
Lentes de contato diárias descartáveis 
com tecnologia Smart TouchTM



...desenhada pensando no usuário final, para facilitar  
a manipulação, higiene e uso mais confortável. 
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A embalagem de lentes de contato mais fina do mundo...

Nossa pesquisa demonstra que os 
principais problemas dos usuários 
de lentes de contato são:

• Dificuldade para abrir o blister 
• Dificuldade para localizar as lentes no blister 
• Dificuldade de identificar o lado interno e o  
 externo da lente de contato.

Solucionamos estas 
questões com lentes  
Miru 1day:

• Facilidade para abrir o blister 
• Facilidade para encontrar a lente 
• Facilidade para colocar a lente  
 na posição correta.
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Lentes Miru 1day, 
favorecem o usuário: 

• Fácil manuseio 
• Melhor conformidade 
• Melhor higiene das lentes



O que há de mais moderno em conveniência  
de lentes de contato
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O blister de alumínio com apenas 1mm de espessura, foi projetado 
para minimizar a manipulação e para que a lente possa ser usada  

com segurança e conforto.

A embalagem ultrafina e leve foi projetada para facilitar  
o armazenamento, sendo útil para viagens e esportes.  

As lentes vem em uma embalagem prática de 30 unidades.

Conveniência

Fácil de encontrar 
Não é necessário procurar a 

lente dentro da solução.

Fácil de abrir 
Blister de textura suave.

Fácil de usar 
A face externa da lente fica 

posicionada para cima.
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*Avaliação da contaminação microbiana diminuída no manuseio de uma nova lente de contato descartável 
diária de pacote plano, M Nomachi et al, Eye & Contact Lens, Vol 39, No 3, maio de 2013

Higiene

Tecnologia Smart TouchTM para manuseio higiênico

A embalagem exclusiva, assegura que a parte interna da  
lente se mantenha sem se contaminar até a sua inserção.  

O usuário toca apenas a parte externa da lente.

Ao abrir o blister, a parte 
externa da lente está 

sempre posicionada para 
cima.

Eliminando a necessidade 
de tocar na superfície 

interna da lente.

Reduzindo o risco de 
contaminar a parte  

interna da lente.

Manuseio mínimo para 
uma melhor higiene.

Nº de colonias de bacterias isoladas que as lentes 
trazem após a manipulação, para retirar do blíster.

Miru 1day Flat Pack Embalagem de lentes 
convencionais
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Active complianceTM 

• A embalagem foi desenhada especificamente  
 para uso único.

• A forma da embalagem plana e não em forma   
 de tigela, impede que seja reutilizada

• O volume da solução das lentes é de 0,2ml,  
 otimizado para a conservação da lente. Isso  
 impede sua reutilização.

Redução do risco de contaminação microbiana

3x menos
contaminação 
bacteriana*



Este desenho de borda foi 
desenvolvido para oferecer 
excelente conforto, sendo 
suave e de baixa fricção.
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1Cvaliação clínica do Menicon 1day Flat Pack Lens: Izumi Namiki; Journal of Japan Contact Lens Society,  
56 (1): 34-39,2014 

Desenvolvida para enfrentar os desafios da nossa vida atual.  
Ar condicionado, dispositivos digitais, viagens e esportes.

O tipo de borda fina, faz com 
que a fricção com a conjuntiva 

e  a pálpebra seja mínima,

CENTRAFORM™ Edge Design - 
Uma borda desenhada para o conforto

Miru 1day Flat Pack para um dia mais confortável 

Conforto

Umectação natural

Este material biomimético se une de maneira natural à lagrima, utilizando um mecanismo similar à 
camada de mucina lacrimal, que retém a umidade e permite uma rápida reidratação da lente à cada 

piscar dos olhos.  

As lentes Miru 1day ajudam a manter a integridade corneal ao longo do dia.
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Ligações de 
hidrogênio

Lágrimas

Lentes

Os grupos de hidroxila 
dupla HEMA-GEMA 
se atraem e se unem 

fortemente e de  
maneira natural às 

lágrimas
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Visão

Design asférico para uma visão clara

Boa visão mesmo com baixa iluminação

O processo CENTRAFORM™ torna possível a fabricação  
de lentes asféricas de altíssima qualidade. 

Nas lentes asféricas, a aberração esférica pode causar embaçamento, por que o ponto focal dos raios  
que passam pela lente, varia de acordo com o centro da mesma.

Com o desenho asférico de Miru 1 Day, a aberração esférica é minimizada pois os  raios focalizam 
corretamente para proporcionar boa acuidade visual, especialmente em condições de pouca luz.

Desenho esférico Design Asférico
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Cuidando do meio ambiente

Meio Ambiente

8x mais fino

  Embalagem blister padrão    Miru 1day Flat Pack  

 Espessura 8mm 1mm

  Volume 0.5 - 0.8ml 0.2ml 

Miru 1day Flat Pack

A embalagem primária é  
fabricada com menos material.

A nossa embalagem 
primária é reciclável.

As lentes utilizadas 
durante 1 ano  

(730 embalagens) 
geram apenas 

20% de 
desperdício em 

comparação com 
as embalagens 

tradicionais.

Miru 1day 
Flat Pack

Convencional

Menos matéria-prima Menos desperdício Foco ambiental
O estojo é fabricado com 

moldes plásticos reciclados.



www.menicon-alphacommerce.com.br 
Facebook: menicon-alphacommerce

Menicon é importado e distribuido no Brasil por Alphacommerce.
Para mais informações e pedidos:

São Paulo 
Al. Araguaia, 2.044, Torre 1 - Conjunto 611, Alphaville / Barueri - SP

Telefone: +55 11 2424-7365    Telefone: +55 11 2424-7366    Celular: +55 (11) 98340-3851

Especificações do produto

Material

Modalidade

Hioxifilcon A

Uso diário

Conteúdo de água

Plano de substituição

57%

Descarte diário

Tinta de manipulação Azul claro

30 blisters de lente

Desenho

Fabricação

Asférico

Blister de teste

Processo CENTRAFORM™

Estojo contendo 30 blisters de lentes

Características

Curva base 8.6mm

Diâmetro 14.2mm

Espessura do centro @-3.00D 0.1mm

+0.50D a +4.00D (-0.25D intervalos)
Faixa de potência -0.50D a -6.00D (intervalos -0.25D)

-6.50D a -10.00D (intervalos -0.50D)

Parâmetros

Substituição

Embalagem


