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Rodzina MyDay®

stenfilcon A / 54%

Materiał/
zawartość wody

Wielkość
opakowania

od -10,00 do 
-6,50D (co 0,50D)

od -6,00 do -0,25D 
(co 0,25D)

od +0,25 do 
+5,00D (co 0,25D)

od +5,50 do 
+6,00D (co 0,50D)

Moc sfery

Jednodniowe

Tryb wymiany

Wysokiej jakości  jednodniowe 
soczewki kontaktowe dla 
wymagającego stylu życia.

stenfilcon A / 54%

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

+0.50D to +6.00D 
(co 0.50D)

Plano do -6,00D 
(co 0,25D po 
-6,00D)

-6.50D to -10.00D 
(co 0.50DS)

+0.50D to +6.00D 
(co 0.50D)

Plano do -6.00D 
(co 0.25DS)

-6.50D to -10.00D 
(co 0.50DS)

Moc sfery

Jednodniowe 

MyDay® toric
 

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

10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

Oś

-0.75 
-1.25 
-1.75
 

-2.25

Moc cylindra

Wysokiej jakości jednodniowe 
soczewki kontaktowe dla osób
z astygmatyzmem.

Tryb wymiany

Asferyczna

Konstrukcja

Optimised 
Toric Lens 
Geometry™

Konstrukcja

MyDay®

TakBarwnik

TakFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,4 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

TakBarwnik

TakFiltr UV**

14,5 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl
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30 szt. w 
opakowaniu

30 szt. w 
opakowaniu



Rodzina clariti® 1 day

somofilcon A / 56%

Materiał /
zawartość wody

30 szt. w 
opakowaniu

Wielkość
opakowania

od -10,00 do 
-6,50D (co 0,50D)

od -6,00 do -0,50D 
(co 0,25D)

od +0,50 do 
+6,00D (co 0,25D)

od +6,50 do 
+8,00D (co 0,50D)

Moc sfery

Jednodniowe 

Tryb wymianyclariti® 1 day

Wysoka tlenoprzepuszczalność1, 
komfort i świetny stosunek 
jakości do ceny† dzięki wygodnym 
jednodniowym soczewkom 
kontaktowym.

Asferyczna

Konstrukcja

somofilcon A / 56%

Materiał /
zawartość wody

30 szt. w 
opakowaniu

Wielkość
opakowania

Moc sfery

Jednodniowe 

Tryb wymianyclariti® 1 day toric

Wysoka przepuszczalność tlenu1, 
komfort i świetny stosunek 
jakości do ceny† dzięki wygodnym 
jednodniowym soczewkom 
kontaktowym.

Plano od -9,00 do 
-6,50D (co 0,50D)

od -6,00 do 0,00D 
(co 0,25D)

od +0,25 do 
+4,00D (co 0,25D)

od -9,00 do -6,50D 
(co 0,50D)

od -6,00 do 0,00D 
(co 0,25D)

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

20°, 70°, 90°, 
110°, 160°, 180°

10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

Oś

od -1,75 do 
-0,75D  
(co 0,50D)

od -1,75 do 
-0,75D  
(co 0,50D)

-2.25

Moc cylindra

Asferyczna

Konstrukcja

NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,1 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,3 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl

©2021 CooperVision



NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

somofilcon A / 56%

Materiał /
zawartość wody

30 szt. w 
opakowaniu

Wielkość
opakowania 

od -8,00 do -6,50D 
(co 0,50D)

od -6,00 do 
+6,00D (co 0,25D)

Moc sfery

Jednodniowe 

Tryb wymianyclariti® 1 day 
multifocal

Wysoka przepuszczalność tlenu1, 
komfort i świetny stosunek 
jakości do ceny† dzięki wygodnym 
jednodniowym soczewkom 
kontaktowym.

