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MyDay®-familien

SiHyFDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,4mmBasiskurve

stenfilcon A / 54%

Materiale / 
vanninnhold

30-pk.

Paknings-
størrelser

+6,00 til -10,00D
(0,50D trinn etter 
+5,00D og -6,00D)

Sfærisk styrke

Endagslinser

BrukstidMyDay® endagslinser

Endagslinser med høy ytelse for en 
aktiv livsstil.

stenfilcon A / 54%

Materiale / 
vanninnhold

30-pk.

Paknings-
størrelser

+6,00 til -10,00D
(0,50D trinn etter 
+5,00D og -6,00D)

Sfærisk styrke

Endagslinser

MyDay® toric 
endagslinser 

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

Akseretning

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

Sylinderstyrke

Høytytende endagslinser for 
brukere med astigmatisme.

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Brukstid

Asfærisk

Utforming

Optimised 
Toric Lens 
Geometry™

Utforming

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter

Ja

SiHyFDA-gruppe

14,5mmDiameter

8,6mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja
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clariti 1 day-familien

somofilcon A / 56%

Materiale / 
vanninnhold

30-pk.

Paknings-
størrelser

-8,00D til -10,00D
(0,50D trinn etter 
+6,00D en -6,00D)

Sfærisk styrke

Daglig bruk

Brukstidclariti® 1 day

Praktiske endagslinser med høy 
oksygengjennomtrengelighet1 og 
god komfort til en rimelig pris†.

Afærisk

Utforming

somofilcon A / 56%

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Sfærisk styrke

Daglig bruk

Brukstidclariti® 1 day toric

Plan til -6,00D 
(0,25D trinn)
-6,50D til -9,00D 
(0,50D trinn)

+0,25D til +4,00D
(0,25D trinn)

Plan til -6,00D 
(0,25D trinn)

-6,50D til -9,00D 
(0,50D trinn)

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

10°, 20°, 90°,  
160°, 170°, 180°

Akseretning

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

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

-2,25

-2,25

Sylinderstyrke

Endagslinser med høy 
oksygengjennomtrengelighet1 og 
god komfort til en gunstig pris†.

Asfærisk

Utforming

SiHyFDA-gruppe

14,1mmDiameter

8,6mmBasiskurve

NeiHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

SiHyFDA-gruppe

14,3mmDiameter

8,6mmBasiskurve

NeiHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

5-pk.
30-pk.

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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somofilcon A / 56%

Materiale / 
vanninnhold

5-pk.
30-pk.

Paknings-
størrelser

+5,00D til -6,00D

Sfærisk styrke

Daglig bruk

Brukstidclariti® 1 day 
multifocal

Lav: 
opptil +2,25 D 

Høy: 
+2,50 til 
+3,00 D

Addisjon

Centralt læsefelt, 
progressiv for 
mellemafstand samt 
perifer zone til 
afstandsstyrke

Utforming

Biofinity®-familien

Biofinity Energys®
comfilcon A / 48%3-pk.

+8,00D til -12,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,00D)

Sfærisk styrke

Daglig bruk og 
opptil 29 netters

Verdens eneste kontaktlinser med 
Digital Zone Optics™. Utviklet for 
en moderne, digitalisert hverdag.

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Digital Zone 
Optics™

Utforming

comfilcon A / 48%

Materiale / 
vanninnhold

6-pk.

Paknings-
størrelser

+8,00D til 12,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,00D)

+8.00D til +15.00D
-12.50D til 
-20.00D
(0.50D trin)

Sfærisk styrke

Daglig bruk og 
opptil 29 netters og 
30 dagers kontinu-
erlig bruk

BrukstidBiofinity®

Månedslinser i premium-segmentet 
designet til at give langvarig 
komfort og fremragende syn2-4

Asfærisk

Utforming

Endagslinser med høy 
oksygengjennomtrengelighet1 og 
og god komfort til en gunstig pris†.

SiHyFDA-gruppe

14,1mmDiameter

8,6mmBasiskurve

NeiHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

SiHyFDA-gruppe

14,0mmDiameter

8,6mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

SiHyFDA-gruppe

14,0mmDiameter

8,6mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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comfilcon A / 48%6-pk.

