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MyDay® Endagslinser familj

SiHyFDA-grupp

14,2mmDiameter

8,4mmBaskurva

stenfilcon A / 54%

Material /vattenhaltFörpackningsstorlekar

+6,00 till -10,00D
(0,50D steg efter 
+5,00D och -6,00D)

Sfärstyrka

Endagslinser

BärtidMyDay® Endagslinser

Högpresterande endagslinser för  
en aktiv livsstil.

JaHanterings-
färg

JaUV-skydd**

SiHyFDA-grupp

14,5mmDiameter

8,6mmBaskurva

stenfilcon A / 54%

Material /vattenhalt

30 pack

Förpackningsstorlekar

+0,50D till +6,00D 
(0,50D steg)
Plan till -6,00D 
(0,25D steg)
-6,50D till -10,00D 
(0.50D steg)

Sfärstyrka

Endagslinser
MyDay® Endagslinser 
toric 

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

10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

Axelläge

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

-2.25

Cylinderstyrka

Högpresterande endagslinser för 
användare med astigmatism.

JaHanterings-
färg

JaUV-skydd**

Bärtid

Asfärisk

Design

Optimised 
Toric Lens 
Geometry™

Design

clariti® 1 day familj 

NejHanterings-
färg

JaUV-skydd**

SiHyFDA-grupp

14,1mmDiameter

8,6mmBaskurva

somofilcon A / 56%

Material /vattenhalt

30 pack

Förpackningsstorlekar

 -8,00D till -10,00D
(0,50D steg efter 
+6,00D en -6,00D )

Sfärstyrka

Endagslinser

Bärtidclariti® 1 day

Praktiska endagslinser med hög 
syregeNejmsläpplighet1 och god 
komfort till ett bra pris†.

Asfärisk

Design

©2021 CooperVision



Läs mer om våra kontaktlinser på 
coopervision.com/contact-lenses

NejHanterings-
färg

JaUV-skydd**

SiHyFDA-grupp

14,3mmDiameter

8,6mmBaskurva

somofilcon A / 56%

Material /vattenhalt

5 pack
30 pack

Förpackningsstorlekar

Sfärstyrka

Endagslinser

Bärtidclariti® 1 day toric

Endagslinser med hög syregeNe-
jmsläpplighet1 och god komfort  
till ett bra pris†.

Plan till -6,00D 
(0,25D steg)
-6,50D till -9,00D 
(0,50D steg)

+0,25D till +4,00D
(0,25D steg)

Plan till -6,00D 
(0,25D steg)

-6,50D till -9,00D 
(0,50D steg)

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°

Axelläge

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

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

-2,25

-2,25

Cylinderstyrka

NejHanterings-
färg

JaUV-skydd**

SiHyFDA-grupp

14,1mmDiameter

8,6mmBaskurva

somofilcon A / 56%

Material /vattenhalt

5 pack
30 pack

Förpackningsstorlekar

+5,00D till -6,00D

Sfärstyrka

Endagslinser

Bärtidclariti® 1 day 
multifocal

Endagslinser med hög syregeNe-
jmsläpplighet1 och god komfort  
till ett bra pris†.

LOW Add,  
upp till +2.25D

HIGH Add, 
+2.50D till 
+3.00D

Addition

Central läsdel, 
progressiv för 
mellanavstånd 
samt perifer del för 
avståndsstyrka

Design

Biofinity® familj 

Biofinity Energys®

Ja

Nej

SiHy

14,0mm

8,6mm

comfilcon A / 48%3 pack

+8,00D till 
-12,00D
(0,50D steg  
efter +/-6,00D)

Sfärstyrka

Dagligt bruk och 
utökad användning 
i upp till 29 nätter

Biofinity Energys® är månadslinser 
framtagna för att reducera känslan 
av torra och trötta ögon som up-
pkommit vid användning av digitala 
enheter2 ,3 

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Asfärisk 
Digital Zone 
Optics®  
linsdesign

Design
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JaHanterings-
färg

NejUV-skydd**

SiHyFDA-grupp

14,0mmDiameter

8,6mmBaskurva

comfilcon A / 48%

Material / vattenhalt

6 pack

Förpackningsstorlekar

+8,00D till 
12,00D
(0,50D steg 
efter +/-6,00D)

