
   

   

*

   

   

*

gold award winner 
best product  

contact lenses

MyDay® еднодневни лещи със 
Smart Silicone™

Ненадминат комфорт за пациенти с миопия, хиперметропия и астигматизъм

Науката зад комфорта
Скоро и  торичНи

Скоро и  торичНи

MyDay® еднодневни лещи със Smart Silicone™

Всичко, което една леща трябва да бъде.
MyDay® единствено от CooperVision

Всичко, което една леща трябва да бъде.
MyDay® единствено от CooperVision

Материал / Водно 
съдържание

Дизайн Dk/t Dk Модулус
Базова 

кривина
Диаметър

Централна 
дебелина

uv 
филтър

Нюанс

stenfilcon A / 54%
Асферичен 

Optimized Toric
Lens Geometry™

100
80 за toric

80
0.4 MPa

8.4 мм
8.6 мм за toric

14.2 мм
14.5 мм за toric

0.08 мм
(@ -3.00D)

0.10 мм за toric

uvA/uvB
85%/96%

Светлосин

Сферични стойности Цилиндър Цилиндрични оси

oт 0.00 до -10.00D
0.50 стъпка след -6.00D

oт 0.00 до +6.00D
0.50D стъпка

-0.75
-1.25
-1.75

10˚, 20˚, 70˚, 80˚,
90˚, 100˚, 110˚,  

160˚, 170˚, 180˚,

-2.25
10˚, 20˚, 90˚,

160˚, 170˚, 180˚

Характеристики

MyDay® MyDay® toric (Наличност Великобритания)

gold award winner 
best product  

contact lenses

 Трето поколение силикон-хидрогел 
 По-бели и здрави очи, благодарение на високия кислороден пренос† 
 Предпочитани спрямо водещи еднодневни силикон-хидрогелни и хидрогелни лещи на пазара3 
 Безкомпромисна комбинация от параметри за постоянен комфорт и ползи за очното здраве 
 Защита от вредните UVA и UVB лъчи*

Сферични стойности

Наличност България
от -0.75 до -10.00D 

Доставка Великобритания 
от +6.00D до -10.00D (без 0.00D)
(0.50 стъпка след +5.00 и -6.00D)

Coopervision®, My Day® and clariti are registered trademarks of The Cooper Companies, Inc. and its subsidiaries. Smart Silicone™ is a trademark of The Cooper Companies, Inc. and its subsidiaries. ACuvuE®, TruEye®, 
Oasys®, and MOIST® are registered trademarks of Johnson & Johnson vision Care, Inc. DAILIES®, TOTAL 1® and AquaComfort Plus® are registered trademarks of Novartis AG.
REFERENCES: 1. Dumbleton KA, Richter D, Woods CA, et al. A multi-country assessment of compliance with daily disposable contact lens wear. Contact Lens Anterior Eye. 2013;36:304-312. 2. Holden BA, Mertz GW. 
Critical oxygen levels to avoid corneal edema for daily and extended wear contact lenses. Invest Ophthalmol vis Sci. 1984;25(10):1161-1167. 3. Data on fle.
Coopervision. 4. Stifel Equity Research Group. 21 uK practitioners surveyed comparing performance of MyDay® with other silicone hydrogel daily disposables. 2013. 5. Young G, Craven R. Multi-centre clinical evalua-
tion of two daily disposable contact lenses. Farnham, Surrey, uK: visioncare Research Ltd; 2013. Limbal redness images are from the Efron Grading Scale for Contact Lens Complications and are used with permission 
from Professor Nathan Efron. (http://eprints.qut.edu.au/11857/1/11857a.pdf)
6. Dehydration of MyDay® versus DAILIES TOTAL1®. Centre of contact lens research. Prospective, single-center, doublemasked, contralateral eye, randomized, daily wear, one day non-dispensing study. 18 subjects. A 
gravimetric method was used to determine the contact lens water content and dehydration during the 12 hours of contact lens wear.

