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Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, 
navštívte stránku coopervision.sk/nase-produkty

MyDay® Jednodňové rodina

SiHySkupina FDA

14,2mmPriemer

8,4mmZakrivenie

stenfilcon A / 54%

Materiál / Obsah 
H2O

30 kusové balenie 

Možnosti veľkosti 
balenia

-10,00D až +6,00D
(krok po 0,50D od 
+5,00D a -6,00D)

Sféra

Jednodňové

Harmonogram 
nosenia

Jednodňové kontaktné 
šošovky MyDay®

Vysokovýkonné jednodňové 
kontaktné šošovky pre náročný 
životný štýl.

ÁnoManipulačné 
zafarbenie

ÁnoBlokovanie UV 
žiarenia*

SiHySkupina FDA

14,5mmPriemer

8,6mmZakrivenie

stenfilcon A / 54%

Materiál / Obsah 
H2O

30 kusové balenie

Možnosti veľkosti 
balenia

+0,50D až +6,00D
(krok 0,50 D)

-6,00 (krok 0,25 D)

-10,00D až -6,50D
(krok 0,50D)

Sféra

Jednodňové

Jednodňové torické 
kontaktné šošovky  
MyDay® toric 

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

10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

Os

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

Cylinder

Vysokovýkonné jednodňové kon-
taktné šošovky pre používateľov  
s astigmatizmom.

ÁnoManipulačné 
zafarbenie

ÁnoBlokovanie UV 
žiarenia*

Sférické

Dizajn

Optimised 
Toric Lens 
Geometry™

Dizajn

Harmonogram 
nosenia

clariti® 1 day rodina

NieManipulačné 
zafarbenie

ÁnoBlokovanie UV 
žiarenia*

SiHySkupina FDA

14,1mmPriemer

8,6mmZakrivenie

somofilcon A / 56%

Materiál / Obsah 
H2O

30 kusové balenie
90 kusové balenie

Možnosti veľkosti 
balenia

−0,50 až −6,00 D 
sféry (po 0,25 D)

−6,50 až −10,00 D 
sféry (po 0,50 D)

+0,50 až +6,00 D 
sféry (po 0,25 D)

+6,50 až +8,00 D 
sféry (po 0,50 D)

Sféra

Jednodňové

clariti® 1 day

Vysoká priedušnosť,1 pohodlie a 
skvelá cena† praktických jed-
nodňových kontaktných šošoviek.

Aspheric

Dizajn

Harmonogram 
nosenia
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NieManipulačné 
zafarbenie

ÁnoBlokovanie UV 
žiarenia*

SiHySkupina FDA

14,3mmPriemer

8,6mmZakrivenie

somofilcon A / 56%

Materiál / Obsah 
H2O

30 kusové balenie

Možnosti veľkosti 
balenia

Sféra

Jednodňové

clariti® 1 day toric

Vysoká priedušnosť,1 pohodlie a 
skvelá cena† praktických jed-
nodňových kontaktných šošoviek.

+0,00 až −6,00 D 
sféry (po 0,25 D)

-6,50 až -9,00 D 
sféry (po 0,50 D)

+0,25 až +4,00 D 
sféry (po 0,25 D)

10°, 20°, 30°, 
40°, 50°, 60°, 
70°, 80°, 90°, 
100°, 110°, 120°, 
130°, 140°, 150°, 
160°, 170°, 180°

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

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

10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

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

Os

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

-2,25

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

-2,25

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

Cylinder

Aspheric

Dizajn

Harmonogram 
nosenia

NieManipulačné 
zafarbenie

 ÁnoBlokovanie UV 
žiarenia*

SiHySkupina FDA

14,1mmPriemer

8,6mmZakrivenie

somofilcon A / 56%

Materiál / Obsah 
H2O

30 kusové balenie

Možnosti veľkosti 
balenia

+5,00 až -6,00 D
(krok 0,25 D)

Sféra

Jednodňové

clariti® 1 day 
multifocal

Vysoká priedušnosť,1 pohodlie a 
skvelá cena† praktických jed-
nodňových kontaktných šošoviek 
na jedno použitie.

Low: až do 
+2,25 D

High:
+2,50 až 
+3,00 D

Adícia

Stred na blíz-
ko, progresívna 
prechodová zóna a 
periféria do dialky

Dizajn

Harmonogram 
nosenia
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Biofinity® rodina

Biofinity Energys®

Áno

Nie

SiHy

14,0mm

8,6mm

comfilcon A / 48%6 kusové balenie

Jediné kontaktné šošovky na 
svete s technológiou Digital Zone 
Optics™. Navrhnuté pre moderný, 
digitálny život.

