
Technology in balance

1day Silicone Hydrogel contact lenses with 
Smart TouchTM technology

Jednodniowa Silikonowo-Hydrożelowa 
soczewka kontaktowa 

z technologią Smart TouchTM
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Miru 1day UpSide, the 1st and only Silicone Hydrogel 
daily disposable with Smart TouchTM technology,  

an exciting new addition to the Miru family of lenses.

Proud to introduce Miru 1day UpSide

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 low modulus material and combined 
it with an innovative packaging design for hygienic, hassle free handling.

A unique new product 

Miru 1day UpSide with Smart TouchTM technology.
A daily disposable with an unmatched combination of oxygen, 

water content and modulus.

1Menicon data on file 2017 online patient experience survey, n=300 current daily disposable wearers.

Z dumą prezentuje Państwu soczewkę Miru 1day UpSide

Miru 1day UpSide to pierwsza i jedyna jednodniowa silikonowo-hydrożelowa 
soczewka kontaktowa, w której zastosowano technologię Smart TouchTM. 

Stanowi ona doskonałe uzupełnienie rodziny soczewek kontaktowych Miru.

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

Dlatego, że wysłuchaliśmy opinii użytkowników naszych soczewek kontaktowych i wie-
my, 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 wyjąt-
kowo miękkiego materiału, którą umieściliśmy w opakowaniu nowego typu, umożliwia-
jącym higieniczne i bezproblemowe zakładanie.

Unikatowy nowy produkt

Soczewki kontaktowe Miru 1day UpSide z technologią Smart TouchTM

Jednodniowa soczewka kontaktowa obejmująca jedyne w swoim rodzaju połączenie 
wysokiej przepuszczalności tlenowej, zawartości wody i modułu sztywności.

1 2017 badanie doświadczeń pacjentów online, n=300 obecnych użytkowników jednodniowych soczewek kontaktowych
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Technology in balance

NanoGlossTM Pro

A super smooth surface designed 
specifically to enhance comfort of this 
ultra low modulus material.

• Nanometer precision
• Low friction surface
• Highly wettable

NanoGlossTM ProMeniSilkTM Air

Material and surface technologies 

Miru 1day UpSide with Smart TouchTM technology, the ultra 
low modulus Silicone Hydrogel daily disposable contact lens.

MeniSilkTM Air

A new generation ultra low 
modulus, Silicone Hydrogel material 
balanced for health and comfort. 

• High oxygen performance
• Ultra low modulus
• Balanced water content
• Excellent hydration 

All the health benefits of a Silicone Hydrogel with the comfort of a Hydrogel.

Health Vision Comfort Convenience

1Menicon data on file 2017 online patient experience survey, n=300 current daily disposable wearers.

Technology in balance

Miru 1day UpSide z technologią Smart TouchTM to jednodniowa  
silikonowo-hydrożelowa soczewka kontaktowa o ultra niskim module sztywności.

Zdrowie Widzenie Komfort Wygoda

MeniSilkTM Air

Materiał silikonowo-hydrożelowy nowej 
generacji o niezwykle niskim module 
sztywności, zbilansowany dla zapew-
nienia zdrowia i komfortu.
• Wysoka przepuszczalność tlenowa
• Ultra niski moduł sztywności
• Zbilansowana zawartość wody
• Doskonałe nawodnienie

Materiały i technologie obróbki powierzchni

NanoGlossTM Pro

Niezwykle gładka powierzchnia, opra-
cowana specjalnie z myślą o podwyż-
szeniu komfortu soczewek wykonanych 
z materiału o wyjątkowo niskim module 
sztywności.
•  Precyzja wykonania z dokładnością 

do nanometrów
•  Niewielka siła tarcia na powierzchni
• Wysoka zwilżalność

Wszystkie korzyści ze stosowania materiału silikonowo-hydrożelowego oraz komfort 
materiału hydrożelowego.

1 2017 badanie doświadczeń pacjentów online, n=300 obecnych użytkowników jednodniowych soczewek kontaktowych
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What is Smart TouchTM technology?

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

• The unique lens design is tailored for this low modulus
material for good shape retention and easier handling.

80%
of wearers say they 

would like easier handling¹

≈50%
FASTER

And it’s quicker too!

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

Be Smart from today 

Active ComplianceTM

An innovative new packaging promoting compliance.

Hygienic handling

Designed to reduce contamination such as fibres, foreign bodies or harmful 
contaminants introduced when handling lenses.

Hassle free handling 

Convenience

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

Na czym polega technologia Smart TouchTM?

Active ComplianceTM

Nowe innowacyjne opakowanie sprzyjające przestrzeganiu zaleceń.

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 szkodliwych 
zanieczyszczeń podczas zakładania.

