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Contaview Aberration Control UV

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Με το νέο “σύστημα ελέγχου εκτροπής” επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας όρασης συγκρινόμενη με συμβατικούς 

φακούς επαφής. Η διαφορά βρίσκεται στο σχεδιασμό της πρόσθιας επιφάνειας. Λόγω της ασφαιρικής πρόσθιας επιφάνειας, ο 

φακός χαρακτηρίζεται από την αντοχή και τη δυνατότητα μεταβολής του πάχους στις ανάλογες διορθώσεις.

Σκοπός δεν είναι μόνο να διορθωθούν χαμηλά ποσοστά εκτροπών π.χ. σφαιρικών διαθλαστικών ανωμαλιών, καθώς και 

αστιγματισμός, αλλά επίσης να γίνει ένα ακόμα βήμα η μείωση της “σφαιρικής εκτροπής”.    

Contaview Aberration Control UV
Ένας φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης με 55% 

περιεκτικότητα νερού, ασφαιρική πρόσθια επιφάνεια 

και ενσωματωμένη UV προστασία.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14,20mm

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) (-)8,70mm & (+)8,80mm

Πάχος κέντρου (mm) 08-1.0 

Οπτική ζώνη (mm) 10.00-8.00

Περιεκτικότητα σε νερό 55% 

Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t 19.5 

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV, μη ιονικό) Methafilcon A (45%)

Απόχρωση Γαλάζιο

Πρόσθια επιφάνεια Ασφαιρική

Οπίσθια επιφάνεια Σφαιρική

Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη -0,50 έως -6,00 ( ανα 0,25) &

 -6,50 έως-12,00 ( ανα 0,50)

Διαθλαστική δύναμη υπερμετρωπικών +0,50 έως +4,00 ( ανα 0,25) &

  +4,50 έως+8,00 ( ανα 0,50)

Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Μηνιαία

Συσκευασία 6 φακών σε πλίστερς

Contaview Aspheric UV

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο βελτιωμένος σχεδιασμός διευκολύνει τον χειρισμό και μειώνει κατά συνέπεια, την έκταση των εναποθέσεων και την 

καταστροφή των φακών κατά την εφαρμογή και την αφαίρεσή τους. Χάρη στη βελτιωμένη γεωμετρία του, η ανοχή και η άνεση 

κατά τη χρήση είναι σημαντικά βελτιωμένες.

Contaview Aspheric UV
Ένας σφαιρικός φακός επαφής, με ποσοστό υδροφιλίας 55%, 

με βελτιωμένο σχεδιασμό και μια πρόσθετη UV προστασία..

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm)  14,20mm

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) (-)8,90mm

Πάχος κέντρου (mm) 0.07mm (στις -3.00dpt) 

Οπτική ζώνη (mm) Διαφοροποιείται ανάλογα με τη διοπττρία 

Περιεκτικότητα σε νερό 55%

Αξία Dk 28 

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV, μη ιονικό) Ocufilcon D (45%)

Απόχρωση Γαλάζιο

Πρόσθια επιφάνεια Ασφαιρική

Οπίσθια επιφάνεια Σφαιρική

Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη -0,50 έως -6,00 ( ανα 0,25) &

 -6,50 έως-10,00 ( ανα 0,50)

Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Μηνιαία

Συσκευασία 6 φακών σε πλίστερς



Contaview Premium UV

Contaview Premium UV
Ένας βιοσυμβατός φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης 

με 54% περιεκτικότητα νερού, ένας νέος σχεδιασμός φακών 

επαφής με δίκοιλη οπίσθια επιφάνεια και ενσωματωμένη UV 

προστασία.

4 5

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Προκειμένου να αναπαράγουμε τις θετικές ιδιότητες του ανθρώπινου κερατοειδή χιτώνα σε ένα υλικό φακών επαφής, ουσίες 

συγγενικές με εκείνες του ανθρώπινου σώματος, ενσωματώθηκαν σε ένα σύνθετο πολυμερές συστατικό καθιστώντας τον 

“Contaview premium UV” έναν ιδιαίτερα ανεκτό φακό επαφής. 

