
היכונו להשתלט 
על המיופיה!

הוכח מחקרית שעדשות המגע 
 ,MiSight® 1 Day

מאטות את קצב התפתחות 
המיופיה בצורה משמעותית1*

SOFLEX
CooperVision Specialty EyeCare



⋅ רמות גבוהות של מיופיה יכולות להוביל לאובדן ראייה כתוצאה מהתארכות גלגל העין3
⋅ מיופיה מעלה באופן משמעותי את הסיכון להיפרדות רשתית וניוון מקולרי3

⋅ אפילו רמות נמוכות של מיופיה קשורות לשכיחות גבוהה של גלאוקומה וקטרקט3

⋅ משקפי מולטיפוקל

Ortho-K עדשות ⋅

⋅ עדשות מגע מולטיפוקל רכות

⋅ טיפות אטרופין

*מהכריכה: הוכח שעדשות המגע MiSight® 1 day מאטות את קצב התפתחות המיופיה בהשוואה לעדשות מגע יומיות רגילות במשך תקופה של 3 שנים

התמודדות עם מיופיה חשובה היום יותר מאי פעם!

למעלה מ- 50% מאוכלוסית העולם תפתח מיופיה עד שנת 22050

האטת קצב התפתחות המיופיה יכולה להפחית באופן משמעותי את הסיכון 
לסיבוכים הקשורים במיופיה ובאובדן ראייה בשלב מאוחר יותר בחיים.

קיימות היום מספר שיטות טיפול:



⋅ עדשת מגע חד פעמית, יומית עם טכנולוגיית ®ActiveControl לניהול המיופיה.

⋅ פשוטה להתאמה כמו עדשת מגע רגילה.

⋅ פשוטה להתאמה בהשוואה לאפשרויות הטיפול האחרות הקיימות.

⋅ שני אזורי טיפול - יוצרים דיפוקוס מיופי כדי שהדמות תופיע לפני הרשתית ולא אחריה 

   במטרה להאט את קצב התארכות גלגל העין.

⋅ שני אזורי תיקון - לתיקון תשבורתי.

⋅ אזורי הטיפול עוצבו כדי להבטיח טשטוש מיופי שיתאים למרשמים שונים, לגדלי אישון  

  משתנים ולשינויים במירכוז עדשות המגע.

*בהשוואה לעדשת מגע יומית רגילה במשך תקופה של 3 שנים. 

השתלטו על המיופיה עם עדשת המגע היומית
MiSight® 1 Day, עדשת מגע חד פעמית רכה הראשונה 

שהוכחה כיעילה להאטת קצב התפתחות המיופיה בילדים1* 

עדשות המגע החדשניות MiSight® 1 Day עם טכנולוגית ®ActiveControl שולטות 
גם בהתארכות גלגל העין וגם בקצב התפתחות המיופיה ובמקביל מבצעות תיקון תשבורתי 1,4 

 

Tideman JW, et al, JAMA Ophthalmology, December 20165

“התחזיות שלנו מראות שלאור העובדה שגלגל העין מתארך, 
מיופיה תגרום לסיכונים רבים על הבריאות האוקולרית של הציבור” 

 



טשטוש מיופי

מיקוד קרני האור

אזורי הטיפול שיוצרים טשטוש מיופי

אזורי התיקון התשבורתי



Proclear® 1 day MiSight® 1 day
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עדשות המגע MiSight® 1 Day נבדקו במחקר שארך 3 שנים 
בקרב ילדים בני 8 ומעלה

MiSight® 1 Day: מחקר קליני1

מחקר שנמשך 3 שנים, במיסוך כפול ובוצע בארבעה אתרים 

)קנדה, אנגליה, פורטוגל, סינגפור(

⋅ לנבדקים הותאמו באופן שרירותי עדשות MiSight® 1 Day )קבוצת הניסוי( 

   או Proclear® 1 Day )קבוצת ביקורת(

⋅ 144 ילדים מיופים בני 8-12

   - גיל: 10± שנים )57% בני 8-9 שנים, 43% בני 10-12 שנים(

   - מין: 52% בנים, 48% בנות

   - מוצא אתני: 55%  מערביים, 32% אסייתיים, 9% מעורבים, 4% אחר

⋅ מרשם ספרי בתחילת התהליך (Baseline spherical equivalent refraction (SER)): שווה בכל קבוצות המחקר.

0.75D -צילינדר רפרקטיבי קטן או שווה ל ⋅

המחקר הקליני של

 MiSight® 1 Day

היה הראשון להדגים ירידה 

מתמשכת בהתקדמות 

המיופיה עם עדשות מגע 

רכות במשך תקופה 

של 3 שנים1*.

 MiSight® 1 Day במשך שלוש שנים, עדשות המגע
הפחיתו את התקדמות המיופיה ב 59% 1*

SERE=spherical equivalent refraction error

*עדשת מגע יומית, חד מוקדית רגילה.