Niska: 
do +2,25D 

Wysoka: 
+2,50D do 
+3,00D

Moc dodatku

Centrum do bliży, 
progresywna 
strefa pośrednia i 
peryferyjna do dali 

Konstrukcja

Rodzina Biofinity®

Biofinity Energys®

comfilcon A / 48%3 szt. w 
opakowaniu

od +8,00 D do 
-12,00 D
(w zakresie +/-
6,00 D co 0,25 D, 
poza co 0,50 D)

Moc sfery

Miesięczne

Biofinity Energys® to miesięczne 
soczewki kontaktowe 
zaprojektowane z myślą  
o zwalczaniu zmęczenia i suchości 
oczu związanych z codziennym 
korzystaniem z urządzeń 
cyfrowych2,3

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Asferyczna  
Digital Zone 
Optics® 

Konstrukcja

comfilcon A / 48%

Materiał /
zawartość wody

3 szt. w 
opakowaniu

Wielkość
opakowania

od +8,00 D do 
-12,00 D
(w zakresie +/-
6,00 D co 0,50 D)

Moc sfery

Miesięczne

Tryb wymianyBiofinity®

Wysokiej jakości miesięczne soczewki 
kontaktowe zaprojektowane w celu 
zapewnienia długotrwałego komfortu 
i doskonałego widzenia1,4,5

Asferyczna

Konstrukcja

SiHyGrupa FDA

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,0 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,0 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl
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comfilcon A / 48%3 szt. w 
opakowaniu

od +8,00 do 
-10,00 DS
(w zakresie +/-
6,00 D co 0,25 D, 
poza co 0,50 D)

Miesięczne

Biofinity® toric

Wysokiej jakości miesięczne 
soczewki kontaktowe 
zaprojektowane w celu zapewnienia 
długotrwałego komfortu i 
doskonałego widzenia u osób z 
astygmatyzmem.6-8

10° do 180° 
(co 10°)

Oś

-0.75 
-1.25 
-1.75 
-2.25

Moc cylindra

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Konstrukcja

Biofinity® multifocal Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

comfilcon A / 48%3 szt. w 
opakowaniu

od -10,00 do 
+6,00D (co 0,50D 
powyżej -6,00D)

Miesięczne

Wysokiej jakości miesięczne 
soczewki kontaktowe do 
korekcji prezbiopii, zapewniające 
niesamowity komfort1 i doskonałe 
widzenie z każdej odległości.3,9

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

Soczewka D
Soczewka N

Moc sfery Moc dodatku Konstrukcja

comfilcon A / 48%

Materiał /
zawartość wody

3 szt. w 
opakowaniu

Wielkość
opakowania

Moc sfery

Miesięczne

Tryb wymianyBiofinity® toric 
multifocal

Zaprojektowane, aby nadążać za 
zmieniającymi się potrzebami  
w zakresie widzenia.

od -10,00 do 
-6,50; co 0,50

od -6,00 do +6,00; 
co 0,25

od +6,50 do 
+10,00; co 0,50

5-180, co 5ºod -5.75 do 
-0,75; co 0,50 

OśMoc cylindra

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

Moc dodatku

Soczewka D
Soczewka N

Konstrukcja

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,5 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,0 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,5 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl



Rodzina clariti®

clariti® elite

somofilcon A / 56%3 szt. w 
opakowaniu

od -10,00D do 
+8,00D
(co 0,50 powyżej 
+6,00D i poniżej 
-8,00D)

Miesięczne

Świetny stosunek jakości do ceny, 
wysoka oddychalność i komfort 
przez cały dzień. 

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery

clariti® toric

Świetny stosunek jakości do ceny, 
wysoka oddychalność i komfort 
przez cały dzień.

od 10° do 180° 
(co 10°)

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

somofilcon A / 56%3 szt. w 
opakowaniu

od -9,00D do 
+6,00D
(co 0,50 poniżej 
-8,50D)

Miesięczne

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

OśMoc cylindraMoc sfery

clariti® multifocal

somofilcon A / 56%

od -8,00D do 
+6,00D
(co 0,50 poniżej 
-6,50D)

Miesięczne

Świetny stosunek jakości do ceny, 
wysoka oddychalność i komfort 
przez cały dzień.