Nowe odświeżające podejście

•  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 
czasu na sprawdzanie, czy 
soczewka ustawiła się odpo-
wiednią stroną ku górze.2

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

OKOŁO 

50% 
SZYBCIEJ

80%
użytkowników twierdzi,  
że chciałoby zakładać  

soczewki w łatwiejszy sposób¹

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.

Wygoda
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Lentille

Smart zone

Lentille

Unique packaging for hygienic lens handling

4 simple steps to Smart TouchTM handling

Lens

Smart zone

Lens

Smart TouchTM

The unique smart zone in the case 
ensures the inner lens surface 

faces downwards so the lens can 
be removed and inserted without 

touching the inner surface. 

Conventional packaging

In conventional packaging the inner 
lens surface faces upwards and cannot 

be removed without touching the 
inner surface with greater potential  

for contamination.

The unique packaging allows the inner surface of the lens 
to remain uncontaminated up to the point of insertion.
The wearer only touches the outer surface of the lens.

The benefits of Smart TouchTM vs Conventional packaging

1
Open 

by peeling back the foil on the 
lens case.

3
Position 

the lens on your index finger,  
it’s the right way up and ready 

to wear. 

2
Pinch

the lens between your thumb 
and index finger.

4
Apply 

the lens to your eye.

Cztery proste etapy korzystania z technologii Smart TouchTM 

Wyjątkowe opakowanie, ułatwiające higieniczne założenie soczewki

Korzyści ze stosowania Smart TouchTM  
w porównaniu z opakowaniem konwencjonalnym

Smart TouchTM

Specjalna strefa stabilizująca (Smart zone) 
sprawia, że wewnętrzna powierzchnia 
soczewki kontaktowej jest skierowana 
w dół. Dzięki temu soczewkę można 

wyjąć z opakowania i założyć bez 
dotykania jej wewnętrznej części.

Opakowanie konwencjonalne

W konwencjonalnym opakowaniu 
wewnętrzna powierzchnia soczewki  

jest skierowana ku górze, a soczewki  
nie da się wyjąć z opakowania  
nie dotykając jej wewnętrznej 

powierzchni. W tej sytuacji zachodzi 
większe prawdopodobieństwo 

zanieczyszczenia soczewki.

Soczewka

Strefa stabilizująca
(Smart Zone)

Soczewka

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.
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1-DAY ACUVUE® MOIST DAILIES® AquaComfort PLUS™

*Dk/t @ -3.00 manufacturers data.

*@ -3.00D Menicon data on file

Balanced material for health and protection

Health

UVA UVB

Miru 1day UpSide has class 2 UV filter for protection all year round.
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Breathable
Eyes that can breath are healthier, whiter and allow worry-free wear 

from morning until night.1,2,3

Up to 3X more oxygen than traditional Hydrogel lenses.

Miru 1day UpSide

D
k/

t*

91 33 28

Protective
Just as our skin needs sun protection so do our eyes.

Built-in protection from harmful UV.4

1Brennan NA, Morgan PB. Reader’s Forum: Another view of oxygen transmission.
Cont Lens Spectrum. Published December 1, 2005.

2Brennan N, Morgan P. Clinical highs and lows of Dk/t Pt 1.Optician 2009.
3Optom Vis Sci. 2004 Dec;81(12):911-21.Short-term physiologic response in neophyte subjects fitted  

with hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Maldonado-Codina C, Morgan PB, Schnider CM, Efron N.
4Warning: UV-absorbing contact lenses are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, and should be  

worn in combination with UV-absorbing sunglasses or goggles as directed.
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Zdrowie

Zbalansowany materiał sprzyjający zdrowiu i ochronie oka

Przepuszczalność tlenu

Oczy otrzymujące większą ilość tlenu są bielsze i pozwalają użytkownikowi nosić 
soczewki bez problemów od rana do wieczora.1,2,3

Do trzech razy więcej tlenu w porównaniu z tradycyjnymi soczewkami hydrożelowymi

*Dk/t dla soczewki o mocy -3,00, według danych podanych przez producentów.

Ochrona
Nasze oczy potrzebują ochrony przed słońcem tak samo jak skóra.

Zintegrowana ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV

Soczewki Miru 1day UpSide są wyposażone w filtr promieniowania UV klasy 2,  
zapewniający ochronę przez cały rok.

* Dla soczewki o mocy -3,00 D. Dane firmy Menicon.

1  Brennan NA, Morgan PB. Reader’s Forum: Another view of oxygen transmission. Cont Lens Spectrum. Published December 1, 
2005.

2  Brennan N, Morgan P. Clinical highs and lows of Dk/t Pt 1.Optician 2009.
3  Optom Vis Sci. 2004 Dec;81(12):911-21.Short-term physiologic response in neophyte subjects fitted with hydrogel and silicone 

hydrogel contact lenses. Maldonado-Codina C, Morgan PB, Schnider CM, Efron N.
4  Ostrzeżenie: Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed 

promieniowaniem UV. Oprócz soczewek należy stosować również okulary przeciwsłoneczne lub gogle ochronne z filtrem UV.
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Balancing design and material for optimal comfort

Comfort

Soft
Ultra low modulus combining the softness of Hydrogel and handling of Silicone. 