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Asférický 
Digital Zone 
Optics® lens 
Dizajn

Dizajn

ÁnoManipulačné 
zafarbenie

NieBlokovanie UV 
žiarenia*

SiHySkupina FDA

14,0mmPriemer

8,6mmZakrivenie

comfilcon A / 48%

Materiál / Obsah 
H2O

3 kusové balenie

Možnosti veľkosti 
balenia

Sférické kontaktné 
šošovky Biofinity®

Špičkové mesačné kontaktné 
šošovky navrhnuté tak, aby  
poskytovali dlhotrvajúci komfort  
a vynikajúce videnie2-4

Asférický

Dizajn

Harmonogram 
nosenia

Denné alebo Predĺžené 
nosenie (max 6 nocí a 
7 dní)

Sféra

+8,00D až -12,00D 
(krok 0,50D od 
+/-6,00D)

Harmonogram 
nosenia

Denné alebo Predĺžené 
nosenie (max 6 nocí a 
7 dní)

Sféra

+8,00 D až −12.00 D 
(krok 0,50 D nad +/
−6,00 D)

ÁnoManipulačné 
zafarbenie

NieBlokovanie UV 
žiarenia*

SiHySkupina FDA

14,5mmPriemer

8,7mmZakrivenie

comfilcon A / 48%3 kusové balenie

Kontaktné šošovky 
Biofinity® toric

Špičkové mesačné kontaktné 
šošovky pre dlhotrvajúci komfort  
a vynikajúce videnie aj s astigma-
tizmom.5-7

10° až 180°  
(krok 10°)

Os

−0,75, −1,25, 
−1,75, −2,25 
D cylindra

Cylinder

Materiál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Dizajn

Harmonogram 
nosenia

Denné alebo 
Predĺžené nosenie 
(max 6 nocí a 7 dní)

Sféra

+8,00 až −10,00 
D sféry (krok 0,50 D 
nad +/− 6,00 D sféry)
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Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, 
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Kontaktné šošovky  
Biofinity® multifocal

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

comfilcon A / 48%3 kusové balenie

Špičkové mesačné kontaktné 
šošovky na presbyopiu, ktoré vám 
poskytnú neuveriteľné pohodlie8 
a vynikajúce videnie na akúkoľvek 
vzdialenosť9

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

Šošovka typu  D
Šošovka typu N Manipulačné 

zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

Adícia Dizajn

8,6mm

Áno

Nie

SiHy

14,0mm

Harmonogram 
nosenia

Denné alebo 
Predĺžené nosenie 
(max 6 nocí a 7 dní)

Sféra

+6,00 až -6,00 D 
sféry

-6,50 až -10,00 D 
sféry (krok 0,50 D)

Avaira Vitality™ rodina

fanfilcon A / 55%3 kusové balenie

+8,00D až -12,00D
(0,50D krok po 
+/-6,00D)

Nie je plan

Denné

Vysoký výkon. Výnimočná hodnota.

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Sféra

Asférický front 
surface

Dizajn

Áno

Áno

SiHy

14,2mm

8,4mm

Áno

14,2mm

8,4, 85mm

enfilcon A / 46%3 kusové balenie
6 kusové balenie

+0,25D do +8,00D
(0,50D krok po 
+6,00D)

-0,25D do -12,00D
(0,50D krok po 
-6,00D)

Denné

Krátkozrakosť alebo ďalekozra-
kosť? Vychutnajte si šošovky s 
dlhodobým komfortom.

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

Zakrivenie

Sféra

Materiál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Asférický

Dizajn

Avaira®

Avaira Vitality™ Harmonogram 
nosenia

Harmonogram 
nosenia
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Proclear® rodina

Proclear® 1 day

Áno

Nie

2

14,2mm

8,7mm

omafilcon A / 60%30 kusové balenie
90 kusové balenie

od+8,00D do 
-12,00D
(0,50D krok po 
+5,00D a -6,00D)

Denné

Ostré videnie**, jednoduchosť a 
pohodlie pre používateľov kontak-
tných šošoviek, ktorí trpia pocitom 
suchých očí.

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Sféra

Asférický

Dizajn

Harmonogram 
nosenia

Sférické šošovky 
Proclear®

Áno

Nie

2

14,2mm

8,6mm

omafilcon B / 62%6 kusové balenie

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

Denné

Ostré videnie,10 jednoduchosť a pohodlie 
pre používateľov kontaktných šošoviek, 
ktorí trpia pocitom suchých očí.

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Sféra

Sféra

Dizajn

Áno

Nie

2

14,4mm

8,4, 8,8mm

omafilcon B / 62%3 kusové balenie
6 kusové balenie

od+6,00D do -8,00D
(0,50D krok po 
-6,50D)

od+6,25D do +10,00D 
(0,50D krok po 
+6,50D) od -8,50D do 
-10,00D (0,50D krok)

od +10,00D do 
-10,00D
(0,50D krok po +/-
6,50D)

Denné

Kontaktné šošovky 
Proclear® toric

Poskytujú celodenné pohodlie pre 
nositeľov kontaktných šošoviek, 
ktorí trpia astigmatizmom s poci-
tom suchosti očí.

