® claritiעדשות
יומיות מולטיפוקל
תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה 1עם הנוחות של
עדשות מגע יומיות חד פעמיות.

תיקונים
זוקן ראייה

תכונות שתאהבו

לוח זמנים להחלפה
יומית

•עיצוב המולטיפוקל של ® CooperVisionמספק ראייה מעולה לכל
2
המרחקים.
•חומר סיליקון הידרוג'ל רך עם יכולת נשימה גבוהה שמסייע
‡1
בשמירה על עיניים בריאות ולבנות.
•טכנולוגיית ® WetLocותוכן מים גבוה מסייעים בשמירה על לחות
עדשות המגע שלכם ,באופן שמאפשר נוחות מעולה לאורך כל
היום.
•מסנן  UVמסייע בהגנה על עיניכם מפני העברת קרינה אולטרה
סגולה ,ובכך מסייע לכם לשמור על בריאות העיניים שלכם*.

אם יש לכם מודעות בריאותית ,אתם בני יותר מ 40-והבחנתם בשינויים
בראייה מקרוב ,כגון ירידה בחדות בקריאה מקרוב ,בחרו ב clariti®-עדשות
מגע יומיות מרובות מוקדים מבית ® .CooperVisionעדשות המגע בעלות
הביצועים הגבוהים והמחיר השווה לכל כיס ,יעזרו לכם להרגיש טוב לגבי
המחיר ולגבי העיניים שלכם.
עם  claritiעדשות יומיות מולטיפוקל ,תוכלו להיות בטוחים שבריאות העין
שלכם נשמרת משום שכל עדשה מוחלפת מדי יום ,כוללת מסנן *UV
מובנה ומיוצרת מחומר בריא לייצור עדשות המספק  100%מהחמצן
שעיניכם זקוקות לו 1‡†.בעת השימוש ב ® claritiעדשות מגע יומיות מרובות
מוקדים תוכלו ליהנות מראייה מעולה 2ומחוויית שימוש נוחה ,והכול במחיר
שיגרום לכם לחייך.

* אזהרה :עדשות הסופגות קרינת  UVאינן תחליף לציוד מגן לעיניים בעל כושר ספיגת קרינת  ,UVכגון משקפי מגן או משקפי שמש בעלי כושר ספיגת קרינת  ,UVמכיוון שהן לא מכסות לחלוטין את העין ואת האזור שסביבה .על המטופלים
להמשיך להשתמש בציוד מגן לעיניים בעל כושר ספיגת קרינת  UVלפי ההנחיות.
† במהלך השימוש היומי.
‡ בעזרת עבירות חמצן גבוהה יותר מחומרי הידרוג'ל ,עדשות מגע סיליקון הידרוג'ל ממזערות או מנטרלות סימנים ותסמינים הקשורים לחוסר בחמצן (היפוקסיה) במהלך השימוש בעדשות.
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