
®Резултати от скорошно проучване с Clariti  1 day, включващо 171 офталмолога и 1718 
пациента показват:

ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПАЦИЕНТИ
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СИЛНО ЩЕ ПРЕПОРЪЧВАТ

ОЧНО ЗДРАВЕ

Най-здравословният материал
91% от очните специалисти са съгласни, че SiHy еднократни лещи подпомагат по-добре 

2
очното здраве в дългосрочен план спрямо хидрогелните такива.

Изключително дишащи
C ®lariti  1 day осигуряват 100% роговична кислородна консумация и пропускат повече от 

3 
препоръчаната стойност кислород през цялата повърхност.

4За по-здрави и бели очи в сравнение с водещи еднократни хидрогелни лещи.

Физиологичен модулус
®Clariti  1 day притежават нисък модулус (0.50 Мра) наподобяващ роговичния. Това спомага 

лесна адаптация, пасване и редуциране нa нежелани реакции като папиларен конюнктивит 
(CLIPC), дъговидни епителни лезии (SEALs) и др.

UVA и UVB филтър*
®

Clariti  1 day са едни от малкото предпазващи от вредните ултравиолетови лъчи - превенция 
от редица очни заболявания в дългосрочен план.
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Защото всяко око 
заслужава дишащи лещи! 

®Clariti  1 day са изработени от същото трето последно поколение силикон-хидрогел (SiHy), както и 
признатите Biofinity, Avaira Vitality и MyDay и преминават през същите стандарти за качество.

®
Защо да предпишете Clariti  1 day на своите пациенти?

Reference:
1. Observational satisfaction survey in June 2018 involving 171 ophthalmologists and 1,718 patients in France who were fitted with clariti® 1 day. Data on file
2. Gary Orsborn and Kathy Dumbleton, Contact Lens and Anterior Eye, https://doi.org/10.1016/j.clae.2019.02.012. 3.Brennan NA. Beyond flux: total corneal oxygen consumption as an index of corneal 
oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472. 4. Data on file; clariti® 1 day offers whiter eyes than 1-DAY ACUVUE® MOIST® 5. Observational satisfaction survey 
involving a subset of 224 hydrogel DD wearers who were refitted with clariti® 1 day in France (2018). 6. CooperVision data on file (2019). Multi-visit study to assess handling performance and 
dehydration characteristics for 4 DD CLs in 20 CL wearers. Absolute moisture retention 98.8%, relative moisture retention 97.8%. 7. CooperVision consumer insight study (July 2018). GB adults who 
wear daily disposable contact lenses. n=279* UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или слънчеви очила, тъй като не покриват напълно очите и зоната около тях.

Най-здравословен период на подмяна
®Clariti  1 day са с еднодневен период на подмяна – най-хигиеничният начин за употреба на 

лещи. Те са подходящи при хора предразположени към алергии и тийнейджъри.

®Актуален каталог с детайлни параметри за Clariti  1 day и ръководство за напасване на 
uvibg.com, секция „За бизнеса“.

Научете повече 
®

за Clariti  1 day:
®

предпочитат Clariti  1 day:
Вижте защо Вашите колеги 



Подходящи за начинаещи
® 6Clariti  1 day са лесни за боравене , подходящи както за тези с опит, така и за нови пациенти.

Прецизно зрение в слабо осветена среда, благодарение на асферичната оптика на 
®

Clariti  1day и тяхната устойчивост на дехидратация.

Детайлно зрение

Достъпна цена
®

Въпреки несравнимата комбинация от предимства, Clariti  1 day са с цена близка до 
хидрогелните - защото всяко око заслужава дишаща леща. 

Естествена влажност 
Clariti 1 day са изработени от последно поколение хидрофилен SiHy, който не се нуждае от 
допълнителни обработки или химични овлажняващи агенти. Влагата е равномерно 
разпределена през цялата повърхност, наподобявайки влажността на здравите очи.

® 5
85% от потребителите на хидрогелни лещи предпочитат Clariti  1 day спрямо досегашните си.

Високо водно съдържание
Водно съдържание 56%, подобно на това на хидрогелните лещи. 

6
Задържат 98,8% от влажността си след 6 часа употреба.
Дълготраен комфорт

Нов оптимизиран дизайн на ръба гарантира минимално взаимодействие с конюнктива.
Без усещане за леща

КОМФОРТ

Правилният избор 
за успешна практика

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

$

®Clariti  1 day се предлагат с торичен и мултифокален дизайн. 
За всяка зрителна нужда

ТМ
За успешно напасване използвайте OptiExpert  на Вашето мобилно устройство. 

Последвайте ни
CooperVision Контактни лещи

На нови пациенти и ползващите очила
®Clariti  1 day могат да се ползват само тогава, когато пациентите имат нужда от свобода и 

неограничено от очила зрение. Clariti 1 day могат да бъдат промяна в начина на живот!

На ползващите многократни лещи
®

Clariti  1 day ще бъдат удобно допълнение при спорт, пътуване или почивка.

ПРЕДПИШЕТЕ ПРЕДИМСТВАТА

Не забравяйте: 
®Clariti  1 day не изискват разтвор, контейнер и допълнителна грижа.

Комуникация 
7

84% от потребителите на лещи желаят да бъдат информирани относно новите продукти.

Предпишете предимствата! 
Защото всяко око заслужава Clariti 1 day! 

.


