מדריך מפרט
המוצר
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

משפחת ®MyDay
בסיס קימור

8.4mm

קוטר

14.2mm

קבוצת FDA

SiHy

חומר/תכולת

H2O

stenfilcon A / 54%

אפשרויות
הקופסה

גודל

חבילה של 30

לוח זמני שימוש

יומיות חד פעמיות

חסימת קרינת *UV

כן

עיצוב

עוצמה ספרית

גוון נראות

כן

אספרי

8.00D to -12.00D+
(0.50D steps
after +5.00D and
)-6.00D

בסיס קימור

8.6mm

קוטר

14.5mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

כן
עיצוב

Optimised
Toric Lens
™Geometry

חומר/תכולת

H2O

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

Daily disposable
stenfilcon A / 54%
ציר

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

30 pack
עוצמת

-0.75
-1.25
-1.75

צילינדר

עוצמה ספרית

® MyDayיומיות חד-פעמיות

עדשות מגע יומיות עם ביצועים
גבוהים המתאימות לסגנון חיים
תובעני.

® MyDayעדשות מגע
טוריות יומיות חד-פעמיות
)לבעלי צילינדר(

+0.50D to +6.00D
)(0.50D steps
Plano to -6.00D
)(0.25DS steps

 -6.50D to -10.00Dעדשות מגע יומיות בעלות ביצועים
)(0.50DS steps
גבוהים עבור משתמשים עם
אסטיגמציה (צילינדר).
10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

-2.25

+0.50D to +6.00D
)(0.50D steps
Plano to -6.00D
)(0.25DS steps
-6.50D to -10.00D
)(0.50DS steps
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

משפחת ®clariti
בסיס קימור

8.6mm

קוטר

14.1mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV
גוון נראות

חומר/תכולת

H2O

somofilcon A / 56%

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

יומית

חבילה של 30

כן

עיצוב

עוצמה ספרית

לא

ללא

+8.00D to -10.00D
(0.50D steps
after +6.00D and
)-6.00D

® claritiעדשות מגע
יומיות

תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה
בעדשות מגע יומיות חד-פעמיות.

בסיס קימור

8.6mm

קוטר

14.3mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

חומר/תכולת

H2O

somofilcon A / 56%

אפשרויות
הקופסה

גודל

חבילה של 30

לוח זמני שימוש

יומית

ציר

עוצמת צילינדר

עוצמה ספרית

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

1.751.250.75-

Plano to -9.00D
(0.50D steps after
)-6.00D

20°,70°, 90°
110°, 160°,180°

1.751.250.75-

0.25D to +4.00D+
)(0.25D steps

10°,20°, 90°,
160°,170°,180°

2.25-

Plano to -9.00D
(0.50D steps after
)-6.00D

® claritiעדשות מגע
טוריות יומיות
)לבעלי צילינדר(

לא
עיצוב

אספרי

תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה
בעדשות מגע יומיות חד-פעמיות

1
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

בסיס קימור

8.6mm

קוטר

14.1mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV
גוון נראות

somofilcon A / 56%

Daily disposable

5 pack
30 pack

כן

עיצוב

תוספת לקירוב

עוצמה ספרית

לא

Centre near,
progressive
intermediate, and
peripherial distance

Low:
up to +2.25D

+5.00D to -6.00D

בסיס קימור

8.6mm

קוטר

14.2mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

חומר/תכולת

H2O

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

חומר/תכולת

H2O

somofilcon A / 56%

High:
+2.50D to
+3.00D

אפשרויות
הקופסה

גודל

® claritiעדשות מגע
יומיות מולטיפוקל

תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה
עם הנוחות של עדשות מגע יומיות
חד פעמיות

1

לוח זמני שימוש

clariti® Elite

Daily

3 pack
6 pack

עוצמה ספרית

לא

+8.00D to -10.00D
(0.50D steps after
+6.00D and
)-8.00D

תמורה מעולה ,יכולת נשימה גבוהה
ונוחות לאורך כל היום.