+8,00D til -10,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,00D)

Daglig bruk opptil 
29 netters og 30 
dagers kontinuerlig 
bruk

Biofinity® toric

Den perfekte løsningen for 
astigmatisme (skjeve hornhinner). 
Med Biofinity® toric månedslinser 
kan du få utmerket syn og en mer 
behagelig linseopplevelse.2,5-6

10° til 180° 
(10° trinn)

Akseretning

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

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Sfærisk styrke

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Utforming

Biofinity® multifocal Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

comfilcon A / 48%6-pk.

+6,00D til -8,00D
(0,50D trinn etter 
-6,00D)

Daglig bruk og 
opptil 29 netters og 
30 dagers 
kontinuerlig bruk

Månedslinser for presbyopi i 
premiumsegmentet—fantastisk 
komfort2 og utmerket syn på alle 
avstander7

D-linse 
N-linse

Sfærisk styrke Utforming

©2021 CooperVision

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

Addisjon

SiHyFDA-gruppe

14,5mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

SiHyFDA-gruppe

14,0mmDiameter

8,6mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

Avaira Vitality™-familien

enfilcon A / 46%6-pk.

+0,25D til +8,00D
(0,50D trinn etter 
+6,00D)

-0,25D til -12,00D
(0,50D trinn etter 
-6,00D)

Daglig bruk

Høy ytelse. Eksepsjonelt gunstig 
pris.

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Sfærisk styrke

Asfærisk

Utforming

Avaira Vitality™

SiHyFDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,4, 8,5mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

Sylinderstyrke

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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enfilcon A / 46%6-pk.

Plan til -6,00D
(0,25D trinn)

Daglig bruk

Høy ytelse. Eksepsjonelt gunstig 
pris.

10° til 180° 
(10° trinn)

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

AkseretningSfærisk styrke

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Utforming

Avaira Vitality™ toric

SiHyFDA-gruppe

14,5mmDiameter

8,5mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

Brilliant Futures™ med 
MiSight®

Brilliant Futures™ med 
MiSight®

omafilcon A / 60%30-pk.

-0.25 to -6.00 
(0.25 steps)

Daglig bruk

Endagslinser med dokumentert 
bremsende effekt på utvikling av 
nærsynthet hos barn.8

Sfærisk styrke

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Live® endagslinser

somofilcon A / 56%

Materiale / 
vanninnhold

30-pk.

Paknings-
størrelser

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

Sfærisk styrke

Daglig bruk

Brukstid

Kontaktlinser som lar brukeren leve 
sitt liv.

Live® endagslinser

SiHyFDA-gruppe

14,0mmDiameter

8,6mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

2FDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

Sylinderstyrke

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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Proclear®-familien

Proclear® 1 day

omafilcon A / 60%30-pk.
90-pk.

+8,00D til -12,00D
(0,50D trinn etter 
+5,00D og -6,00D)

Daglig bruk

Skarpt syn‡, enkel bruk og komfort 
for kontaktlinsebrukere med tørre 
øyne.

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Sfærisk styrke

Asfærisk

Utforming

Proclear® 1 day 
multifocal

omafilcon A / 60%30-pk.

+6,00D til -10,00D
(0,50D trinn etter 
-6,00D)

Daglig bruk

Enkelhet og komfort for brukere av 
multifokale kontaktlinser som har 
problemer med tørre øyne.

Single Power 
Design

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Sfærisk styrke Utforming

2FDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

2FDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

Proclear® 

omafilcon B / 62%6-pk.

+20,00D til 
-20,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,00D)

Daglig bruk

Skarpt syn‡ og god komfort for 
kontaktlinsebrukere med tørre 
øyne.

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Sfærisk styrke

Sfærisk

Utforming

2FDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,6mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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omafilcon B / 62%

+6,00D til -8,00D
(0,50D trinn etter 
-6,50D)

+6,25D til +10,00D
(0,50D trinn etter 
+6,50D)
-8,50D til -10,00D
(0,50D trinn)

+10,00D til 
-10,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,50D)

Daglig bruk
Proclear® toric

Gir kontaktlinsebrukere med 
astigmatisme (skjeve hornhinner) 
og tørre øyne god komfort hele 
dagen.

10° til 180° 
(10° trinn)

5° til 180° 
(5° trinn)

5° til 180° 
(5° trinn)

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

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

-2,75 til -5,75 
(0,50D trinn)

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

AkseretningSfærisk styrke

omafilcon B / 62%

+6,00D til -8,00D
(0,50 trinn etter 
-6,50D)

+6,25D til +20,00D
-8,50D til -20,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,50D)

+20,00D til 
-20,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,50D)

+20,00D til 
-20,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,50D)

Daglig bruk

Proclear® multifocal

Bidrar til komfort hele dagen for 
brukere av multifokale 
kontaktlinser som har lett for å få 
tørre øyne.

