
Børn har et liv fuld af aktiviteter og bevægelse. Men uanset om 
de leger, cykler sammen med deres venner eller lærer nye ting 
i skolen, kan myopi (nærsynethed) gøre det sværere for dem 
at give sig hen til deres favoritaktiviteter. Og i takt med at de 
vokser, kan de desuden få brug for højere styrker.
 
Heldigvis kan dit barn få gavn af en innovativ teknologi, 
som gør livet enklere og bidrager til at bremse udviklingen 
af nærsynetheden1: MiSight® 1 day-kontaktlinser fra 
CooperVision. MiSight® 1 day med ActiveControl® Technology 
korrigerer ikke bare nærsynethed—de er også de første 
bløde kontaktlinser med dokumenteret bremsende effekt 
på udviklingen af myopi hos børn.*†1 Med MiSight® 1 day-
kontaktlinser kan dit barn glæde sig over et skarpt syn, uden 
briller, og fortsat udøve sine favoritaktiviteter.1,2,3

Egenskaberne du vil elske
• Korrigerer og bremser udviklingen af nærsynethed hos 

børn med 59 %, ved hjælp af den specielle ActivControl®-
teknologi.*1

• Det trygge valg for dit barn. Blandt børn i alderen 8 til 15 år, 
som aldrig tidligere har brugt kontaktlinser:
o 90 % af børnene oplyste, at de foretrak deres MiSight® 1 

day-linser frem for deres briller.1

o 90 % af børnene kunne selv sætte deres MiSight® 1 day-
linser i og tage dem ud.‡1

• Børnevenlige, bløde kontaktlinser, som er lette at bruge.1   
• Let håndterlige endagslinser, som ikke skal rengøres eller 

opbevares.

MiSight® 1 day
Endagslinser med dokumenteret bremsende effekt på   

udviklingen af nærsynethed hos børn.1 

* Sammenlignet med en enkeltstyrkelinse til endagsbrug over en periode på 3 år.

† Over en periode på 3 år bremsede MiSight® 1 day udviklingen af myopi med i gennemsnit 59 % sammenlignet med en enkeltstyrkelinse.

‡ Ifølge forældrenes oplysninger. 
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