
תכונות שתאהבו
™ Optimized Toric Lens Geometry )גאומטריה מיטבית 	 

לעדשה טורית( משלבת תכונות עיצוב מיוחדות על מנת לספק 
אוריינטציה ניתנת לחיזוי והתאמה יציבה לצורך ראייה ברורה 

באופן עקבי.
טכנולוגיית Aquaform לוכדת את המים—כך שתוכלו ליהנות 	 

מנוחות מדהימה לאורך כל היום—ועוזרת לעיניים שלכם להישאר 
נקיות ולבנות, באמצעות אספקת החמצן שעיניכם זקוקות לו.†

מסנן UV מסייע בהגנה על עיניכם מפני העברת קרינה אולטרה-	 
סגולה, ובכך מסייע לכם לשמור על בריאות העיניים שלכם.‡

לוח זמני החלפה יומי נוח, ללא צורך בניקוי, כך שאתם תמיד 	 
מוכנים לצאת לדרך.

MyDay® 

עדשות מגע טוריו 
יומיות חד-פעמיות 

עדשות מגע יומיות בעלות ביצועים גבוהים
עבור משתמשים עם אסטיגמציה )צילינדר) 

לוח זמנים להחלפה אתם דורשים יותר מעדשות המגע הטוריות שלכם: מעבר לראייה ברורה תיקונים
ויציבה, אתם מתעקשים על נוחות יוצאת דופן שתעזור לכם להישאר 
בשליטה על סגנון החיים האינטנסיבי שלכם. ®MyDay עדשות מגע 

טוריות יומיות חד-פעמיות מבית CooperVision, מובילה עולמית 
בעדשות מגע טוריות, מיוצרות עם אותן תכונות עיצוב הנמצאות בעדשות 
®Biofinity טוריות. הן גם חלק ממשפחת עדשות ®MyDay היומיות החד-

פעמיות: עדשות סיליקון הידרוג'ל הרכות ביותר שלנו * ועדשות המגע 
היומיות הראשונות בעולם המיוצרות בטכנולוגיית ®Aquaform מבית 

®CooperVision, שעוזרת לעיניים שלכם להישאר נקיות ולבנות ולהרגיש 

בנוח לאורך כל היום. עם MyDay עדשות מגע טוריות יומיות חד-פעמיות, 
אתם מוכנים להתחיל את היום שלכם.

* בהשוואה בין עדשות מגע סיליקון הידרוג'ל יומיות מבית CooperVision. נתונים בקובץ.
† במהלך השימוש היומי.

‡ אזהרה: עדשות הסופגות קרינת UV אינן תחליף לציוד מגן לעיניים בעל כושר ספיגת קרינת UV, כגון משקפי מגן או משקפי שמש בעלי כושר ספיגת קרינת UV, מכיוון שהן לא מכסות לחלוטין את העין ואת האזור שסביבה. על 
המטופלים להמשיך להשתמש בציוד מגן לעיניים בעל כושר ספיגת קרינת UV לפי ההנחיות.
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