Niska: 
przy dodatku 
do +2,25D 

Wysoka: 
przy dodatku 
od +2,50D do 
+3,00D

Centrum do bliży, 
progresywna 
strefa pośrednia i 
peryferyjna do dali 

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery Moc dodatku Konstrukcja

3 szt. w 
opakowaniu

NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,4 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

SiHyGrupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl
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Rodzina Proclear®

Proclear® 1 day

omafilcon A / 60%30 szt. w 
opakowaniu

od -12,00 D do 
-6,50 D (co 0,50 D)

od -6,00 D do -0,25 
D (co 0,25 D)

od +0,25 D do 
+6,00 D (co 0,25 D)

od +6,50 D do 
+8,00 D (co 0,50 D)

Jednodniowe 

Wyraźne widzenie,* wygoda 
i komfort u osób noszących 
soczewki kontaktowe, u których 
występuje zespół suchego oka.

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery

Asferyczna

Konstrukcja

Proclear® 1 day 
multifocal

omafilcon A / 60%30  szt. w  
opakowaniu

od -10,00 D do 
-6,50 D (co 0,50 D)

od -6,00 D do +6,00 
D (co 0,25 D)

Jednodniowe 

Wygoda i komfort u osób 
noszących multifokalne 
soczewki kontaktowe, u których 
występuje zespół suchego oka.

Pojedynczy 
profil mocy do 
+2,50

Asferyczna 
konstrukcja z 
centrum do bliży 

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery Moc dodatku Konstrukcja

Proclear® sphere 

omafilcon B / 62%3 szt. w  
opakowaniu

 

od -20,00 D do -6,50 
D (co 0,50 D)

od -6,00 D do +6,00 
D (co 0,25 D - moc 
+0,25 D nie jest 
dostępna)

od +6,50 D do 
+20,00 D (co 0,50 D)

Miesięczne

Wyraźne widzenie  i komfort 
u osób noszących soczewki 
kontaktowe, u których występuje 
zespół suchego oka.

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery

Asferyczna

Konstrukcja

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

2Grupa FDA

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

2Grupa FDA

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

2Grupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl

©2021 CooperVision



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

3 szt. w 
opakowaniu

od -8,00 D do -7,00 
D (co 0,50 D)

od -6,50 D do 
+6,00 D (co 0,25 D)

od -20,00 D do 
-8,50 D (co 0,50 D)
+6,25 D

od +6,50 D do 
+20,00 D (co 0,50 
D)

od -20,00 D do 
-7,00 D (co 0,50 D)

od -6,50 D do 
+6,50 D (co 0,25 D)

od +7,00 D do 
+20,00 D (co 0,50 
D)

Miesięczne

Proclear® multifocal

Pomagają zapewnić komfort przez 
cały dzień osobom noszącym 
multifokalne soczewki 
kontaktowe, u których występuje 
zespół suchego oka.

Soczewka D
Soczewka N

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery Moc dodatku Konstrukcja

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,4 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

2Grupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl

©2021 CooperVision

Proclear® multifocal 
toric

omafilcon B / 62%3 szt. w 
opakowaniu

od -20,00 D do 
+20,00D
(co 0,50 od +/-
6,50D)

Miesięczne

Pomagają zapewnić komfort 
przez cały dzień osobom  
z astygmatyzmem, u których 
występuje zespół suchego oka.

od 5° do 180° 
(co 5°)

od -0,75 do 
-5,75 (co 
0,50)