†High oxygen transmissibility promotes clear, white eyes
§Percentage of silicon in the lens was measured using either a Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FLAA) or Inductively Coupled Plasma (ICP) method
*Warning: uv-absorbing contact lenses are not substitutes for protective uv-absorbing eyewear, such as uv-absorbing goggles or sunglasses, because they do not completely cover the eye and surrounding area. 
Patients should continue to use uv-absorbing eyewear as directed.
**Coopervision® MyDay® Dk tested under ANSI Z80.20 and ISO 18369-4 standards. Competitor lens Dk values as reported by respective manufacturers.
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98%

Роговично здраве за Вашите пациенти
В забързаното ежедневие все повече хора осъзнават колко важно е здравето

Пациентите инвестират време и енергия в цялостното си здраве и благополучие, което разбира се, 
включва и зрението им. За да могат очите да поддържат активен и натоварен начин на живот, пациентите 
се нуждаят от дишащи и здравословни за роговицата силикон-хидрогелни еднодневни лещи.

98% от потребителите на MyDay® показват по-
малко от втори стадии и само 2% попадат в него по 
скалата за оценка на лимбална хиперемия   
(Стадии 1 не изисква клинична интервенция)5

 Поради възможност за преносване на лещите извън обичайния ден, препоръката на хидрогелни 
еднодневни лещи с ниски нива на кислороден пренос би могла да доведе до негативни последици

 MyDay® осигуряват над 4 пъти по-висока кислородна пропускливост, спрямо хидрогелните 
еднодневни лещи, за по-бели и здрави очи †

 60% от очните специалисти предпочитат MyDay® по отношение на боравене спрямо DAILIES TOTAL1® за 
своите пациенти4

 В съотношение 5:1 пациентите споделят, че предпочитат боравенето с MyDay® спрямо 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®5

Със своята висока кислородна пропускливост (Dk/t 100) MyDay® осигуряват повече 
от препоръчаната стойност на кислород, за да поддържат очното здраве2.

4x

над 14 чàса на ден 
носят своите лещи

59% носят лещите 
7 дни в седмицата

подремват или преспиват 
със своите лещи

оценка на 805 участника, разкриваща навиците на потребителите на еднодневни лещи1

14 7
75%

Толкова комфортни, 
че 9 от 10 пациента 
предпочитат MyDay® 
пред досегашните си 
еднодневни лещи3

ще предпишат 
MyDay® като техен 
първи избор за 
еднодневна леща5

от СПЕЦиАЛиСтитЕ

9 10
ПАЦИЕНТА
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0 Нормален 1 Незначителен 2 Слаб 3 Умерен 4 тежък

Официален представител за България:

ЮВИ Юнайтед Вижън ООД

) 0700 18 400
CooperVision Bulgaria

www.uvibg.com

Дизайн отличен 4 пъти с 
наградата от очните специалисти, 

читателите на списанията 
20/20 Magazinе и Vision Monday в 
категория “Контактни лещи”. 

Дизайн, отличен 4 пъти с 
наградата от очните специалисти, 

читателите на списанията 
20/20 Magazinе и Vision Monday в 
категория “Контактни лещи”. 
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Нашата премиум еднодневна силикон-хидрогелна леща вече е 
достъпна и за пациенти с астигматизъм1 
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MyDay® toric осигуряват по-висок кислороден пренос от останалите торични еднодневни лещи

Здраве

Зрение

Комфорт

Иновативният силикон-хидрогелен материал и световно признатият торичен дизайн на  
Biofinity toric са в основата на трите стълба, гарантиращи потребителската удовлетвореност, 
която осигурява MyDay® toric.

Пациенти оценяват  MyDay® toric с 90 от 100 точки за отлично и стабилно зрение през целия ден

Същият доказан оптимизиран торичен дизайн представен при Biofinity® toric е използван  
и при MyDay® toric

Позволява наличието на по-малко силикон и повече хидрофилен материал, осигурявайки нисък 
модулус. Това дава на пациентите чувство за комфорт, съчетан с предимства на очното здраве.