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και στις άριστες ιδιότητες ύγρανσης, ο συγκεκριμένος φακός συνιστάται επίσης για 

ευαίσθητα και ξηρά μάτια.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14.20

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) (-)8.60/8.90, (+)8.80

Διάμετρος (mm) 13.60

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) (-)(+)8.30

Πάχος κέντρου (mm) 0.09mm (στις -3.00dpt)

Οπτική ζώνη (mm) 8.50

Περιεκτικότητα σε νερό 54%

Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t 22

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV,μη ιονικό) Vitafilcon A (46%)

Απόχρωση Απαλό Πράσινο

Πρόσθια επιφάνεια Σφαιρική πολλαπλών καμπύλων

Οπίσθια επιφάνεια Σφαιρική δίκοιλη

Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη -0.25 έως -6.00(ανά 0.25)  

 -6.00 έως -12.00(ανά 0.50)

Διαθλαστική δύναμη υπερμετρωπικών +0.25 έως+5.00 (ανά 0.25) 

 +5.00 έως +8.00(ανά 0.50)

Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Κάθε μήνα

Συσκευασία 6 φακών σε πλίστερς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma.

Contaview excellence UV

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο φακός επαφής “Contaview excellence UV” είναι ιδανικός για χρήστες που επιθυμούν να έχουν τέλεια αίσθηση 

ανεκτικότητας, ακόμα και μετά από πολλές ώρες χρήσης, καθώς επίσης και για όσους απαιτούν την καλύτερη επίδοση όρασης 

από τους φακούς τους.

Contaview Ecxellence UV
Ένας φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης με 69% 

περιεκτικότητα νερού, σιλικόνης υδρογέλης, με δίκοιλη οπίσθια 

επιφάνεια, ασφαιρικό σχεδιασμό άκρων και ενσωματωμένη UV 

προστασία. 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14.20

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) 8,50mm/8.80mm 

Πάχος κέντρου (mm) 0.09mm (στις -3.00dpt) 

Οπτική ζώνη (mm) >8,50 mm 

Περιεκτικότητα σε νερό 69% 

Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t 76 x 10-9 

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV, μη ιονικό) Aerofilcon a (69%) 

Απόχρωση Απαλό Πράσινο

Πρόσθια επιφάνεια Πολλαπλών καμπύλων

Οπίσθια επιφάνεια Δίκοιλη 

Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη -0,50 έως -6,00 ( ανα 0,25) &

  -6,50 έως-12,00 ( ανα 0,50) 

Διαθλαστική δύναμη υπερμετρωπικών +0,25 έως +5,00 ( ανα 0,25) & 

 +5,50 έως+8,00 ( ανα 0,50) 

Χρήση Καθημερινή 

Αντικατάσταση Κάθε μήνα 

Συσκευασία 6 φακών σε πλίστερς 



Contaview Colors

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο σχεδιασμός του φακού και η εκπληκτικά λεία επιφάνεια του καθιστούν δυνατή υψηλή εσωτερική ανεκτικότητα και συνεπώς 

ευχάριστη αίσθηση κατά τη διάρκεια χρήσης. Μια ποικιλία έξι χρωμάτων είναι διαθέσιμη, που ενισχύει ή αλλάζει το χρώμα των 

ματιών με πολύ φυσικό τρόπο

Contaview Colors
Ένας 42% υδατικός, μη ιονικός φακός επαφής που 

θα αναδείξει ή θα αλλάξει το χρώμα των ματιών σας. 6 7

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14,00mm

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) 8,70mm

Πάχος κέντρου (mm) 0,10-0,12 

Οπτική ζώνη (mm) 10,00-8,00 

Περιεκτικότητα σε νερό 42%

Χρώματα green, blue, aqua, gray (με βαθμούς)   

 & violet, hazel (μόνο σε plano) 

Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t 11,5 

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV,μη ιονικό) Hefilcon A (58%)

Πρόσθια επιφάνεια Σφαιρική

Οπίσθια επιφάνεια Σφαιρική

Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη Πλάνο εως -6,00 (διαβάθμιση ανα 0,25)

Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Μηνιαία

Συσκευασία 2 φακών σε πλίστερς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma.