Sfärstyrka

BärtidBiofinity®

Månadslinser i premiumsegmentet 
för långvarig komfort och utmärkt 
syn2,4,5

Asfärisk 

Design

JaHanterings-
färg

NejUV-skydd**

SiHyFDA-grupp

14,5mmDiameter

8,7mmBaskurva

comfilcon A / 48%6 pack

+8,00D till -10,00D
(0,50D steg efter 
+/-6,00D)

Dagligt bruk och 
utökad användning  
i upp till 29 nätter/  
30 dagar

Dagligt bruk och 
utökad användning  
i upp till 29 nätter/  
30 dagar

Biofinity® toric 

Den perfekta lösningen för 
astigmatism. Med Biofinity® toric 
månadslinser kan du få utmärkt syn 
och en bekvämare linsupplevelse.6-8

10° till 180°  
(10° steg)

Axelläge

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

Cylinderstyrka

Material / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Sfärstyrka

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Design

Biofinity® multifocal BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

comfilcon A / 48%6 pack

+6,00D till -8,00D
(0,50D steg efter 
-6,00D)

Biofinity® multifocal – fokus på 
inNejvation, fokus på komfort. 
Hälsosamma och bekväma mul-
tifokala kontaktlinser för skarp, 
enastående syn på nära håll, på 
avstånd och däremellan9

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

D-lins
N-lins

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

Sfärstyrka Addition Design

8,6mm

Ja

Nej

SiHy

14,0mmDagligt bruk och 
utökad användning  
i upp till 29 nätter/  
30 dagar
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Avaira Vitality™ familj 

fanfilcon A / 55%6 pack

+0,25D till +8,00D
(0,50D steg efter 
+6,00D)

-0,25D till -12,00D
(0,50D steg efter 
-6,00D)

Ej plan

Dagligt bruk

Hög prestanda. Exceptionellt 
prisvärd.

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Sfärstyrka

Asfärisk

Design

Ja

Ja

SiHy

14.2mm

8.4mm, 8.5mm

Ja

Ja

SiHy

14,5mm

8,5mm

fanfilcon A / 55%6 pack

Plan till -6,00D
(0,25D steg)

Daily

Hög prestanda. Exceptionellt 
prisvärd.

10º till 180º
(10° steg)

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

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

Baskurva

AxellägeCylinderstyrkaSfärstyrka

Material / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Optimised Toric 
Lens Geometry™

Design

Avaira Vitality™ toric

Avaira Vitality™ 

Brilliant Futures™  
med MiSight®

Brilliant Futures™  
med MiSight®

Ja

Ja

2

14,2mm

8,7mm

omafilcon A30 pack

-0,25 till -6,00 
(0,25 steg)

Dagligt bruk

Endagslinser med bevisat brom-
sande effekt på utvecklingen av 
närsynthet hos barn.10

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

Baskurva

Sfärstyrka

Material / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid
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Proclear® familj 

Proclear® 1 day

Ja

Nej

2

14,2mm

8,7mm

omafilcon A / 60%30 pack
90 pack

+8,00D till -12,00D
(0,50D steg efter 
+5,00D och -6,00D)

Dagligt bruk

Skarp syn*, enkelhet och komfort 
för kontaktlinsanvändare som 
upplever torra ögon.

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Sfärstyrka

Asfärisk

Design

Proclear® 1 day 
multifocal

Ja

Nej

2

14,2mm

8,7mm

omafilcon A / 60%30 pack

-10,00D till +6,00D
(0,50D steg efter 
-6,00D)

Dagligt bruk

Enkelhet och komfort för an-
vändare av multifokala kontaktlins-
er som upplever ögontorrhet.

0.00 to +2.50 
Single power 
profile, upp till 
ADD +2,50

Asfärisk central 
läsdel (CN)

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Sfärstyrka Addition Design

Proclear® sphere

Ja

Nej

2

14,2mm

8,6mm

omafilcon B / 62%6 pack

-20,00D till 
+20,00D
(0,50D steg  
efter +/-6,00D)

Månads

Skarp syn11 och komfort för 
kontaktlinsanvändare som som 
upplever ögontorrhet.

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Sfärstyrka

Asfärisk

Design
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Ja

Nej

2

14.4mm

8.4, 8.8mm

omafilcon B / 62%3 pack
6 pack

+6,00D till -8,00D
(0,50D steg efter -6,50D)

+6,25D till +10,00D
(0,50D steg efter +6,50D)
-8,50D till -10,00D
(0,50D steg)

+10,00D till -10,00D
(0,50D steg efter +/-6,50D)

Månads
Proclear® toric

Ger god komfort hela dagen för 
kontaktlinsanvändare med astigma-
tism som upplever ögontorrhet.