Softer

Stiffer

M
od
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 M
Pa

0.31 0.36 0.4 0.5

0.023 0.024 0.034 0.056 0.059

Smooth
Nanometer precision low friction surface designed for a comfortable day.
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Less friction

More friction

Lens design tailored to this ultra low 
modulus material for good shape 
retention and easier handling.

Power -8.00D

Same thickness

Power -3.00D

Comfortable

A unique edge profile whatever the power, the edge thickness remains the same, 
eliminating comfort differences between eyes.

Miru 1day 
UpSide

1-DAY ACUVUE®
MOIST

MyDay® clariti® 1day

Miru 1day 
UpSide

DAILIES® TOTAL 1 MyDay® 1-DAY ACUVUE®
TruEye®

1-DAY ACUVUE®
MOIST

Manufacturer’s quoted data.

Menicon data on file.
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Moc –3,00 D

Moc –8,00 D

Taka sama grubość

Komfort

Zbalansowana konstrukcja i materiał zapewniające optymalny komfort

Komfortowe
Konstrukcję soczewki 
dostosowano do materiału 
o niezwykle niskim module 
sztywności, co pozwala jej 
utrzymywać właściwy kształt 
i ułatwia zakładanie.

Wyjątkowy profil brzegowy (niezależnie od mocy optycznej) pozwala zachować taką samą gru-
bość brzegu soczewki i zapobiega zróżnicowaniu komfortu w zależności od mocy soczewki.

Miękkie
Niezwykle niski moduł sztywności pozwala połączyć miękkość soczewki hydrożelowej  

z łatwością zakładania soczewki silikonowej.

Dane firmy Menicon.

Dane podano według deklaracji producenta.

Bardzo miękke
Sztywniejsze

Gładkie
Powierzchnia o małym współczynniku tarcia wykonana z dokładnością do nanometrów  

umożliwia komfortowe noszenie soczewek przez cały dzień.
Większe siła tarcia

Mniejsza  
siła tarcia



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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Miru 1day UpSide with Smart TouchTM technology

Daily disposable

30 lens pack - 5 lens pack for trial

Material

Base Curve

Diameter

8.40mm

14.2mm

-0.25D to -6.00D (0.25 steps)

-6.50D to -10.00D (0.50 steps)
Power Range

UV Class 2

Handling Tint Blue

midafilcon A

Water Content 56%

Dk/t@-3.00D

Modulus

91x10-9(cm/sec) . (mLO
2
/(mL x mmHg))

0.36 MPa

Centre Thickness 0.07mm @ -3.00D

Characteristics

Wear

Packaging

Parameters

An unmatched combination of oxygen, water content, 
ultra low modulus and Smart TouchTM technology. 

A unique Silicone Hydrogel daily disposable delivering 
on health, hygiene, comfort and convenience. 

Product Specifications

www.menicon.com

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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Miru 1day UpSide with Smart TouchTM technology

Soczewka jednodniowa

Opakowanie zawierające 
30 szt. soczewek

Opakowanie zawierające 
5 szt. soczewek do wypróbowania

Material

Krzywizna bazowa

Średnica

8,40 mm

14,2 mm

-0,25D do -6,00D (zmiana co 0,25)

-6,50D do -10,00D (zmiana co 0,50)
Zakres mocy

Filtr UV Klasa 2
Zabarwienie ułatwia-

jące zakładanie Niebieski

midafilcon A

Zawartość wody 56%
Dk/t przy 

mocy -3,00 D

Moduł sztywności

91x10 -9 (cm/sek.) . (mLO2/(mL x mmHg))

0,36 MPa
Grubość 

części centralnej 0,07 mm przy mocy -3,00 D

Charakterystyka

Tryb noszenia

Opakowanie

Charakterystyka

An unmatched combination of oxygen, water content, 
ultra low modulus and Smart TouchTM technology. 

A unique Silicone Hydrogel daily disposable delivering 
on health, hygiene, comfort and convenience. 

Specyfikacja produktów

www.menicon.com
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www.menicon.com

Dystrybutor:  

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

Soczewki kontaktowe Miru 1day UpSide  
z technologią Smart TouchTM

Jedyne w swoim rodzaju połączenie przepuszczalności tlenowej, zawartości  
wody, niezwykle niskiego modułu sztywności i technologii Smart TouchTM.
Wyjątkowa jednodniowa silikonowo-hydrożelowa soczewka kontaktowa  

zapewniająca zdrowie, higienę, komfort i wygodę.

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


