
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA   
Oté Wiper  

enzymatyczne tabletki do czyszczenia

Zalecane do czyszczenia wszystkich rodzajów soczewek kontak-
towych (twardych i miękkich) w trybie tygodniowym.
Potrójne działanie enzymatyczne z blokerem wapnia dla czy-
stych soczewek kontaktowych.
Tabletki Oté Wiper skutecznie usuwają:
– Białko;
– Lipidy;
– Mucyny;
– Wapń.

Skład: 
Protease, pronase, lipase, disodium edetate BP.

Przeczytaj uważnie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące prawidło-
wego stosowania tabletek Oté Wiper  w połączeniu z Twoimi 
soczewkami kontaktowymi.
 
Środki ostrożności i instrukcje:
•  Dokładnie umyj ręce przed zdjęciem soczewek z oczu lub wy-

jęciem z pojemnika na soczewki. Osusz ręce czystym ręczni-
kiem. Umieść jedną tabletkę w każdym przedziale pojemnika 
na soczewki. Napełnij pojemnik na soczewki do trzech czwar-
tych jego objętości płynem wielofunkcyjnym typu all-in-one 
(lub płynem, w którym przechowujesz soczewki kontaktowe 
przez noc). Zamknij pojemnik na soczewki i potrząśnij nim 
ostrożnie, aby tabletki zaczęły się rozpuszczać. Oczyść i prze-
płucz soczewki kontaktowe w zwykły sposób. Umieść prawą 
soczewkę w komorze z oznaczeniem „R”  i lewą soczewkę 
w komorze z  oznaczeniem „L”. Przechowuj soczewki w po-
jemniku na soczewki przez noc, chyba że lekarz/specjalista 
w zakresie soczewek kontaktowych zaleci inaczej. Wyjmij 
soczewki kontaktowe z pojemnika i oczyść ich powierzchnię 
w zwykły sposób. Drugie czyszczenie ma kluczowe znaczenie 
dla usunięcia produktów ubocznych enzymatycznego czysz-
czenia. Możesz teraz założyć swoje soczewki kontaktowe na 
oczy. Opłucz pojemnik zwykłym płynem i pozwól wyschnąć. 
Powtarzaj ten proces czyszczenia co tydzień.

•  Tabletki Oté Wiper można stosować w połączeniu z systemem 
opartym na neutralizacji nadtlenku wodoru. Zawsze stosuj się 
do odpowiednich instrukcji, gdy używasz go w połączeniu 
z systemem opartym na neutralizacji nadtlenku wodoru. 

Inne instrukcje:
•  Regularnie wymieniaj pojemnik na soczewki, aby zapobiec  

zakażeniu w wyniku zanieczyszczenia.



Środki ostrożności:
• NIE POŁYKAĆ TABLETKI
•  Zawsze rozpuść tabletki Oté Wiper  w zalecanym płynie do 

soczewek kontaktowych.
•  Nie należy używać ani mieszać Oté Wiper z innymi płynami  do 

soczewek kontaktowych, chyba że jest to wskazane w instrukcji.
•  Postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji 

może doprowadzić do podrażnień i infekcji oczu.
•  Nie używać po upływie terminu ważności.
•  Nigdy nie nakładaj soczewek bezpośrednio po użyciu tabletek 

Oté Wiper bez ich czyszczenia i płukania, jak opisano powyżej.
•  Nie używać płynu do ponownego czyszczenia.
•  Nigdy nie używaj wody z kranu jako alternatywy dla płynów 

do soczewek kontaktowych.

Nie używać:
•  Skontaktuj się z lekarzem okulistą / specjalistą od soczewek 

kontaktowych w sprawie stosowania przepisanych leków do 
oczu w połączeniu z tabletkami.

•  W przypadku podrażnienia oka należy przerwać korzystanie 
z tabletek i skonsultować się z okulistą / specjalistą od socze-
wek kontaktowych.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla  dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 35° C.
Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Działanie niepożądane:
Nie stosować w przypadku uczulenia na jeden ze składników 
tabletek Oté Wiper.

        
          Abatron Limited  
24 Chapel Street, Potton, Sandy
Bedfordshire SG19 2PT
United Kingdom

Dystrybutor w Polsce: 

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