D-linse 
N-linse

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

Sfærisk styrke Utforming

+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

Addisjon

2FDA-gruppe

14,4mmDiameter

8,8mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

2FDA-gruppe

14,4mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

3-pk.
6-pk.

3-pk.
6-pk.

Sylinderstyrke

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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Proclear® multifocal 
toric

omafilcon B / 62%3-pk.

+20,00D til 
-20,00D
(0,50D trinn etter 
+/-6,50D)

Daglig bruk

Gir komfort hele dagen for brukere 
av multifokale kontaktlinser som i 
tillegg har astigmatisme og 
problemer med tørre øyne.

5° til 180° 
(5° trinn)

-0,75 til -5,75 
(0,50D trinn)

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

AkseretningSfærisk styrke

D-linse 
N-linse

Utforming

Brukstid

ocufilcon D / 55%

+6,00D til -10,00D
(0,50D trinn etter 
+5,00D og -6,00D)

Daglig bruk

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Sfærisk styrke

FS: Tri-curve

Utforming

30-pk.
90-pk.

Biomedics® 1 day 
Extra

En ekstra behagelig endagslinse.

Biomedics®-familien

ocufilcon D / 55%30-pk.

+0,00D til -10,00D
(0,25D trinn, 0,50D 
trinn etter -6,00D)

Daglig bruk

20°, 90°, 160°, 
180°

-0,75
-1,25
-1,75
(bare i 
90°/180°)

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

AkseretningSfærisk styrke

Biomedics® 1 day 
Extra toric 

Endagslinse for deg med 
brytningsfeil.

2FDA-gruppe

14,4mmDiameter

8,4, 8,8mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Nei

4FDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,6 (minus), 8,8mm 
(plus)

Basiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

4FDA-gruppe

14,5mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

Sylinderstyrke

Sylinderstyrke

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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Biomedics® 55 
Evolution

Brukstid

ocufilcon D / 55%

+8,00 til -10,00D
(0,50D trinn etter 
+5,00D og -6,00D)

Daglig bruk

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Sfærisk styrke

Asfærisk

Utforming

6-pk.

Utformet for å gi høy komfort og 
ytelse til en overkommelig pris.

Biomedics® toric

ocufilcon D / 55%6-pk.

+8,00D til -9,00D
(0,50D trinn etter 
+5,00D og -6,00D)

Daglig bruk

Den prisgunstige kontaktlinsen for 
brukere med astigmatisme.

10° til 180° 
(10° trinn)

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

Materiale / 
vanninnhold

Paknings-
størrelser

Brukstid

AkseretningSfærisk styrke

Alle varemerker, servicemerker, firmanavn og produktnavn som er brukt her, er, med mindre noe 
annet er angitt, registrerte varemerker og varemerker som tilhører CooperVision med 
datterselskaper. All offentlig bruk av CooperVisions varemerker skal være godkjent av selskapet.

* Kontaktlinser med UV-beskyttelse beskytter øyet mot skadelige UV-stråler, men siden de ikke dekker hele øyet og 
omkringliggende områder, kan de ikke erstatte øyebeskyttelse som UV-absorberende briller eller solbriller. Kundene 
bør fortsette å bruke den UV-absorberende øyebeskyttelsen som optikeren har anbefalt.

† Ved daglig bruk.

‡ Takket være asfærisk optikk.

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

2 CooperVision data on file. 2006. I Aquaform®-teknologien har vi utnyttet væskebindingene i de lange silikonkjedene, slik at 
vannmolekylene bindes i linsen og brukeren får langvarig komfort.

3 CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses 
over one month of wear.

4 CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over 
one month of wear.

5 CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for ASTIGMATISM contact lens over 
one month of wear.

6 CooperVision data on file, 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for astigmatism over one month of wear.

7 CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbyopia, AIR OPTIX® 
for Presbyopia and PureVision® Multi-Focal.

8  Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96(8):556-567.

4FDA-gruppe

14,5mmDiameter

8,7mmBasiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja
Sylinderstyrke

4FDA-gruppe

14,2mmDiameter

8,6, 8,9 (minus), 
8,8mm (plus)

Basiskurve

JaHåndterings-
farge

UV-
beskyttelse

Ja

Les mer om kontaktlinsene våre på 
coopervision.no/våre-produkter
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