Contaview Aberration Control 1-day

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Με το νέο “σύστημα ελέγχου εκτροπής” είναι πιθανό να βελτιωθεί η ποιότητα όρασης συγκρινόμενη με συμβατικούς φακούς 

επαφής. Η διαφορά βρίσκεται στο σχεδιασμό της πρόσθιας επιφάνειας. Λόγω της ασφαιρικής πρόσθιας επιφάνειας, ο φακός 

χαρακτηρίζεται από την αντοχή και τη δυνατότητα μεταβολής του πάχους στις ανάλογες διορθώσεις.

Σκοπός δεν είναι μόνο να διορθωθούν χαμηλά ποσοστά εκτροπών π.χ. σφαιρικών διαθλαστικών ανωμαλιών, καθώς και 

αστιγματισμός, αλλά επίσης να γίνει ένα ακόμα βήμα – η μείωση της “σφαιρικής εκτροπής”.

Contaview Aberration Control 1-day
Ένας φακός επαφής ημερήσιας αντικατάστασης με 58% 

περιεκτικότητα νερού, ασφαιρική πρόσθια επιφάνεια και 

ενσωματωμένη UV προστασία.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14,20mm

Ακτ. Καμπυλότητας (mm 8,60mm

Πάχος κέντρου (mm) 0.06-0.08 

Οπτική ζώνη (mm) 10.00-8.00 

Περιεκτικότητα σε νερό 58%

 Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t 19.5 

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV,μη ιονικό) Hefilcon C (42%)

Απόχρωση Γαλάζιο

Πρόσθια επιφάνεια Ασφαιρική

Οπίσθια επιφάνεια Σφαιρική

Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη -0,50 έως -6,00 ( ανα 0,25) & 

 -6,50 έως-10,00 ( ανα 0,50)

Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Ημερήσια

Συσκευασία 30 φακών σε πλίστερς

Σφαιρική Εκτροπή Διόρθωση Σφαιρικής Εκτροπής



Contaview Premium Toric UV Contaview Excellence Toric UV

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Προκειμένου να αναπαράγουμε τις θετικές ιδιότητες του ανθρώπινου κερατοειδή χιτώνα σε ένα υλικό φακών επαφής, ουσίες 

συγγενικές με εκείνες του ανθρώπινου σώματος, ενσωματώθηκαν σε ένα σύνθετο πολυμερές συστατικό καθιστώντας τον 

“Contaview premium toric UV” έναν ιδιαίτερα ανεκτό φακό επαφής. 

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και στις άριστες ιδιότητες ύγρανσης, ο συγκεκριμένος φακός συνιστάται επίσης για 

ευαίσθητα και ξηρά μάτια.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο καινοτόμος σχεδιασμός διπλής τορικής επιφάνειας, και η ύπαρξη δυο βαριδίων στον οριζόντιο άξονα, επιτρέπει γρήγορη και 

διαρκή ευθυγράμμιση του άξονα στον οφθαλμό, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλύτερη δυνατή  και διαρκή άνεση.

Το υλικό σιλικόνης-υδρογέλης Aerofilcon A“, σε συνδυασμό με την καινοτόμο γεωμετρία για περισσότερη σταθερότητα του 

άξονα, έχει κάνει εφικτό τη δημιουργία ενός μηνιαίου φακού επαφής που προσφέρει ιδανική ισορροπία μεταξύ υγρασίας και 

οξυγόνωσης καθώς και σταθερή οπτική οξύτητα

Contaview Premium Toric UV
Ένας βιοσυμβατός φακός επαφής μηνιαίας 

αντικατάστασης με 54% περιεκτικότητα νερού, ένας νέος 

σχεδιασμός φακών επαφής με δίκοιλη οπίσθια επιφάνεια 

και ενσωματωμένη UV προστασία.

