Lentes de contacto
Biofinity® toric
multifocal
Concebidas para acompanharem as suas
necessidades de visão em evolução.

O seu astigmatismo está compensado, mas notou que é mais
difícil focar os objetos de perto.
Pode ser um sinal de presbiopia, que afeta a maioria das pessoas
com mais de 40 anos. A presbiopia faz com que os objetos de
perto pareçam desfocados. Para melhorar a sua visão, precisa
de uma nova solução.
Provavelmente já usou lentes tóricas para corrigir o seu
astigmatismo. Agora também há uma solução para tratar a
presbiopia.
As lentes de contacto multifocais tóricas Biofinity® toric
multifocal da CooperVision combinam tecnologias comprovadas
de desenho de lentes para acompanhar as suas necessidades de
visão em constante evolução.

Calendário de
substituição

Corrige

Todos os meses

Astigmatismo
Presbiopia

Recursos que vai adorar

• A Optimized Toric Lens Geometry® incorpora um desenho
especial que garanteuma orientação previsível e uma
colocação estável para uma visão nítida e clara.
• Balanced Progressive™ Technology dispõe de várias zonas de
correção em cada lente adpatdas à sua prescrição, para que
possa ver claramente a todas as distâncias.
• A Aquaform® Technology retém a humidade no interior da
lente e permite uma elevada respirabilidade, proporcionando
um conforto excecionalmente e duradouro.
• Todas as lentes de contacto Biofinity proporcionam um
equilíbrio notável entre conforto, respirabilidade e excelente
desempenho visual.
• Feito à medida, com mais de 200.000 opções de prescrição
para se adequar às suas necessidades de prescrição
específicas1

Referências:
1. CVI data on file 2019. Based on total number of prescription option combinations (for sphere, cylinder, axis and add - including D & N combinations) manufactured.
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