PL Enzymatyczne tabletki oczyszczające Oté Wiper . Do usuwania osadów składających się z albumin, tłuszczów
i polisacharydów (białek, mukopolisacharydów i osadów lipidowych). Przeznaczone do czyszczenia soczewek
kontaktowych wszystkich typów.
Skład:
Substancja czynna: SubtilisinA.
Substancje konserwujące: nie zawiera konserwantów.

Zawartość opakowania: 10 tabletek Oté Wiper
Instrukcja użytkowania
Zastosowanie:








Tabletki należy stosować raz w tygodniu. Jeżeli taka częstotliwość czyszczenia jest niewystarczająca,
należy zwrócić się o poradę do specjalisty zajmującego się aplikacją soczewek kontaktowych.
Należy przygotować czysty pojemnik do przechowywania soczewek kontaktowych.
Oczyścić soczewki tak jak zwykle i umieścić je w pojemniku.
Napełnić pojemnik uniwersalnym roztworem do pielęgnacji soczewek lub roztworem opartym na
nadtlenku wodoru. Następnie dodać do roztworu jedną enzymatyczną tabletkę oczyszczającą na parę
soczewek i szczelnie zamknąć pojemnik.
Oczyszczanie enzymatyczne wymaga pozostawienia soczewek zanurzonych w roztworze na czas od 2 do
8 godzin. Soczewki nie mogą być zanurzone w roztworze dłużej niż 12 godzin.
Następnie, należy oczyścić soczewki umieszczając je na wewnętrznej części dłoni i delikatnie pocierając
palcem wskazującym przez 30 sekund.
Przed założeniem, należy dokładnie opłukać soczewki uniwersalnym roztworem do pielęgnacji lub
roztworem soli fizjologicznej.

Ostrzeżenia:









Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu. Należy sprawdzić, czy opakowanie
nie jest uszkodzone.
Przed każdym założeniem soczewek, należy opłukać je świeżym uniwersalnym roztworem do pielęgnacji
lub roztworem soli fizjologicznej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Jeżeli stosowany jest roztwór oparty na nadtlenku wodoru, płyn może „wykipieć” powyżej powierzchni
pojemnika na soczewki, jednak nie ma to wpływu na jego właściwości.
Jeżeli dojdzie do podrażnienia oczu, należy zdjąć soczewki kontaktowe i natychmiast przemyć oczy dużą
ilością wody. Następnie, należy opłukać soczewki dużą ilością uniwersalnego roztworu do pielęgnacji lub
roztworu soli fizjologicznej. Przerwać stosowanie enzymatycznych tabletek oczyszczających
i skontaktować się ze specjalistą aplikującym soczewki kontaktowe. W miarę potrzeby, należy
skonsultować się z lekarzem okulistą.
Należy dokładnie stosować się do zaleceń podanych przez specjalistę aplikującego soczewki kontaktowe.
Niestosowanie się do zaleceń dotyczących pielęgnacji soczewek kontaktowych może doprowadzić do
wywołania podrażnień, a nawet infekcji oczu.
Tabletki są przeznaczone do użytku jednorazowego.
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