בסיס קימור

8.7mm

קוטר

14.4mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

לא

חומר/תכולת

H2O

אפשרויות
הקופסה

somofilcon A / 56%

3 pack
6 pack

ציר

עוצמת

10° to 180°
)(10° steps

-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

גודל

צילינדר

לוח זמני שימוש

Daily

® claritiעדשות מגע
טוריות
)לבעלי צילינדר(

עוצמה ספרית

+6.00D to -9.00D
(0.50D steps after
)-8.50D

תמורה מעולה ,יכולת נשימה גבוהה
ונוחות לאורך כל היום.
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

משפחת ®Biofinity
בסיס קימור

8.6mm

קוטר

14.0mm

קבוצת FDA
חסימת קרינת *UV
גוון נראות

חומר/תכולת

H2O

comfilcon A / 48%

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

יומי

חבילה של 6

SiHy
לא

עיצוב

כן

עוצמה ספרית

אספרי

8.00D to -12.00D+
(0.50D steps after
)+/-6.00D
+15.00D to
-20.00D
(0.50D steps after
)+/-6.00D

בסיס קימור

8.7mm

קוטר

14.5mm

קבוצת FDA
חסימת קרינת *UV
גוון נראות

® Biofinityעדשה ספרית

חומר/תכולת

H2O

comfilcon A / 48%

אפשרויות
הקופסה

גודל

חבילה של 3

לוח זמני שימוש

יומי או עד  29לילות

ביצועים חזותיים יוצאים מן הכלל.
נוחות פרמיום למשך כל היום.

® Biofinityעדשה טורית
)לבעלי צילינדר(

SiHy
לא
כן

עוצמת

ציר

10° to 180°
)(10° steps
עיצוב

Optimised Toric
™Lens Geometry

בסיס קימור
קוטר

8.6mm
14.0mm

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV

לא

גוון נראות

כן

חומר/תכולת

H2O

comfilcon A / 48%

צילינדר

עוצמה ספרית

8.00D to -10.00D+
(0.50D steps after
)+/-6.00D

2.251.751.250.75-

ביצועים חזותיים יוצאים מן הכלל.
נוחות פרמיום למשך כל היום.

אפשרויות
הקופסה

גודל

3 pack

לוח זמני שימוש

Daily or up to 29
nights continuous

עיצוב

תוספת לקירוב

עוצמה ספרית

D lens
N lens

+1.00
+1.50
+2.00
+2.50

+6.00D to -10.00D
(0.50D steps after
)-6.00D

® Biofinityעדשות
מולטיפוקל

ביצועים חזותיים יוצאים מן הכלל בכל
מרחק .נוחות פרמיום למשך כל היום.
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

משפחה ™Avaira Vitality
בסיס קימור

8.4mm

קוטר

14.2mm

חומר/תכולת

H2O

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

Daily
fanfilcon A / 55%

3 pack

קבוצת FDA

SiHy

חסימת קרינת *UV

כן

עיצוב

עוצמה ספרית

גוון נראות

כן

Aspheric front
surface

+8.00D to -12.00D
(0.50D steps after
)+/-6.00D

™Avaira Vitality
עדשות מגע

No plano

ביצועים גבוהים .תמורה יוצאת מן
הכלל.

ניהול קוצר ראייה בעזרת
®-MiSightו ™Brilliant Futures
בסיס קימור

8.7mm

קוטר

14.2mm

קבוצת FDA

2

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

כן

חומר/תכולת H2O

omafilcon A

אפשרויות
הקופסה

גודל

חבילה של 30

לוח זמני שימוש

יומית

ניהול קוצר ראייה בעזרת
™Brilliant Futures
®-MiSightו

עוצמה ספרית

6.00D to -0.25D)(0.25D steps

עדשות מגע חד-פעמיות ידידותיות
לילדים שהוכח כי הן מאטות את
התקדמות קוצר הראייה בקרב
2
ילדים.
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

משפחת ®Proclear
בסיס קימור
קוטר

8.7mm
14.2mm

קבוצת FDA
חסימת קרינת *UV

לא

גוון נראות

בסיס קימור

8.6mm
14.2mm

קבוצת FDA
חסימת קרינת *UV

omafilcon A / 60%

חבילה של 30

יומית

2

כן

קוטר

חומר/תכולת

H2O

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

® Proclearעדשות יומיות

חומר/תכולת

H2O

omafilcon B / 62%

עיצוב

עוצמה ספרית

אספרי

8.00D to -12.00D+
(0.50D steps
after -6.00D and
)+5.00D

אפשרויות
הקופסה

גודל

חבילה של 6

לוח זמני שימוש

ראייה ברורה* ונוחות למרכיבי
עדשות מגע שחווים יובש בעיניים.

® Proclearעדשה ספרית

יומית

2
לא

עיצוב

גוון נראות

כן

ספרי

בסיס קימור

8.7mm

עוצמה ספרית

20.000D to
-20.000D+
(0.50 steps after
)+/-6.00D

ראייה חדה 3ונוחות למרכיבי עדשות
מגע שחווים יובש בעיניים.