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

OśMoc cylindraMoc sfery

Soczewka D
Soczewka N

Konstrukcja

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,4 mmŚrednica

8,4, 8,8 mmPromień 
krzywizny

2Grupa FDA



Rodzina Biomedics®

Biomedics® 1 day
Extra

Tryb wymiany

ocufilcon D / 55%

od -10,00 D do 
-6,50 D (co 0,50 D)

od -6,00 D do -0,25 
D (co 0,25 D)

od +0,25 D do +5,00 
D (co 0,25 D)

od +5,50 D do +6,00 
D (co 0,50 D)

Jednodniowe 

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Moc sfery

Trójkrzywiznowa

Konstrukcja

30 szt. w 
opakowaniu

Komfort i wysoka jakość  
w przystępnej cenie.

ocufilcon D / 55%30 szt. w 
opakowaniu

od -10,00 D do 
-6,50 D (co 0,50 D)

od -6,00 D do 0,00 
D (co 0,25 D)

Jednodniowe 

Przystępne cenowo soczewki 
kontaktowe dla osób
z astygmatyzmem.

20°, 90°, 
160°, 180°

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

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

OśMoc cylindraMoc sfery

TakBarwnik

NieFiltr UV**

14,2 mmŚrednica

8,6, 8,8 mmPromień 
krzywizny

4Grupa FDA

TakBarwnik

TakFiltr UV**

14,5 mmŚrednica

8,7 mmPromień 
krzywizny

4Grupa FDA

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl

Biomedics® 1 day 
Extra toric

©2021 CooperVision



Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wzory handlowe i nazwy produktów wymienione w 
niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami towarowymi firmy CooperVision, jej podmiotów 
stowarzyszonych i zależnych, chyba że zaznaczono inaczej. Znaki towarowe CooperVision mogą być wykorzystywane publicznie 
wyłącznie za zgodą.

+ W oparciu o cenę detaliczną sugerowaną przez CooperVision®. Cena detaliczna zawsze zależy wyłącznie od uznania detalisty . 
Powyższe informacje nie mają na celu wpłynięcia na cenę u detalisty

† W oparciu o cenę detaliczną sugerowaną przez CooperVision. Cena detaliczna zawsze zależy wyłącznie od uznania detalisty.
Powyższe informacje nie mają na celu wpłynięcia na cenę u detalisty.

* Z powodu asferycznych elementów optycznych.

** Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie mogą być stosowane jako substytut okularów chroniących oczy przed promieniowaniem 
UV, takich jak pochłaniające promienie UV gogle czy okulary przeciwsłoneczne, ponieważ nie zakrywają one całkowicie oka i jego 
okolicy. Pacjenci powinni nadal stosować pochłaniające promienie UV okulary chroniące oczy zgodnie z zaleceniami.

Źródła:
1 Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. 
Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472

2

Cont Lens Anterior Eye. 2020 in press https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.03.003

3 Dane własne CooperVision 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water 
molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.

4 Dane własne CooperVision 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical 
lenses over one month of wear. 

5 Dane własne CooperVision 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens 
over one month of wear.

6 

Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346–350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® 
Advance for Astigmatism and Proclear® Toric.

7 Dane własne CooperVision 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for ASTIGMATISM contact lens over 
one month of wear.  

8 Dane własne CooperVision 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for astigmatism over one month of 
wear. 
 
9 Dane własne CooperVision 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbyopia, AIR 
OPTIX® for Presbyopia and PureVision® Multi-Focal.

10 CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20 

Live® soczewki 
jednodniowe

somofilcon A / 56%30 szt. w 
opakowaniu

od -10,00D do 
+8,00D
(co 0,50 powyżej/
poniżej +/-6,00D)

Jednodniowe 

Niedrogie soczewki jednodniowe+, 
które pozwolą Ci żyć tak, jak 
chcesz.

Materiał /
zawartość wody

Wielkość
opakowania

Tryb wymiany

Moc sfery
NieBarwnik

TakFiltr UV**

14,0 mmŚrednica

8,6 mmPromień 
krzywizny

Aby dowiedzieć się więcej o naszych soczewkach 
kontaktowych, odwiedź stronę coopervision.pl

©2021 CooperVision


