
Нови възможности 
Biofinity® XR toric осигуряват възможност повече пациенти да се насладят на ненадминат 
комфорт и превъзходно зрение.
Biofinity® XR toric са подходящи за пациенти:
• Използващите хидрогелни лещи вече могат да преминат към лещи изработени от 

материал, осигуряващ ползи за очното здраве.
• Използващите лещи по специална поръчка.
• Потребители на очила, които никога не са имали възможност да се насладят на 

комфорт и неограничено зрение.

Biofinity® XR toric Biofinity® toric

Материал / Водно съдържание Comfilcon A - AQUAFORM™ / 48% Comfilcon A - AQUAFORM™ / 48%

Ориентираща маркировка Един маркер на 6 час Един маркер на 6 час

Кислородна преносимост (Dk/t) 116 116

Кислородна проникваемост (Dk) 128 128

Модулус 0.75 MPa 0.75 MPa

Диапазон:

Сферични стойности:
от +10.00D до -10.00D  
(0.50D стъпка след ±6.50)
Цилиндрични стойности:
от -0.75 до -5.75 (0.50 стъпка)
Цилиндрични оси:  
от 5° до 180° стъпка 5°

Сферични стойности: 
от +8.00 до -10.00D  
(0.50D стъпка след ±6.00)
Цилиндрични стойности:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Цилиндрични оси:
от 10° до 180° стъпка 10°

Базова кривина 8.7 мм 8.7 мм

Диаметър 14.5 мм 14.5 мм

Дебелина в центъра (при -3.00D) 0.11 мм 0.11 мм

Дебелина на ръбовете 0.07 мм 0.07 мм

Оптична зона (при -3.00D) 8.0 мм 8.0 мм

Режим на употреба Ежедневен или удължен до 29
денонощия непрекъснато носене

Ежедневен или удължен до 29 
денонощия непрекъснато носене

Нюанс Светло син Светло син

Biofinity toric са отличени с награда на читателите на списанията за оптика и офталмология 20/20 Magazin и Vision Monday в категория 
“Контактни лещи”. Te са описани от специалистите като “Продукт с доказана през годините постоянна центрация, стабилно напасване 
и отлична зрителна острота, на която очните специалисти и техните пациенти могат да разчитат.”
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OptiExpertTM Вашият джобен помощник

CooperVision разработи OptiExpert®, за да улесни вашата 
практика. Интерактивното приложение осигурява 
достъп до:
• Мултифокален калкулатор, правещ процеса по 

напасване и избор на подходящи лещи още по-лесен 
и ефективен, помагайки да 
спестите време.

• Торичен калкулатор, 
осигуряващ възможност 
за бърза прекалкулация на 
рецептурните стойности 
спрямо вертексното 
разстояние и избор на 
подходящи лещи.

• Ефрон сравнителна 
таблица, осигуряваща  
възможност за бърза 
и лесна справка на 
16-те състояния 
възпрепятсващи и 
свързани с употребата 
на контактни лещи. Всяко 
от тях е съпътствано 
с  кратки бележки и 
препоръки. За Аndroid 

устройства
За IOS 

устройства
Онлайн 
версия
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