Contaview Excellence Toric UV
Ο τορικός φακός επαφής σιλικόνης-υδρογέλης, 

μηνιαίας αντικατάστασης με 69% περιεκτικότητα νερού, 

οπίσθια επιφάνεια 2 καμπύλων, ασφαιρικό σχεδιασμό 

άκρων και ενσωματωμένη προστασία UV.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14.40mm

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) 8,60mm

Πάχος κέντρου (mm) 0.1mm (στις -3.00dpt) 

Οπτική ζώνη (mm) 9,00 mm 

Περιεκτικότητα σε νερό 69%

 Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t 76 x 109

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV,μη ιονικό) Aerofilcon A (69%)

Απόχρωση Ανοιχτό τιρκουάζ

Πρόσθια επιφάνεια Διπλή τορική 

Οπίσθια επιφάνεια Τορική διπλής καμπύλης

Σταθεροποίηση Συμμετρική-δυναμική χωρίς πρίσμα (hybrid)

Σημείο μαρκαρισμού του άξονα 0° - 180°

Διαθλαστική δύναμη μυωπικών -0.25 έως -6.00 (ανά 0.25), 

 -6,00έως -8.00 ( ανά 0.50)

Διαθλαστική δύναμη υπερμετρωπικών 0.25 έως 4.00 (ανά 0.25), 

 4.00 έως 6.00 (ανά 0.50)

Κύλινδρος -0.75,-1.25,-1.75,-2.25

Άξονες 0° έως 180° (διαβάθμιση ανά 10°)

Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Κάθε μήνα

Συσκευασία 6 φακών σε πλίστερς

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Διάμετρος (mm) 14.40mm

Ακτ. Καμπυλότητας (mm) 8,60mm

Πάχος κέντρου (mm) 0.09mm (στις -3.00dpt) 

Οπτική ζώνη (mm) >9,00 mm 

Περιεκτικότητα σε νερό 54%

Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t  22

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV, μη ιονικό) Vitafilcon A (46%))

Απόχρωση Απαλό Πράσινο

Οπίσθια επιφάνεια Τορική

Σταθεροποίηση Δύναμη ελεύθερου πρίσματος

Σημείο μαρκαρισμού του άξονα Κάτω με 270º
Διαθλαστική δύναμη μυωπικών -0.25 έως -6.00(ανά 0.25)

Διαθλαστική δύναμη υπερμετρωπικών +0.25 έως+4.00 (ανά 0.25)

Κύλινδρος -0.75,-1.25,-1.75,-2.25

Άξονες 0º έως 180º (διαβάθμιση ανα 10º)
Χρήση Καθημερινή

Αντικατάσταση Κάθε μήνα

Συσκευασία 6 φακών σε πλίστερς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Το Simply One της Contopharma.

Power Map

θέση βαριδιών στις 0° και 180°



Contopharma “simply one”    Contopharma Universal Solution

Universal Solution
Το διάλυμα «όλα-σε-ένα» για όλους τους μαλακούς φακούς 

επαφής, ημερήσιας χρήσης και συχνής αντικατάστασης

CONTOPHARMA “simply one”
Ένα καθαριστικό, απολυμαντικό και βελτιωμένο αποτέλεσμα 

διαβροχής στις επιφάνειες των φακών επαφής, επιτυγχάνεται με 

εξειδικευμένες ουσίες όπως καθαριστικά και υαλουρονικό οξύ.
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Η μοναδική σύνθεση του διαλύματος επιτρέπει μία δράση καθαρισμού, απολύμανσης και ενυδάτωσης των φακών επαφής.

Η δυνατότητα χρήσης του «Διαλύματος Universal», συνοψίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: καθαρισμός, απολύμανση, 

ενυδάτωση, ξέπλυμα και συντήρηση, και όλα αυτά με ένα μόνο προϊόν.

Ένα διάλυμα χρησιμοποιείται για καθαρισμό, απολύμανση, διαβροχή 

καθώς και ξέπλυμα και φύλαξη, και όλα αυτά με ένα προϊόν. 

Το “simply one” οδηγεί σε μία άμεση και διαρκή καλή άνεση του 

φακού επαφής. Προτείνεται για φακούς επαφής συχνής αντικατάστασης 

διαστήματος από μερικές μέρες μέχρι 3 μήνες.

Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α -  Δ Ρ Α Σ Η

Ιδιότητες:
Α. Δημιουργεί το υπόστρωμα για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της αναγέννησης 

των κυττάρων.

Β. Συστατικό σύνδεσης νερού και διαβροχής.