Индексът за ефективност на силиконовия компонент “Е”, показва колко 
ефективно се пропуска кислородът през лещата. 

Индекс за 
ефективност на 
силикона на някои 
от водещите марки 
еднодневни лещи

По-добра устойчивост на дехидратация

След 12 часа употреба MyDay® 
задържат по-голямо количество 
от водното си съдържание 
спрямо DAILIES TOTAL1®6

MyDay® toric  
еднодневни лещи със Smart Silicone™ 

E = Dk*
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% силикон в контактната леща като краен продукт.§

индекс за ефективност
на силикона

Si§

(%)
Dk**

(Barrers)
Водно 

съдържание (%)
Модулус

MPa

MyDay® 18.2±0.4 4.4±0.1 80 54 0.4

1-DAY ACUVUE® TruEye® 15.4±0.2 6.5±0.1 100 46 0.7

Clariti® 1 day 12.2±0.1 4.9 60 56 0.5

Oasys® 1 day 11.5±0.2  8.9±0.1 103 38 0.7

DAILIES TOTAL1® 10.5±0.1 13.3±0.1 140 33 0.7

MyDay® DAILIES
TOTAL1®

1-DAY ACUVUE®
TruEye® Oasys® 1 day Clariti® 1 day

Силикон <5%§

Модулус ≤0.4 MPa

Dk/t >85

Водно съдържание >50%

UV защита*

Smart Silicone™ –  висока кислородна 
пропускливост с по-малко силикон

DAILIES TOTAL1®MyDay®

-9.2%-5.2%

Ново

 MyDay® toric осигуряват повече от препоръчаната стойност на кислороден пренос, за 
по-бели и здрави очи2

 MyDay® toric осигуряват отлична зрителна защита срещу вредните слънчеви лъчи UVA 
(85%) и UVB (96%)

 Симетричен хоризонтален профил 

 Подобрява стабилността и редуцира 
ротацията за по-добра зрителна 
острота.

 Гладка и непрекъсната повърхност

 Клепачът се плъзга с лекота и 
минимално взаимодействие с лещата, 
без да предизвиква ротация.

 Оптимизирана стабилизираща зона

 Не се влияе от рецептурните 
стойности, има най-значим ефект 
върху цялостната ориентация и 
стабилност на лещата в окото. 

 Широка оптична зона

 осигурява ясно и остро зрение.

MyDay® спрямо други силикон-хидрогелни еднодневни лещи

Науката зад комфорта

Smart Silicone™  
създава нова представа за производството на материали 

Технологията Smart Silicone™ структурира силикона в мрежа от нишки, доставящи много по-ефективно 
кислород през лещата. Така е необходим по-малко силикон за осигуряване на висока кислородна 
пропускливост. Това позволява наличието на повече хидрофилен компонент, подобряващ цялостния 
комфорт.

резултатът: контактна леща, която е мека, хидрофилна и удобна - с висока степен на кислородна 
преносимост.

Благодарение на Smart Silicone™, MyDay® съдържат само 4,4% силикон, оставяйки повече 
място за хидрофилен материал.

Структура на еднодневни силикон-хидрогелни лещи с еквивалентна Dk/t стойност.

Не пропускайте да предложите MyDay® на най-взискателните пациенти, търсещи 
изключителен зрителен комфорт и премиум продукт.

Уникалните характеристики 
на Smart Silicone™

Предимства за потребителя

изключително дишащ материал за по-бели и здрави очи† 

Продължителен комфорт, съчетан с ползи за очното здраве

Естествено влажни, без покрития, обработки на 
повърхността или химични овлажняващи агенти за 
максимален комфорт

Дълги силиконови  
нишки

Хидрофилна  
природа

По-малко силикон

MyDay® със Smart Silicone™ Друга силикон-хидрогелна леща

Хидрофилен 
материал

Хидрофилен 
материал

Кислородни 
молекули

Кислородни 
молекули

Силиконови 
канали

Силиконови 
канали

роговица роговица