10° do 180°  
(10° krok)

5° do 180°  
(5° krok)

10° do 180°  
(10° krok)

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

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

od -2,75 do 
-5,75 (0,50D 
krok)

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

OsCylinderSféra

Harmonogram 
nosenia

Harmonogram 
nosenia
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Áno

Nie

2

14,4mm

8,7mm

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

+1,00, +1,50, 
+2,00, +2,50, 
+3,00, +3,50, +4,00

3 kusové balenie

od +6,00D do -8,00D
(0,50D krok po -6,50D)

od +6,25D do +20,00D od 
-8,50D do -20,00D (0,50D 
krok po +/-6,50D)

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

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

Denné

Proclear® multifocal

Poskytujú celodenné pohodlie pre 
nositeľov multifokálnych kontakt-
ných šošoviek, ktorí trpia pocitom 
suchosti očí.

Šošovka typu  D
Šošovka typu  N

Manipulačné 
zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Sféra Adícia

Dizajn

Harmonogram 
nosenia

Proclear® multifocal 
toric

Áno

Nie

2

14,4mm

8,4, 8,8mm

omafilcon B / 62%3 kusové balenie

od +6,00D do -8,00D
(0,50D krok po -6,50D)

od +6,25D do +20,00D
od -8,50D do -20,00D
(0,50D krok po +/-
6,50D)

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

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

Denné

Poskytujú celodenné pohodlie pre 
nositeľov multifokálnych kontakt-
ných šošoviek, ktorí trpia astigma-
tizmom s pocitom suchosti očí.

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

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

+3,00, +3,50, 
+4,00

+1,00, +1,50, 
+2,00, +2,50
+3,00, +3,50, 
+4,00

-0.75 až -5.75 
(krok 0.50D) Manipulačné 

zafarbenie

Blokovanie UV 
žiarenia*

Skupina FDA

Priemer

ZakrivenieMateriál / Obsah 
H2O

Možnosti veľkosti 
balenia

Os CylinderSféra

Šošovka typu  D
Šošovka typu  N

Dizajn

Harmonogram 
nosenia
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Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, 
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Všetky tu uvedené ochranné známky, označenie služieb, obchodné názvy, obchodné dizajny a názvy pro-
duktov sú registrované ochranné známky a ochranné známky spoločnosti CooperVision, jej pridružených 
spoločností a dcérskych spoločností, pokiaľ nie je uvedené inak. Ochranné známky spoločnosti CooperVi-
sion sa môžu používať verejne len s povolením spoločnosti.

* Kontaktné šošovky blokujúce UV žiarenie pomáhajú blokovať nebezpečné UV žiarenie, nenahrádzajú však ochranné okuliare absorbujúce ultrafialové žiarenie, ako sú okuliare absorbujúce UV žiarenie alebo slnečné okuliare, 
pretože úplne nezakrývajú oko a očné okolie. Pokračujte v používaní okuliarov absorbujúcich UV žiarenie podľa pokynov vášho očného špecialistu
† Počas každodenného nosenia.
† Na základe odporúčanej maloobchodnej ceny spoločnosti CooperVision. Maloobchodná cena je vždy výlučne na uvážení predajcu. Vyššie uvedené údaje nie sú určené na ovplyvnenie maloobchodnej ceny.
** Due to aspheric optics.

Referencie:
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 CooperVision dáta zo súboru. 2006. Technológia Aquaform® využíva štruktúru dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami k udržaniu molekúl vody v šošovke pre neuveriteľné dlhodobé pohodlie a jasnosť.
3 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie sférických kontaktných šošoviek Biofinity® v porovnaní so sférickými šošovkami Air Optix® Aqua po dobu jedného mesiaca nosenia.
4 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie sférických kontaktných šošoviek Biofinity® v porovnaní so sférickými šošovkami Ultra po dobu jedného mesiaca nosenia.
5 Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014; 
37:346–350 Skúšané šošovky: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatizmus and Proclear® Toric. 
6 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Toric v porovnaní so šošovkami Air Optix® for Astigmatizmus po dobu jedného  
mesiaca nosenia.
7 CooperVision dáta zo súboru, 2016. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Toric v porovnaní so šošovkami Ultra® for Astigmatizmus po dobu jedného mesiaca nosenia.
8 CooperVision dáta zo súboru. 2006. Technológia Aquaform® využíva štruktúru dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami k udržaniu molekúl vody v šošovke pre  
neuveriteľné dlhodobé pohodlie a jasnosť.
9 CooperVision dáta zo súboru 2011. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Multifocal v porovnaní so šošovkami ACUVUE® Oasys for Na čítanie/multifokálne, Air Optix® for Na čítanie/multifokálne a PureVi-
sion® Multi-Focal.
10 CooperVision dáta zo súboru 2017 a 2014; krátkodobé aplikačné hodnotenie vhodnosti bez výdaja. N=40 a n=20.
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