C. Συστατικό ενεργό στην επιφάνεια.

D. Ουσίες συντήρησης με απολυμαντικό αποτέλεσμα.

Δράση: 
Α. Υποστηρίζεται η σταθερότητα και η αναγέννηση του κερατοειδή.

Β. Διαρκής προφύλαξη από τον σχηματισμό ξηρών σημείων και μικρών πληγών στον 

κερατοειδή.

C. Μειώνει την τάση στις επιφάνειες και καθαρίζει τις επιφάνειες των φακών επαφής 

σε σχέση με λιπίδια και άλλα σωματίδια.

D. Απολυμαίνει το φακό επαφής όταν φυλάσσεται.
 

Περίοδος για να χρησιμοποιηθεί: 60 μέρες (μετά το άνοιγμα του μπουκαλιού)

Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α -  Δ Ρ Α Σ Η

Το «Διάλυμα Universal» της Contopharma είναι το αποτέλεσμα της συμβολής 

μίας τεράστιας έρευνας των ειδικών που έγινε σε καθιερωμένους φακούς επαφής. 

Το «Διάλυμα Universal» είναι η σύνθεση μιας μακράς πρακτικής εμπειρίας στον 

τομέα των φακών επαφής και μιας προσπάθειας που ανανεώνεται αδιάκοπα, για να 

καταστήσει την συντήρησή τους, απλή αλλά και αποτελεσματική για τον χρήστη.

350ml

350ml

350ml 50ml

3x100ml



Contopharma  “Τab in one” GPHCL System RINSING R - CLEANING C

Οι φακοί απολυμαίνονται και καθαρίζονται χάρη στο διάλυμα του υπεροξειδίου. με την καταλάση σε μορφή επικαλυμμένου 

δισκίου, που χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του υπεροξειδίου, επιτυγχάνεται ταχεία και ασφαλής εφύγρανση, με 

βέλτιστη διαβροχή των φακών. ο σχετικά μικρός χρόνος δράσης επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των φακών έπειτα από 

μόλις 2 ώρες. Το σύστημα υπεροξειδίου “Tab in one” συνιστάται για την περιποίηση όλων των φακών επαφής, ιδιαίτερα των 

υδρόφιλων , μαλακών φακών.

Το διάλυμα «Καθαριστικό C» είναι το αποτέλεσμα μίας 

μακράς εξέλιξης που είχε σαν σκοπό την αναζήτηση μιας 

φόρμουλας με υψηλή ικανότητα καθαρισμού, αποφεύγοντας 

τους έντονους ερεθισμούς κατά την άμεση επαφή με το 

μάτι. Το αποτέλεσμα είναι ένα διάλυμα που δεν προκαλεί 

φθορές με βάση τις ενεργές ουσίες καθαρισμού των 

φακών. Το «Καθαριστικό C» της Contopharma δεν περιέχει 

απολυμαντικά στοιχεία από βαριά μέταλλα.

Το «Συντηρητικό R» της Contopharma είναι ένα διάλυμα 

ξεπλύματος και συντήρησης πολυλειτουργικό που 

απευθύνεται στους ημίσκληρους αεροδιαπερατούς 

και στους σκληρούς φακούς επαφής. 

Διατηρεί τον φακό στην ενυδατωμένη και ισοτονική 

κατάστασή του και εμποδίζει την αύξηση των μολυσματικών 

μικροοργανισμών χωρίς το συντηρητικό στοιχείο, που είναι 

συμβατό με τις βλέννες, να συσσωρεύεται στην επιφάνεια 

των φακών επαφής. Μία ιδιαίτερη σύνθεση συνδυασμένων 

πολυμερών (κατά των λιπαρών στοιχείων) κάνει την 

επιφάνεια του φακού επαφής υδρόφιλη, πράγμα που 

βελτιώνει την άνεση στη χρήση, διευκολύνει τον καθαρισμό 

(αντιλιπαρή δράση) και εμποδίζει ευρέως την συσσώρευση 

διάφορων εναποθέσεων. Ο κίνδυνος των δευτερογενών 

ανοσολογικών αντιδράσεων (κοκκίνισμα των ματιών), GPC 

(giant papillary conjunctivitis - γιγαντιαία θηλακιώδης 

επιπεφυκίτιδα) μειώνεται έτσι στο ελάχιστο.

