
Introducing your new lenses

Miru 1day UpSide,  
the 1st and only  
Silicone Hydrogel  

daily disposable with  
Smart TouchTM technology.

Why Miru 1day UpSide with Smart TouchTM?

Because we have listened to what is important to our contact lens wearers:1

Healthy clean lenses   •   Hassle free handling

A refreshing new approach

We created a brand new highly breathable, ultra soft material and combined  
it with an innovative new packaging design for hygienic, hassle free handling.

12017 online patient experience survey, n=300 current daily disposable wearers 

Przedstawiamy nowe soczewki

Miru 1day UpSide to 
pierwsza i jedyna 

jednodniowa soczewka 
Silikonowo-Hydrożelowa, 

w której zastosowano 
technologię Smart TouchTM.

Dlaczego warto wybrać Miru 1day UpSide z technologią Smart TouchTM?

Dlatego, że wysłuchaliśmy opinii użytkowników naszych soczewek kontakto-
wych i wiemy, co jest dla nich ważne1:
• czyste i bezpieczne dla zdrowia soczewki, 
• bezproblemowe zakładanie soczewek.

Nowe odświeżające podejście

Stworzyliśmy markę soczewek wykonanych z nowego wysoko oddychającego 
i wyjątkowo miękkiego materiału, którą umieściliśmy w opakowaniu nowego 
typu, umożliwiającym higieniczne i bezproblemowe zakładanie.
1 2017 badanie doświadczeń pacjentów online, n=300 obecnych użytkowników jednodniowych soczewek kontaktowych



What is Smart TouchTM technology?

Hygienic handling

Designed to reduce irritating fibres, oils from soap or hand creams or other  
harmful contaminants from getting behind your lenses when handling them.

Hassle free handling 

80%
of wearers say they 

would like easier handling¹

≈50%
FASTER

• Lenses are always the right way up and ready to wear.

• The unique lens design and material is tailored
to keep its shape for easier handling.

And it’s quicker too!

More speed, less stress!  
No wasted time in the 
morning checking if the  
lens is the right way up2.

Unique packaging for hygienic lens handling

Lens

Smart zone

This clever lens case has a unique 
smart zone which holds the lens in 
the correct position allowing you to 
remove the lens more easily.  

Simply pinch the lens out between 
your thumb and forefinger lifting it 
off the smart zone.

 No need to touch the inner surface of your lens.
 No need to check if it’s the right way up. 

 ¹Menicon data on file 2017 online patient experience survey study 300 current daily disposable wearers.
 ²Menicon data on file April 2017.

Przedstawiamy nowe soczewki

80%
użytkowników twierdzi,  
że chciałoby zakładać  

soczewki w łatwiejszy sposób¹

OKOŁO 

50% 
SZYBCIEJ
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Higieniczne zakładanie soczewek

Technologię opracowano w celu ograniczenia przedostawania się za soczewkę kon-
taktową drażniących włosków, olejów z mydła i kremów do rąk oraz innych szkodli-
wych zanieczyszczeń podczas zakładania.

Bezproblemowe zakładanie

•  Soczewki są zawsze umieszczone właściwą stroną do 
góry i gotowe do założenia.

•  Wyjątkowa konstrukcja i materiał soczewki pozwalają jej 
utrzymywać odpowiedni kształt, co ułatwia zakładanie.

Oprócz tego, zakładanie jest szybsze!

Im szybciej, tym mniej stresu! 
Rano nie musisz marnować cza-
su na sprawdzanie, czy soczew-
ka ustawiła się odpowiednią 
stroną ku górze.2

Wyjątkowe opakowanie, ułatwiające higieniczne założenie soczewki

Pomysłowo zaprojektowane opa-
kowanie soczewki jest wyposażo-
ne w jedyną w swoim rodzaju strefę 
stabilizującą (tzw. Smart Zone), któ-
ra utrzymuje soczewkę kontaktową 
w odpowiedniej pozycji i ułatwia wyję-
cie jej z opakowania.
Aby zdjąć soczewkę ze strefy stabili-
zującej,  wystarczy chwycić ją opusz-
kami kciuka i palca wskazującego.

Nie ma potrzeby dotykania wewnętrznej powierzchni soczewki kontaktowej.
Nie musisz sprawdzać, czy soczewka jest ustawiona odpowiednią stroną do góry.

1 Dane firmy Menicon. 2017 badanie doświadczeń pacjentów online, n=300 obecnych użytkowników  
jednodniowych soczewek kontaktowych

2 Dane firmy Menicon z kwietnia 2017 r.

Strefa stabilizująca
(Smart Zone)

Soczewka
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Cztery proste etapy korzystania z technologii Smart TouchTM

Wewnętrzna powierzchnia soczewki kontaktowej jest skierowana w dół, dzięki cze-
mu soczewkę można wyjąć z opakowania i założyć bez dotykania jej wewnętrznej 
części.

Otwórz opakowanie, odrywając 
 umieszczoną z tyłu folię ochronną.

Chwyć soczewkę 
opuszkami kciuka i palca 
wskazującego.

Umieść soczewkę na palcu 
wskazującym. Soczewka jest od razu 
prawidłowo ustawiona i gotowa do założenia. 

Załóż soczewkę  
kontaktową na oko.



Miru 1day UpSide is manufactured by Menicon Co., Ltd., medical device Class IIa, CE 0483. 
Please read the instructions for use carefully.
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We know you will love your new lenses

Miru 1day UpSide są produkowane przez Menicon Co., Ltd.i stanowią wyrób medyczny klasy IIa, CE 0483.
Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Wiemy, że pokochasz swoje nowe soczewki kontaktowe.

Dystrybutor:  

 tel. 22 831 32 40
 aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz


