
 

MiSight®  
 יומיות   עדשות

 הן   כי  שהוכח  לילדים  ידידותיות  פעמיות-חד  מגע  עדשות 
 1.ילדים  בקרב  הראייה  קוצר  התקדמות  את  מאטות

 

 

 
 

 במשחקי דמיון, משחקים  אם הם ובין .וגדושים חיים פעילים ילדים מנהלים
  ראייהר, קוצר רוכבים על אופניים עם חבריהם או לומדים דברים חדשים בבית הספ

 .אוהבים.  להקשות עליהם לעסוק בפעילויות שהם יכול
 . כן המרשם שלהם עשוי לגדול גם ,כשהם גדליםף, בנוס

 
שמטרתה    מטכנולוגיה חדשניתיהנות ייתכן שילדכם יוכל ל ,למרבה המזל

 1.להקל על חייו ולסייע בהאטת התקדמות קוצר הראייה שלו

לא רק   CooperVision, עדשות מגע יומיות מבית MiSightעדשות 

שהוכח כי  המגע הרכות הראשונות עדשות הן גם —קוצר ראייה מתקנות

  בקרב הראייה קוצר את התקדמות   הן מפחיתות באופן משמעותי

 בעדשות  השימוש  בעת  †1.*ילדים

ליהנות   ולהמשיך חופשי ממשקפיים להיות ,ראייה ברורה לחוות ילדכם יוכל
 1,2,3.מהפעילויות שהוא אוהב

 להחלפה   זמנים  לוח                           תיקונים

 יומית               ילדים  אצל ראייה  קוצר  

 
 שתאהבו   תכונות

 ילדים  בקרב הראייה קוצר  את התקדמות מאטות וגם מתקנות  •

 1.*מיוחדת  ActivControl®  בטכנולוגיית  שימוש  תוך  59%,-ב

 שלא 8–15, בגילאי ילדים בקרב .ילדכם עבור  הבחירה הבטוחה  •

 :כן מגע לפני  הרכיבו עדשות

 עדשות שהם מעדיפים להרכיב את מהילדים אמרו  90%  •

 1.פני הרכבת משקפיים שלהם על היומיות   Misight-ה

 עדשות  את ולהסיר  להרכיב היו מסוגלים מהילדים  90% •

.‡1בעצמם  היומיות MiSight-ה
 

 1.מגע רכות ידידותיות לילדים וקלות לשימוש עדשות  •

 לאחסן  או לנקות צורך אין—נוחות פעמיות-חד מגע יומיות  עדשות  •

 .אותן

 
 
 
 

 

 .שנים שלוש  במשך   מוקדיות-חד יומיות  לעדשות  בהשוואה *

 .מוקדיות-חד  מגע   לעדשות בהשוואה בממוצע   59%-ב  הראייה  קוצר   התקדמות  את  הפחיתו  יומיות  עדשות  ®MiSight  ,שנים  3  במשך   †

 .כפי שדווח על ידי ההורים ‡
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