Τab in one
Το φιλικό προς τον χρήστη σύστημα καθαρισμού μιας φάσης, με υπεροξείδιο, 

χρησιμοποιείται για την απολύμανση , τον καθαρισμό και τη φύλαξη των φακών 

επαφής.

GPHCL System RINSING R - CLEANING C
Το σύστημα που ταιριάζει σε όλους τους ημίσκληρους αεροδιαπερατούς και 

σκληρούς φακούς επαφής Ένα πολύ-λειτουργικό διάλυμα ξεπλύματος και φύλαξης 

με ένα ειδικό μείγμα συνδυασμένων πολυμερών («αντί-μολυσματικό αποτέλεσμα»). 

Με αυτό το σύστημα προσφέρεται καλύτερη φροντίδα και άριστη άνεση του φακού 

επαφής. 
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Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α -  Δ Ρ Α Σ Η
Το διάλυμα «Καθαριστικό C» είναι το αποτέλεσμα μίας μακράς 

εξέλιξης1 που είχε σαν σκοπό την αναζήτηση μιας φόρμουλας με υψηλή 

ικανότητα καθαρισμού, αποφεύγοντας τους έντονους ερεθισμούς κατά 

την άμεση επαφή με το μάτι.  Το αποτέλεσμα είναι ένα διάλυμα που δεν 

προκαλεί φθορές με βάση τις ενεργές ουσίες καθαρισμού των φακών.  

Το «Καθαριστικό C» της Contopharma  δεν περιέχει απολυμαντικά 

στοιχεία από βαριά μέταλλα.

Το «Συντηρητικό R» της Contopharma είναι ένα διάλυμα ξεπλύματος 

και συντήρησης πολυλειτουργικό που απευθύνεται στους ημίσκληρους 

αεροδιαπερατούς και στους σκληρούς φακούς επαφής.  Διατηρεί τον 

φακό στην ενυδατωμένη και ισοτονική κατάστασή του και εμποδίζει 

την αύξηση των μολυσματικών μικροοργανισμών χωρίς το συντηρητικό 

στοιχείο, που είναι συμβατό με τις βλέννες, να συσσωρεύεται στην 

επιφάνεια των φακών επαφής. 

Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α -  Δ Ρ Α Σ Η

 Το σύστημα φροντίδας «tab in one» αποτελείται από 3 μέρη (εικ.1) τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την καθημερινή φροντίδα των φακών επαφής.

• Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3%

• Ταμπλέτα ουδετεροποίησης με βιο-καταλύτη

• Θήκη φακών επαφής με ελαστικό στόμιο

Χάρη στην πλήρη αποδόμηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου με την ταμπλέτα 

ουδετεροποίησης, το διάλυμα αποκτά ουδέτερο pH το οποίο είναι ισοτονικό με 

τη δακρυϊκή στιβάδα και δεν περιέχει καθόλου συντηρητικά. Οι φακοί επαφής 

καθαρίζονται, απολυμαίνονται, ενυδατώνονται και είναι έτοιμοι για την εκ νέου 

εφαρμογή τους.

250ml

250ml

25ml



Contopharma “lens & lid“

Contopharma “drop & see“ Contopharma i - Clean!

Contopharma “drop & see“
Με ένα ειδικό συνδυασμό ουσιών υποστηρίζει την ιδανική συμβατότητα του δακρυϊκού φιλμ, του φακού 

επαφής και του κερατοειδή. Ιδανικό για ευαίσθητα και ξηρά μάτια.

• Κατάλληλο και για μη χρήστες φακών επαφής. • Το εξειδικευμένο σύστημα ουδετεροποίησης 

προστατεύει τον κερατοειδή. • Δεν περιέχει EDTA, το οποίο με την αποστέρηση των ιόντων ασβεστίου 

μπορεί να αποσταθεροποιήσει την επιφάνεια του ματιού. • Χωρίς επιβαρυντικές χηλοειδείς ουσίες που 

μπορεί να επηρεάσουν τη μακροχρόνια συμβατότητα.