עדשות המגע MiSight® 1 Day  הפחיתו את 
1*התארכות גלגל העין ב 52% 

הפחתת התארכות גלגל העין 

עוזרת להפחית את הסיכון 

לסיבוכים הקשורים במיופיה 

ובאובדן ראייה בשלב מאוחר 

יותר בחיים.

רק 1 מ-3 ילדים שהרכיב 

 MiSight® 1 Day עדשות מגע

חווה עלייה במיופיה של מעל 

ל 0.75D, בהשוואה ל-3 מכל

 4 ילדים שהרכיבו עדשות מגע 

חד מוקדיות יומיות1.

התפלגות האוכלוסיה

שינוי התארכות גלגל העין
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% -0.75D or more progression

במהלך שלוש שנים, ממצאי בדיקת מנורת הסדק לא הראו כל 
החמרה בהשוואה לממצאים ההתחלתיים שנמדדו בלימבוס, אודם 

בלחמית הבולברית והפלפברלית ומדידות אחרות4

*בהשוואה לעדשת מגע יומית, חד מוקדית רגילה במשך תקופה של 3 שנים.

במהלך שלוש שנים, ממצאי בדיקת מנורת הסדק לא הראו כל 
החמרה בהשוואה לממצאים ההתחלתיים שנמדדו בלימבוס, אודם 

בלחמית הבולברית והפלפברלית ומדידות אחרות4



עדשות המגע MiSight® 1 day ידידותיות לילדים*

ילדים צעירים בגיל 8, שעדשות מגע היו חדשות עבורם 
דיווחו על נוחות ועל התנהלות קלה איתן

 מהילדים דיווחו שעדשות MiSight® 1 Day היו נוחות להרכבה4*
 85%

 90%
למעלה מ-

מהילדים  דיווחו שהם לא הרגישו או הרגישו רק לעיתים 
את עדשות MiSight® 1 Day במהלך ההרכבה4***

 מהילדים דיווחו שעדשות MiSight® 1 Day היו קלות להסרה4**
 100%

*כפי שדווח אחרי חודש של הרכבה.
**ילדים בגילאי 8-15.

***מהשבוע הראשון ועד לאחר 3 שנים.

ניהול המיופיה באמצעות עדשות מגע יכול לשפר את תחושת 
הביטחון העצמי של הילד ואת יכולתו להשתתף בפעילויות 

ספורט ובפעילויות נוספות6



עדשות המגע MiSight® 1 day מתאימות 
לאורח החיים האקטיבי של הילדים

ילדים הסכימו שעדשות המגע MiSight® 1 day העניקו להם ראייה ברורה 
למרחקים שונים במהלך פעילויות יומיומיות

98% דיווחו שהם רואים טוב מחוץ לבית4* 
 

 90%

יותר מ-

מהילדים דיווחו שהם רואים טוב במהלך הכנת שיעורי בית, 
קריאה, צפייה בטלוויזיה ומשחק במשחקי מחשב4*

*דיווחים במפגשים שבועיים שנערכו במהלך 3 שנים. 

9 מ-10 ילדים אמרו שהם מעדיפים להרכיב עדשות
MiSight® 1 Day על פני הרכבת המשקפיים שלהם4



?MiSight® 1 Day באיזו תדירות אתה מרכיב לילד שלך את עדשות המגע

?MiSight® 1 Day באיזו תדירות אתה מסיר לילד שלך את עדשות המגע

N=130–140

N=130–140

*כפי שדווח ע”י ההורים.

   MiSight® 1 Day -מספר המשתתפים כולל את קבוצת הביקורת וקבוצת ה

   MiSight® 1 Day -מספר המשתתפים כולל את קבוצת הביקורת וקבוצת ה

ילדים יכולים להתמודד עם עדשות המגע 
MiSight® 1 Day  באופן עצמאי

אחרי שימוש במשך שבוע ימים, ילדים הזדקקו לעזרה מינימלית 
מההורים בשימוש בעדשות 1*



N=130–144 מספר המשתתפים

הורים מתרגלים מהר ומרגישים בנוח עם העובדה 
שילדיהם מרכיבים עדשות מגע 

:MiSight® 1 Day במהלך 3 שנים שבהן ילדיהם הרכיבו את עדשות
.MiSight® 1 Day לפחות 95% מההורים ציינו שילדיהם מרוצים מהנוחות של עדשות המגע ⋅

⋅ למעלה מ-90% מההורים ציינו שילדיהם מרוצים או מרוצים מאד מיכולת הראייה שלהם תוך

.MiSight® 1 Day כדי הרכבת עדשות המגע  

עד כמה אתה מרגיש בנוח עם העובדה שהילד שלך מרכיב עדשות מגע?

* הסכום לא תמיד שווה ל-100% עקב דיווחים חסרים.
^ ילדים בגילאי 8-15.

& אחרי 3 שנים; ‘ניסיון כולל’ הוגדר עפ”י נוחות הילד, הראייה שלו, היכולת לטפל בעדשות, והחופש ממשקפיים.

