
مواصفات المنتج

©2021 CooperVision



عائلة عدسات كالريتي اليومية

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

A / 56% سوموفيلكون

المواد/الماء محتوى 

-10.00د إلى +8.00 د
 خطوات 0.50 د بعد +/-)

(6.00 د

الكروية القوة 

قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية1 في عدسات 
الصقة مناسبة لالستخدام ليوم واحد.

ال كروي

لتصميم ا

30 أو 90

العلبة حجم  خيارات 

ُتستخدم مرة واحدة يومًيا

االرتداء جدول 

SiHy

14.1mm

8.6mm

ال

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

الكروية القوة 

 كالريتى® الحيدية التي ُتستخدم
ليوم واحد

قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية1 في عدسات 
الصقة مناسبة لالستخدام ليوم واحد.

Plano to -6.00D 
(0.25DS steps)

-6.50D to -9.00D 
(0.50DS steps)

+0.25D to +4.00D
(0.25DS steps)

Plano to -6.00D 
(0.25DS steps)

-6.50D to -9.00D 
(0.50DS steps)

10°,20°, 60°,70°,
80°, 90°, 

100°,110°,
120°,160°,
170°,180°

20°,70°,
90°,110°,

160°,180°

10°, 20°, 90°, 
160°, 170°, 180°

ر لمحو ا

-0.75
-1.25
-1.75

-0.75
-1.25
-1.75

-2.25

األسطوانة قوة 

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
 coopervision-mena.com/ar/ناتجاتمن

كالريتى® ليوم واحد

A / 56% سوموفيلكون

المواد/الماء محتوى 

30

العلبة حجم  خيارات 

ُتستخدم مرة واحدة يومًيا

االرتداء جدول 

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

SiHy

14.3mm

8.6mm

ال

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

ال كروي

لتصميم ا

©2021 CooperVision

https://coopervision-mena.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7


 كالريتى®  متعددة البؤر ُتستخدم
ليوم واحد

قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية1 في عدسات 
الصقة مناسبة لالستخدام ليوم واحد.

عائلة بيوفينيتى

عدسات بيوفينيتى®   الالصقة

أداء بصري استثنائي. شعور مميز بالراحة 
طوال اليوم.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

SiHy

14.1mm

8.6mm

ال

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

A / 56% سوموفيلكون

المواد/الماء محتوى 

+5.00D to -6.00D 
(in 0.25 Steps)

الكروية القوة  القوة إضافة 

30-pack

العلبة حجم  خيارات 

ُتستخدم مرة واحدة يومًيا

االرتداء جدول 

Low: 
up to +2.25D 

High: 
+2.50D to 

+3.00D

 المسافة القريبة والمتوسطة
التصاعدية والطرفية

لتصميم ا

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

A / 48% كومفيلكون

المواد/الماء محتوى 

+8.00D to -12.00D
(0.50D steps after 

+/-6.00D)

+8.50D to +15.0D

-12.50D to 
-20.00D 

(0.50D steps)

الكروية القوة 

ال كروي

لتصميم ا

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

 ارتداء مستمر يصل إلى 6
لياٍل و7 أيام

االرتداء جدول 

SiHy

14.0mm

8.6mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

أداء بصري استثنائي. شعور مميز بالراحة 
طوال اليوم.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

SiHy

14.5mm

8.7mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

A / 48% كومفيلكون

المواد/الماء محتوى 

+8.00D to -10.00D 
(0.50D steps after 

+/-6.00D)

+8.50 to +10.00
(0.50D Steps)

+10.00 to -10.00
(0.50D Steps after 

+/- 6.00D)

الكروية القوة 

 تحتوي على3 أو 6
عدسات

العلبة حجم   عدسات بيوفينيتى® الالصقةخيارات 
ارتداء مستمر يصل إلى 6 الحيدية

لياٍل و7 أيام

االرتداء جدول 

األسطوانة قوة 

-0.75
 -1.25
-1.75
-2.25

-0.75 to -2.25 
(in 0.50 Steps)

-2.75 to -5.75 
(in 0.50 Steps)

10° to 180° 
(10° steps)

5˚ to 180˚ 
(5˚ Steps)

5˚ to 180˚ 
(5˚ Steps)

ر لمحو ا

Optimised Toric 
Lens Geometry™

لتصميم ا

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتنا
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 بيوفينيتى® متعددة البؤر

أداء بصري استثنائي من كل مسافة. شعور 
مميز بالراحة طوال اليوم.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

SiHy

14.0mm

8.6mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

A / 48% كومفيلكون

المواد/الماء محتوى 

+6.00D to -8.00D 
(0.50D steps after 

-6.00D)

الكروية القوة  القوة إضافة 

 تحتوي على3 أو 6
عدسات

العلبة حجم  خيارات 

+1.00
+1.50
+2.00
+2.50

D lens 
N lens

لتصميم ا

 ارتداء مستمر يصل إلى 6
لياٍل و7 أيام

االرتداء جدول 

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتن

عائلة أڤيرا ڤيتالتي

أداء عاٍل. قيمة مذهلة.