Contopharma “ i - Clean! ” 
Το “i-clean” είναι ιδανικό καθαριστικό υγρό για όλους τους τύπους φακών επαφής. Μέσω των ειδικών 

συστατικών του επιτυγχάνεται άμεση απομάκρυνση των εναποθέσεων που προσκολούνται στην επιφάνεια 

του φακού κατά τη διάρκεια χρήσης, ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Μετά τον καθαρισμό ο 

φακός επαφής θα πρέπει να ξεπλένεται με ένα κατάλληλο διάλυμα πριν από τη χρήση.

Προτείνεται για όλους τους σκληρούς και ημίσκληρους αεροδιαπερατούς φακούς καθώς και για τους 

μαλακούς υδρόφιλους φακούς επαφής.

Πλεονεκτήματα 

• Δεν περιέχει ένζυμα. • Κατάλληλο για τους φακούς νέας γενιάς.

• Δεν προκαλεί αλλαγές των φυσικών ιδιοτήτων στην επιφάνεια του φακού, ακόμα και με συχνή χρήση. 

• Ιδανική αναλογία κόστους και απόδοσης.
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Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α -  Δ Ρ Α Σ Η

A Υποστηρίζεται η σταθερότητα και η αναγέννηση του κερατοειδή.

B Διαρκής προφύλαξη από το σχηματισμό ξηρών σημείων και μικρών πληγών στον κερατοειδή.

C Προφυλάσσει από τη μικροβιακή μόλυνση του διαλύματος και έτσι τη μεταφορά των μικροοργανισμών.

Περίοδος για να χρησιμοποιηθεί 30 μέρες (μετά το άνοιγμα του μπουκαλιού) Δ Ρ Α Σ Η

A. Αποτελεσματικός καθαρισμός μέσω ιονικής απομάκρυνσης ρίπων

B. Καθαρισμός και ενυδάτωση.

C. Παρεμποδίζει μικροβιακή μόλυνση του υγρού καθώς και τη μεταφορά μικροοργανισμών.

D. Αποτελεσματικός καθαρισμός μέσω μη ιονικής απομάκρυνσης ρίπων

Περίοδος για να χρησιμοποιηθεί 60 μέρες (μετά το άνοιγμα του μπουκαλιού)

25ml

25ml

50ml

25ml

Contopharma “lens & lid“ 
Ένα ειδικά σχεδιασμένο ενυδατικό διάλυμα με καθαριστική δράση στους φακούς επαφής για την καλύτερη 

προστασία για το μάτι, για όλους τους σύγχρονους ημίσκληρους αεροδιαπερατούς και υδρόφιλους 

μαλακούς φακούς επαφής.

• Μοναδικό διάλυμα διαβροχής με tenside για μαλακούς και ημίσκληρους αεροδιαπερατούς φακούς επαφής. 

• Το βασικό συστατικό, ένα θρεπτικό διάλυμα, βοηθάει στην σταθεροποίηση του επιθηλίου του κερατοειδή 

και δεν επεμβαίνει στην επούλωση μιας επιθηλιακής πληγής. 

• Προστατεύει τον κερατοειδή από την οξείδωση του γαλακτικού οξέος κατά τη χρήση των φακών επαφής. 

• Δεν περιέχει EDTA, το οποίο με την αποστέρηση των ιόντων ασβεστίου μπορεί να αποσταθεροποιήσει την 

επιφάνεια του ματιού.

• Χωρίς επιβαρυντικές χηλοειδείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν τη μακροχρόνια συμβατότητα.

Δ Ρ Α Σ Η

A Υποστηρίζεται η αναγέννηση των κυττάρων. 

B Διαρκής προφύλαξη από το σχηματισμό ξηρών σημείων στον κερατοειδή. 

C Καθαρίζει το φακό επαφής στο μάτι όταν χρησιμοποιείται. 

D Προφυλάσσει από τη μικροβιακή μόλυνση του διαλύματος και έτσι τη μεταφορά των μικροοργανισμών.

Περίοδος για να χρησιμοποιηθεί 30 μέρες (μετά το άνοιγμα του μπουκαλιού) 


