
    Осигурете истински  

    КОМФОРТ 
    на вашите пациенти

Biofinity® & Biofinity® XR

Biofinity® toric

Biofinity® multifocal



Контактните лещи, които осигуряват превъзходен 

комфорт и висока потребителска удовлетвореност трябва 

безкомпромисно да съчетават следните най-важни параметри:  

Кислородна пропускливост, омокряемост и модулус.

Kакво предлагат Biofinity?

Най-бързо развиващата 
се продуктова гама 

Одобрени за 
удължено носене 
до 29 денонощия

Несравнима 
комбинация от 

параметри
Естествена 

влажност, без 
добавки или 

обработки на 
повърхността

Biofinity®



ТЕХНОЛОГИЯТА AQUAFORM

Aquaform® 
Технологията, предоставяща 
несравним комфорт.
Единствено контактните лещи Biofinity постигат оптимален баланс 

между три ключови за комфорта показателя, водещи до повишаване на 

потребителската удовлетвореност.

Създадени за да осигурят максимален комфорт и зрителна острота 

Висока 
кислородна 
пропускливост 

Пропускат високи нива на 
кислород до роговицата, 
осигурявайки нейното правилно 
функциониране и здравословно 
състояние при ежедневно или 
удължено ползване.

Хидрофилността на материала 
е постигната без допълнителни 
обработки или овлажняващи 
агенти, което осигурява постоянен 
и продължителен комфорт.

Наличнието на по-малко 
силикон в контактната леща 
води до оптимален модулус, 
правейки лещата по-гъвкава 
и по-мека, което осигурява 
извънреден комфорт и ползи 
за очното здраве. 

Естествена 
влажност  

Оптимален 
модулус 

Заоблени ръбчета Устойчивост на 
депозити

Гладките и заоблени ръбчета подобряват 
комфорта и освобождават потребителя от 
усещането че носи лещи.

Устойчива на депозити 
повърхност, отблъскваща и 
незадържаща наслагвания.

O2



ТЕХНОЛОГИЯТА AQUAFORM

Несравнима комбинация между 
Dk, H2О и модулус. 
Ненадминат комфорт и 
предимства за очното здраве.

Мека, комфортна 
леща без компромис 
с кислородната 
пропускливост

Съчетава висока 
кислородна 
пропускливост 
с високо H2O 
съдържание като 
никои други лещи

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

50%

40%

30%

20%

10%

20 40 60 80 100 120 140 160 
 

20 40 60 80 100 120 140 160 
 

МОДУЛУС (MPa)*

ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ*

Dk

Dk

Acuvue® Advance®

PureVision2®

PureVision2®

Air Optix® Night&Day®

Air Optix® Night&Day®

Acuvue® Oasys®

ULTRA®

ULTRA®

Acuvue® Oasys®

Air Optix® Aqua®

Air Optix® Aqua®

Biofinity®

Dk: 128 
MPa: 0.75

Biofinity®

Dk: 128   
H2O: 48%

Acuvue® Advance®

* По данни от производителите

Avaira
Dk 100 
МРа 0.50

Avaira
Dk 100 
H2O 46%



ТЕХНОЛОГИЯТА AQUAFORM

Структура задържаща влажността
• Създава естествено хидрофилна повърхност, която задържа влагата в лещата 
• Без необходимост от добавки, покрития или обработки на повърхността

 
Уникален силиконов полимер, осигуряващ оптимален баланс
• Дългите силиконови вериги осигуряват висока кислородна пропускливост (Dk) на лещата 
• Хидрофилният компонент осигурява високо водно съдържание за максимален комфорт

Вие и вашите пациенти ще забележите разликите 
• Biofinity ви позволяват да напаснете потребителите, ползващи хидрогелни и силикон-хидрогелни лещи 

от предходни поколения, с лещи осигуряващи необходимия за роговицата кислороден пренос, които 
едновременно с това са по-меки и по-комфортни.

Biofinity предоставят възможност да напаснете всеки един от пациентите ви:

• Тези, които за първи път ще ползват лещи

• Потребители, отказали се от лещите заради незадоволителен комфорт

• Търсещите по-добър комфорт спрямо останалите силикон-хидрогелни лещи

Науката зад комфорта

Aquaform технологията предлага завишени ползи 

за очното здраве и ненадминат комфорт. 