أڤيرا ڤيتالتي™

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

A / 55% فانفيلكون

المواد/الماء محتوى 

+8.00D to +12.00D

الكروية القوة 

سطح أمامي كروي

لتصميم ا

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

SiHy

14.2mm

8.4mm

نعم

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

أداء عاٍل. قيمة مذهلة.

 عدسات أڤيرا ڤيتالتي™
الالصقة الحيدية

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

SiHy

14.5mm

8.5mm

نعم

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

A / 55% فانفيلكون

المواد/الماء محتوى 

+0.25 to +6.00DS 
(0.25D steps)

+6.50 to +8.00DS 
(0.50D steps)

-0.25 to -6.00DS 
(0.25D steps)

-6.50 to -10.00DS 
(0.50D steps

الكروية القوة  األسطوانة قوة 

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

-0.75
 -1.25
-1.75
-2.25

10° to 180° 
(10° steps)

ر لمحو ا

Optimised Toric 
Lens Geometry™

لتصميم ا

©2021 CooperVision



عائلة بروكلير

بروكلير®  ليوم واحد

رؤية واضحة*، شعور بالراحة، لمرتدي 
العدسات الالصقة الذين يعانون من جفاف 

العين.

 بروكلير®  متعددة البؤر التي
ُتستخدم ليوم واحد

شعور بالراحة لمرتدي العدسات الالصقة 
متعددة البؤر الذين يعانون من جفاف العين.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

A / 60% أومافيلكون

المواد/الماء محتوى 

+8.00D to -12.00D 
(0.50D steps 

after -6.00D and 
+5.00D)

الكروية القوة 

ال كروي

لتصميم ا

 مغلفات ذات واجهة
 بالستيكية شفافة
 تحتوي على 90
عبوة و30 عبوة

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

2

14.2mm

8.7mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

A / 60% أومافيلكون

المواد/الماء محتوى 

+6.00D to -10.00D
(0.50D steps after 

-6.00D)

الكروية القوة 

30-pack
blisters

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

2

14.2mm

8.7mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

 عدسات بروكلير®  الالصقة
   الكرويةالحيدية

رؤية واضحة2 وشعور بالراحة، لمرتدي 
العدسات الالصقة الذين يعانون من جفاف 

العين.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

B / 62% أومافيلكون

المواد/الماء محتوى 

+20.00D to 
-20.00D 

(0.50D steps after 
+/-6.00D)

Plano to -10.00D 
(0.50D steps after 

+/-6.00D)

الكروية القوة 

كروية

لتصميم ا

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

2

14.2mm

8.6mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

القوة إضافة 

Single power 
profile, up to 

+2.50

ال كروي

لتصميم ا

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتن
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 عدسات بروكلير®  الالصقة
   الحيدية

وتوفر شعوًرا بالراحة طوال اليوم لمرتدي 
العدسات الالصقة الذين يعانون من الالبؤرية 

وجفاف العين.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

B / 62% أومافيلكون

المواد/الماء محتوى 

+6.25D to +10.00D 
(0.50D steps after 

+6.50D)

-8.50D to -10.00D 
(0.50D steps)

+10.00D to 
-10.00D

 (0.50D steps after 
+/-6.50D)

+6.00 to -6.25D 
(0.25D steps)

-6.50 to -8.00D 
(0.50D steps)

+6.25, +6.50 to 
+10.00D (0.50D 

steps)

-8.50 to -10.00D 
(0.50D steps)

الكروية القوة 

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

2

14.4mm

8.4, 8.8mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية فوق  األشعة  حظر 

األسطوانة قوة 

-0.75
 -1.25
-1.75
-2.25

-2.25 to -5.75 
(0.50D steps)

-2.75 to 
-5.75DC 

(0.50D steps)

-0.75 to 
-5.75DC 

(0.50D steps)

-0.75 to 
-5.75DC 

(0.50D steps)

5° to 180° 
(5° steps)

5° to 180° 
(5° steps)

5° to 180° 
(5° steps)

5° to 180° 
(5° steps)

5° to 180° 
(5° steps)

ر لمحو ا

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتن
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بروكلير®  متعددة البؤر