קוטר
קבוצת FDA

14.4mm

חומר/תכולת

H2O

omafilcon B / 62%

אפשרויות
הקופסה

גודל

3 pack

לוח זמני שימוש

Daily

® Proclearעדשות
מולטיפוקל

2

חסימת קרינת *UV

לא

עיצוב

תוספת לקירוב

עוצמה ספרית

גוון נראות

כן

D lens
N lens

+1.00
+1.50
+2.00
+2.50

+6.00D to -8.00D
(0.50D steps after
)-6.50D

מספקות נוחות לאורך כל היום
למרכיבי עדשות מגע מולטיפוקל
שחווים יובש בעיניים.
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כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו ,בקרו באתר
coopervision.co.il/contact-lenses

משפחה ®Biomedics
בסיס קימור

8.8, 8.9mm

קוטר

חומר/תכולת

Daily

14.2mm

קבוצת FDA

4

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

כן

בסיס קימור

8.7mm

H2O

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

ocufilcon D / 55%

3 pack
6 pack
עיצוב

עוצמה ספרית

Aspheric

+8.00D to -10.00D
(0.50D steps
after +5.00D and
)-6.00D

Biomedics® 55
Evolution

עוצבו להענקת נוחות וביצועים במחיר
שווה לכל כיס

קוטר

14.5mm

קבוצת FDA

4

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

כן

בסיס קימור

8.6, 8.8mm

חומר/תכולת

H2O

ocufilcon D / 55%

אפשרויות
הקופסה

אריזות בליסטר
של 6

עוצמת

ציר

עד 10° 10°( 180°
(צעדים

גודל

צילינדר

לוח זמני שימוש

יומית

® Biomedicsעדשות
טוריות
)לבעלי צילינדר(

עוצמה ספרית

 D9.00עד D6.00+צעדים אחרי (0.50
ואחרי D6.00-
(D5.00+

-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

עדשות מגע במחיר שווה לכל
כיס למשתמשים עם אסטיגמציה
(צילינדר)

קוטר

14.2mm

קבוצת FDA

4

חסימת קרינת *UV

כן

גוון נראות

כן
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חומר/תכולת

H2O

אפשרויות
הקופסה

גודל

לוח זמני שימוש

Daily
ocufilcon D / 55%

30 pack

עיצוב

עוצמה ספרית

FS: Tri-curve

+6.00D to -10.00D
(0.50D steps
after +5.00D and
)-6.00D

Biomedics® 1 day
Extra

Designed for comfort and
performance at an affordable price.

 בקרו באתר,כדי ללמוד עוד על עדשות המגע שלנו
coopervision.co.il/contact-lenses

Biomedics® 1 day
Extra toric

לוח זמני שימוש

Daily

עוצמה ספרית

The affordable contact lens for
wearers with astigmatism.

גודל

אפשרויות
הקופסה

30 pack

צילינדר

H2O

תכולת/חומר

ocufilcon D / 55%

עוצמת

ציר

Plano to -6.00D
(0.25D steps) and
-6.50D to -7.00D
(0.50D steps)

-0.75
-1.25
-1.75

20°, 90°, 160°,
180°

-7.50D to -10.00D
(0.50D steps)

-0.75
-1.25
-1.75

90°, 180°

בסיס קימור

8.7mm

קוטר

14.5mm
4

FDA קבוצת

כן

*UV חסימת קרינת

כן

גוון נראות

.* עקב אופטיקה שאינה ספרית
Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear 1
Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472.
Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96(8): 2
556–567.
 נתוניCVI 2014- ו2017  ;בקובץnon-dispensing short-term fitting study. N=40 ו-n=20. 3

*UV-blocking contact lenses help provide protection against transmission of harmful UV
radiation to eye but are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV
absorbing goggles or sunglasses, as they do not completely cover the eye or surrounding area.
Continue to use UV-absorbing eyewear as directed by your eye care professional.

 הסימנים הגרפיים ושמות המוצרים המופיעים במסמך, שמות המסחר, סמלי השירות,כל הסימנים המסחריים
 זה הם סימני מסחריים רשומים וסימני מסחר שלCooperVision, ,חברות הקשורות אליה וחברות הבת שלה
 ניתן להשתמש בסימני המסחר של. אלא אם כן צוין אחרתCooperVision בפרסומים רק באישור

©2021 CooperVision