• Дълги силиконови вериги, 
осигуряващи висока 
кислородна пропускливост

• Хидрофилният материал поддържа 
лещата влажна, елиминирайки 
необходимостта от допълнителни 
овлажняващи агенти или обработки 
на повърхността

• Водните молекули са  
свързани с материала



Повече пациенти 
предпочитат Biofinity
7 от 10 пациента 
предпочитат Biofinity 
спрямо Air Optix Aqua.1

СФЕРИЧНИ ЛЕЩИ

Дълготраен комфорт за 
изключителна удовлетвореност

Biofinity остават комфортни от първоначалното им поставяне  
за цял един месец

Изключително зрително качество и удовлетвореност 
на пациентите 
• Пациентите предпочитат Biofinity поради по-добър цялостен 

комфорт спрямо Air Optix Aqua след едномесечен период на 
употреба.1

• Гарантиран комфорт през целия ден. Biofinity са значително по-
комфортни спрямо Air Optix Aqua при поставяне и в края на деня.1

• По-чисти лещи за по-щастливи пациенти. Biofinity натрупват 
значително по-малко депозити спрямо Air Optix Aqua след 
едномесечен период на употреба.1

• Оптимизиран оптичен дизайн за превъзходно зрение. Biofinity 
осигуряват по-добра зрителна острота спрямо Air Optix Aqua.1,3

1 Клинична оценка на CooperVision на Biofinity сферични контактни лещи сравнени с Air Optix сферични контактни лещи при носене над 1 месец, 2014г.
2 Оценено при контролни прегледи
3 Зрителната острота се отнася за монокулярна зрителна острота на далечна дистанция.
Air Optix® е регистрирана търговска марка на Novartis AG.

Сега имате възможност да 

напаснете по-широк кръг 

от пациенти с Biofinity XR. 

Налични в диапазон: 

от     +8.50D до +15.00D  

и от -12.50D до  -20.00D

Система,  
неутрализираща  
аберациите

Уникалният асферичен дизайн на  
Biofinity подобрява зрителната 
острота чрез редуциране на 
сферичните аберации, присъщи за 
лещата и окото.

Biofinity XR

Air Optix Aqua

Biofinity 



ТОРИЧНИ ЛЕЩИ

Стабилност и постоянство от което 
се нуждаят вашите пациенти

Стабилна торична леща, лесна за напасване, 
предоставяща отлична зрителна острота.

Торични лещи, гарантиращи удоволетвореност
•  64% от пациентите оценяват Biofinity toric като много по-добри или  

по-добри спрямо използваните от тях лещи след едномесечен период 
на употреба.1

•  След двуседмична употреба пациентите оценяват Biofinity toric като 
лещи осигуряващи по-добро зрително качество спрямо Acuvue Oasys 
for Astigmatism.2

•  Biofinity toric са оценени като по-лесни за манипулация спрямо  
PureVision 2 for Astigmatism.3

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.”

Оптимизиран 
торичен дизайн

Biofinity toric се отличават 
с оптимизирана геометрия, 
симетрична хоризонтална 
дебелина, широка стабилизираща 
и  оптична зона.

1 2011 CooperVision проучване; данни от файл
2 2009 CooperVision проучване; данни от файл
3 2012 CooperVision проучване; данни от файл
Acuvue® Oasys® for Astigmatism е регистрирана търговска марка на Johnson & Johnson. PureVision®2 for Astigmatism е регистрирана търговска марка на Bausch + Lomb.
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Широка оптична зона 
Осигурява остро зрение независимо 
от рецептурните стойности.

Физиологично съвместима задна 
повърхност 
Редуцира движението и подобрява 
стабилността на лещата.

Симетричен хоризонтален профил 
Улеснява процеса на напасване и  
осигурява по-добра зрителна острота.

Широка стабилизираща зона 
Осигурява стабилно напасване и  
подобрява центрирането.

Гладка, непрекъсната повърхност 
Подобрява цялостния комфорт.



МУЛТИФОКАЛНИ ЛЕЩИ

Изключително зрение за вашите 
пациенти на всяко разстояние и  
във всеки един момент

Balanced Progressive™ Technology предлага ясно зрение на всички дистанции: 
близка, средна и далечна
•   Два различни оптични дизайна за доминантно „D“ и недоминантно „N” око, осигуряващи 

изключително бинокулярно зрение.

•   Множество добавки (1.00; 1.50; 2.00; 2.50) за прецизно разпределяне на диоптричната сила по 
повърхността на лещата.

•   Прецизиран дизайн според конкретните сферични стойности и добавка.

•   Възможност за индивидуализирано напасване за всеки пациент и всяко око.

D дизайн
Зона за зрение на  
далечна дистанция

Зона за зрение на  
междинна дистанция

Зона за зрение на  
близка дистанция

Периферия на лещата

N дизайн
Зона за зрение на  
близка дистанция

Зона за зрение на  
междинна дистанция

Зона за зрение на  
далечна дистанция

Периферия на лещата

Процес на напасване, базиран на опита на очните специалисти от цял свят
•   Напасването на ниските добавки е опростено повече от всякога, чрез използване на  

D лещи и за двете очи.

•   Напасването на високите добавки предоставя възможност за максимална прецизност.



МУЛТИФОКАЛНИ ЛЕЩИ

Напасването на мултифокални 
лещи вече е по-лесно! 

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Бележки 

Започнете с нова рефракция и определете доминантното око (техника на замъгляването)

Предпишете рефракция за далечна дистанция, базирана на сферичен еквивалент 
коригиран до вертекс. 

Изберете D или N дизайн спрямо необходимата добавка.

Изчакайте 15 минути за адаптация преди да оцените зрителното качество.  
Ако бинокулярното зрение е неприемливо, извършете монокулярна проверка над 
лещите и определете кое око се нуждае от подобрение. 