وتوفر شعوًرا بالراحة طوال اليوم لمرتدي 
العدسات الالصقة متعددة البؤر الذين يعانون 

من جفاف العين.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

2

14.4mm

8.7mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

B / 62% أومافيلكون

المواد/الماء محتوى 

+6.00D to -8.00D 
(0.50D steps after 

-6.50D)

+6.25D to +20.00D
-8.50D to -20.00D

(0.50D steps after 
+/-6.50D)

+20.00D to 
-20.00D

(0.50D steps after 
+/-6.50D)

+20.00D to 
-20.00D

(0.50D steps after 
+/-6.50D)

الكروية القوة  القوة إضافة 

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

+1.00
 +1.50
+2.00

+2.50D

+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

D lens
 N lens

ر لمحو ا

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتن

 بروكلير® الحيدية متعددة البؤر

توفر شعوًرا بالراحة طوال اليوم لمرتدي 
العدسات الالصقة متعددة البؤر الذين يعانون 

من الالبؤرية وجفاف العين.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

B / 62% أومافيلكون

المواد/الماء محتوى 

+20.00D to 
-20.00D

 (0.50D steps after 
+/-6.50D)

الكروية القوة 

D lens 
N lens

لتصميم ا

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

2

14.4mm

8.4, 8.8mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

األسطوانة قوة 

-0.75 to -5.75 
(0.50 steps)

5° to 180°
(5° steps)

ر لمحو ا
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 عائلة بيوميدكس

 بيوميديكس ®55
إيفوليوشن

مصممة لتوفر الشعور بالراحة واألداء العالي 
بسعٍر معقول.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

D / 55% أوُكوفيلُكون

المواد/الماء محتوى 

-0.50D to -10.00D 
(0.50D steps after 

-6.00D)

الكروية القوة 

ال كروي

لتصميم ا

 مغلفات ذات واجهة
 بالستيكية شفافة
 تحتوي على 6

عبوات

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

4

14.2mm

8.8mm

نعم

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتن

 عدسات بيوميدكس®
الالصقة الحيديةإيفوليوشن

عدسات الصقة ميسورة التكلفة لمن يعانون 
من الالبؤرية.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

D / 55% أوُكوفيلُكون

المواد/الماء محتوى 

-10.00د إلى +8.00 د
 خطوات 0.50 د بعد +/-)

(6.00 د

الكروية القوة 

3 أو 6

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

4

14.5mm

8.7mm

نعم

نعم

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

األسطوانة قوة 

-0.75
 -1.25
-1.75
-2.25

10° to 180° 
(10° steps)

ر لمحو ا
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تعد جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء التجارية والمظهر التجاري وأسماء المنتجات الواردة هنا بمثابة عالمات تجارية مسجلة وعالمات 
تجارية لشركة CooperVision والشركات المنتسبة لها والشركات التابعة لها، ما لم ُيذكر خالف ذلك. وال يجوز استخدام العالمات التجارية لشركة 

CooperVision علًنا إال بالحصول على إذن.

* تساعد العدسات الالصقة التي تحجب األشعة فوق البنفسجية على توفير الحماية ضد انتقال األشعة فوق البنفسجية الضارة إلى العين ولكنها ال تحل 
محل النظارات الواقية التي تمتص األشعة فوق البنفسجية، مثل النظارات الواقية أو النظارات الشمسية التي تمتص األشعة فوق البنفسجية، ألنها 
ال تغطي العين أو المنطقة المحيطة بها تماًما. استمر في استخدام النظارات التي تمتص األشعة فوق البنفسجية وفًقا لتوجيهات اختصاصي العناية 

بالعين.

* أثناء االستخدام اليومي.  

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

 non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20. 2 في ملف 2017 و2014؛ CVI بيانات

 عدسات بيوميديكس يوم 1
إضافي

مصممة لتحقيق الفائدة القصوى للشعور 
بالراحة طوال اليوم.

األغذية إدارة   مجموعة 
قير لعقا ا و

القطر

منحنى

D / 55% أوُكوفيلُكون

المواد/الماء محتوى 

-0.50D to -10.00 
(0.50D steps after 

-6.00D)

الكروية القوة 

كروية

لتصميم ا

30

العلبة حجم  خيارات 

يومًيا

االرتداء جدول 

4

14.2mm

8.6mm

نعم

ال

الملونة الرؤية  ذات  العدسات 

البنفسجية* فوق  األشعة  حظر 

 لمعرفة المزید حول العدسات الالصقة، تفضل بزیارة
coopervision-mena.com/ar/منتجاتن
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