88% מההורים הגדירו את ילדיהם “שמחים” או

“שמחים מאד“ בחוויה הכוללת של שימוש בעדשות 
*, ^ ,&MiSight® 1 Day המגע



.MiSight®1 Day בדיקת רפרקציה ציקלופלגית יכולה לסייע בנתוני הבסיס לפני התחלת התאמה לעדשות*
 0.75D-קטן מ vertex לקבלת תוצאות אופטימליות יש לוודא שעוצמת הצילינדר לאחר חישוב**

Material omafilcon A

Water content 60%

Base curve (mm) 8.7

Diameter (mm) 14.2

Sphere power -0.25D to -6.00D (0.25D steps)

Optical design ActivControl® Technology

Dk/t (at -3.00D) 28

Pack size 30

Replacement schedule Daily disposable

שלב

1

קל להתאים כמו עדשת מגע רכה חד מוקדית

שלב

2

שלב

3

יש לבצע בדיקת רפרקציה למרשם אופטימלי
⋅ יש לשים את מרשם המשקפיים הנוכחי* במסגרת בדיקה, 

  יש לבצע בדיקת רפרקציה עד לקבלת מרשם משקפיים אופטימלי ולבצע איזון דו עיני

טכניקה מומלצת לאיזון דו עיני:
 +0.25D 1.00+ לערפול בעין אחת, הוסיפו בהדרגהD 0.75+ או עדשהD השתמשו בעדשת

עד לקבלת מקסימום פלוס, חזרו על התהליך בעין השנייה. 

MiSight® 1 day בחירה ובדיקת העדשה המתאימה
⋅ יש לחשב את עוצמת העדשה ®MiSight הראשונית לאחר חישוב

  Best Sphere Equivalent**, יש לחשב Vertex Distance במידת הצורך.

⋅ יש להמתין כ-5 דקות כשהעדשות MiSight® 1 day בעיני הפציינט 

  ולאחר מכן לבצע הערכה למרשם אופטימלי תוך שימוש בטכניקה לאיזון דו עיני.

⋅ יש לתעד את חדות הראייה.

⋅ בידקו את המרשם:

יש להוסיף 0.25D- בהדרגה, אך ורק אם יש שיפור משמעותי בחדות הראיה לרחוק.
יש להוסיף 0.25D+ בהדרגה כל עוד אין השפעה על חדות הראיה לרחוק או על תחושת 

הראיה הסובייקטיבית של המטופל.

המלצות ובדיקות מעקב
⋅ יש לתאם בדיקות מעקב לאחר שבוע ממועד ההתאמה

⋅ יש להנחות את המטופל )או את הורי המטופל( באופן השימוש והטיפול בעדשה.

⋅ יש לוודא הסתגלות לראיה עם עדשות המגע.

יש להמליץ על זמן הרכבה מינמלי: 6 ימים בשבוע ויותר, 10 שעות ביום ויותר
טיפ חשוב: צל והילות נחשבים לתופעה נורמלית בתחילת התהליך ומוגדרים 

כתחושת ראיה נורמלית לטיפול זה.



ולסיכום,
עדשות המגע MiSight® 1 Day  - עדשות המגע הראשונות 
שהוכחה יעילותן בהאטת קצב התפתחות המיופיה בילדים1*

givingsight.org

אנו קוראים לכם לפעול למען ילדים עם מיופיה והוריהם
 MiSight® 1 Day המליצו להם על עדשות המגע

*בהשוואה לראייה רגילה עם עדשות מגע יומיות רגילות במשך תקופה של 3 שנים.

תוכננו כדי לאפשר שימוש קל ושקט נפשי
⋅ אחרי חודש אחד בלבד של הרכבת העדשות, 85% מהילדים אמרו שקל להרכיב אותן 

   ו-100% מהילדים אמרו שקל להסירן1

⋅ קל להתאים אותן כמו עדשות מגע רכות רגילות 

תוכננו כדי ליצור שינוי!
⋅ חברת ®CooperVision תורמת 5% מההכנסות ממכירות עדשות MiSight® 1 Day כדי לתמוך

   בראייה של הילדים שלנו ברחבי העולם 

תוכננו במטרה להגביל את המנגנונים שמניעים את קצב התפתחות המיופיה
⋅ טכנולוגיית ה ®ActiveControl בעדשת MiSight® 1 Day שולטת בהתארכות גלגל העין 

   ומתקנת שגיאות רפרקטיביות 1,4

⋅ עדשות המגע MiSight® 1 Day מפחיתות גם את התארכות גלגל העין וגם את קצב התקדמות
  המיופיה ביותר מחצי, בהשוואה לעדשות מגע רגילות1
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הוכח שעדשות המגע MiSight® 1 Day מאטות את קצב 
התפתחות המיופיה1*

SOFLEX
CooperVision Specialty EyeCare

*בהשוואה לעדשת מגע חד מוקדית רגילה במשך תקופה של 3 שנים.


