú kontaktlencse 
asztigmiás páciensek számára.

20°,  90°,  
160°, 180°

90°
180°

-0,75
-1,25
-1,75

-0,75 
-1,25
-1,75

Láthatósági 
színezés

UV-védelem*

Átmérő

BázisgörbületAnyag / H2O 
Tartalom

Kartonméret 
opciók

Viselési ütemterv

TengelyCilinder 
dioptria

Dioptriatartomány

Biomedics® 1 day  
Extra toric

©2021 CooperVision