Първа възможност: За да подобрите близкото или далечното зрение, коригирайте 
сферата с +/- 0.25D (до +/- 0.50D) за окото, което се нуждае от корекция.

Втора възможност: За да подобрите близкото зрение, увеличете добавката с  0.50 за 
окото, което се нуждае от подобрение.

Предпишете максимална плюсова/минимална минусова корекция за далечна дистанция.

Изберете възможно най-ниската добавка, не е необходимо да завишавате стойността.

Изследвайте функционалността на зрението чрез мобилно устройство или четиво.

Изследвайте зрителната острота при добро осветление.

Използвайте набор пробни стъкла.

Очаквана зрителна острота при 
комбинация на D и N лещи

Далечна Близка 
Двуочно 20/20 20/20
Водещо око 20/20 20/40 

или по-добра
Недоминантно око 20/40 

или по-добра
20/20

ADD Доминантно око Недоминантно око

+1.00 D D
+1.50 D D
+2.00 D N
+2.50 D N



1 Клинично изследване на Biofinity multifocal сравнени с Air Optix® Aqua multifocal, 2010г.; данни от файл. 
Air Optix® Aqua Multifocal е регистрирана търговска марка на Novartis AG.

МУЛТИФОКАЛНИ ЛЕЩИ

Проектирани за изключително
зрение на всички дистанции

Зрение на близка дистанция1 
(След едноседмичен период на употреба; p=0.01)

Зрение на една ръка разстояние1

(След едноседмичен период на употреба; p=0.01)

AIR OPTIX AQUA 
MUlTIFOcAl

AIR OPTIX AQUA 
MUlTIFOcAl

BIOFINITY 
MUlTIFOcAl

BIOFINITY 
MUlTIFOcAl

Оценка  
на пациентите

Оценка  
на пациентите

100

75

50

25

0

100

75

50

25

0

71 7882 87



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Създадени за напасване на 
пациенти с различни  
зрителни нужди

BIOFINITY
BIOFINITY XR BIOFINITY TORIc BIOFINITY MUlTIFOcAl

Материал comfilcon A comfilcon A comfilcon A 

Водно съдържание 48% 48% 48% 

Кислородна преносимост  
Dk/t @-3.00D 160 116 142

Кислородна  
проникваемост (Dk) 128 128 128

Модулус (Мра) 0.75 0.75 0.75

Базова кривина (мм) 8.6 8.7 8.6

Диаметър (мм) 14.0 14.5 14.0 

Диапазон
Biofinity 

Сферични стойности:
от -0.50D до -12.00D
от +0.50D до +8.00D

(0.50D стъпка след ±6.00D)

Biofinity XR 
Сферични стойности: 

от -12.50D до -20.00D (стъпка 0.50)
oт +8.50D до +15.00D (стъпка 0.50)

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° през стъпка 10°

Сферични стойности:
от +6.00D до -10.00D  

(0.50 стъпка след -6.00D)
Дабавки с D и N дизайн:

1.00; 1.50; 2.00; 2.50

Наличност България

Сферични стойности:
от 0.00D до -7.00D (без -0.25D, 

стъпка 0.50D след -6.00D)
Цилиндрични стойности:

-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Цилиндрични оси:

10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

Сферични стойности:
от -4.00D до +3.00D (0.50D стъпка)

Добавки:
1.50 с D дизайн; 2.00 с D и N дизайн

Централна дебелина  
@-3.00D 0.08 0.11 0.09

Дизайн Асферичен Oптимизиран торичен дизайн D и N 

Нюанс Светло син Светло син Светло син 

Период на подмяна Ежемесечен Ежемесечен Ежемесечен 

Режим на употреба Ежедневен или удължен до 29 
денонощия непрекъснато носене

Ежедневен или удължен до 29 
денонощия непрекъснато носене

Ежедневен или удължен до 29 
денонощия непрекъснато носене

*Възможност за пробни контактни лещи след запитване.



Сякаш са лечебни! Облекчават очите ми и вече 

не сълзят.

Обикнах комфорта, който ми предоставят 

тези лещи. Опитвал съм много продукти, но 

намирам тези за най-добри.

Получавам по-ясен образ спрямо предходните 

си лещи и очите ми вече не изсъхват.

Виждам сякаш това е моето естествено зрение

Защо вашите пациенти са 

    

с контактните лещи от 
       семейство Biofinity?

“

”Проучване при паценти напаснати с Biofinity.

CooperVision
С над 40 годишен оптит, CooperVision е производител лидер, предлагащ най-богатото продуктово 
разнообразие от меки контактни лещи. Като водеща компания в производството на висококачествени 
и иновативни силикон-хидрогелни, хидрогелни, торични и мултифокални контактни лещи CooperVision 
предлага решение за всяка една зрителна нужда.

щастливи  

Официален представител за България:

ЮВИ Юнайтед Вижън ООД

) 0700 18 400 CooperVision Bulgaria
www.uvibg.com