10° till 180°  
(10° steg)

5° till 180°  
(5° steg)

5° till 180°  
(5° steg)

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

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

-2,75 till -5,75 
(0,50D steg)

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Axelläge CylinderstyrkaSfärstyrka

Ja

Nej

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

+1,00 till +4,00
(0,50D steg)

3 pack
6 pack

+6,00D till -8,00D
(0,50 steg efter -6,50D)

+6,25D till +20,00D
-8,50D till -20,00D
(0,50D steg efter +/-6,50D)

+20,00D till -20,00D
(0,50D steg efter +/-6,50D)

+20,00D till -20,00D
(0,50D steg efter +/-6,50D)

Månads

Proclear® multifocal

Bidrar till komfort hela dagen för 
användare av multifokala kontakt-
linser som upplever ögontorrhet.

D-lins
N-lins

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

Sfärstyrka Addition

Addition

Design

Proclear® multifocal 
toric

Ja

Nej

2

14.4mm

8.4, 8.8mm

omafilcon B / 62%3 pack

+20,00D till 
-20,00D 
(0,50D steps  
after +/-6,50D)

Månads

Ger komfort hela dagen för an-
vändare av multifokala kontak-
tlinser som även är astigmatiker 
och upplever ögontorrhet.

5º till 180º
(5° steg)

-0,75 till 
-5,75
(0,50D steg)

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekarBärtid

AxellägeCylinderstyrkaSfärstyrka

D-lins
N-lins

Design
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Biomedics® familj 

Biomedics® 55 
Evolution

Bärtid

Ja

Nej

4

14,2mm

8,6, 8,8, 8,9mm

ocufilcon D / 55%

-10,00D till 
+8,00D
(0,50D steg 
efter +5,00D och 
-6,00D)

Månads

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekar

Sfärstyrka

Asfärisk

Asfärisk

Design

Cylinderstyrka

3 pack
6 pack

Utformade för komfort och  
prestanda till ett överkomligt pris

Biomedics® toric

Biomedics® 1 day Extra

Ja

Ja

4

14,5mm

14,2mm

8,7mm

8,6mm, 8,8mm

ocufilcon D / 55%

ocufilcon D / 55%

6 pack

30 pack
90 pack

-9,00D till +8,00D
(0,50D steg 
efter +5,00D och 
-6,00D)

-10,00D till +6,00D
(0,50D steg efter 
+5,00D och -6,00D)

Månads

Dagligt bruk

Den prisvärda kontaktlinsen för 
användare med astigmatism

En extra skön endagslins

10º till 180º
(10° steg)

20°, 90°,  
160°, 180°

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

Hanterings-
färg

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

Diameter

Baskurva

Baskurva

Material / vattenhalt

Material / vattenhalt

Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekar

Bärtid

Bärtid

Axelläge

Axelläge

CylinderstyrkaSfärstyrka

Sfärstyrka

Biomedics® 1 day  
Extra  toric

Bärtid

Ja

4

14,5mm

8,7mm

ocufilcon D / 55%

+0,00D till 
-10,00D
(0,25D steg, 0,50D 
steg efter -6,00D)

Dagligt bruk

UV-skydd**

FDA-grupp

Diameter

BaskurvaMaterial / vattenhaltFörpackningsstorlekar

Sfärstyrka

0,75, -1,25, 
-1,75 (endast i 
90°/180°)

Design

30 pack

Skön endagslins för dig med  
brytningsfel
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Alla varumärken, servicemärken, firmanamn och produktnamn som återfinns här är, om inget annat anges, registrerade varumärken 
och varumärken som tillhör CooperVision och dess dotterbolag. CooperVisions varumärken får endast användas offentligt med 
tillstånd av företaget.

† Baserat på CooperVisions rekommenderade försäljningspris. Försäljningspriset bestäms uteslutande av återförsäljaren.
Ovanstående är inte avsett att påverka försäljningspriset mot konsument.
* Tack vare asfärisk optik.
** Varning: UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande ögonskydd, t.ex. UV-absorberande glasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och omkringliggande områden. Kund-
en bör fortsätta använda UV-skydd enligt rekommendation.
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