
POLSKI (POL) 

 

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

 

Sofclear Miękkie SOCZEWKI KONTAKTOWE. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 

PRZEWODNIK BEZPROBLEMOWEGO UŻYTKOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH. 

 

Zawsze myj i osusz ręce przed przystąpieniem do obsługi soczewek. Zdejmij osłonę i sprawdź, czy soczewka jest zanurzona 

w płynie. Nie używać, jeśli opakowanie nie jest zaplombowane. 

 

SPOSÓB UMIESZCZENIA SOCZEWKI W OKU 

1. Dla każdego oka upewnij się, czy soczewka nie jest odwrócona na drugą stronę. Umieść na palcu, aby sprawdzić kształt. 

2. Drugą ręką i drugim palcem przytrzymaj górną powiekę i przytrzymaj dolną powiekę. Umieść soczewkę na oku. Powtórz 

procedurę dla drugiego oka. 

 

USUWANIE SOCZEWKI 

Spójrz w górę i przytrzymaj dolną powiekę. Delikatnie zaciśnij dolną krawędź soczewki i podnieś ją z oka za pomocą 

podkładek palca wskazującego i kciuka. Powtórz procedurę dla drugiego oka. 

 

DEZYNFEKCJA / NAMACZANIE 

Oczyść i dezynfekuj soczewki ściśle według instrukcji na butelce z roztworem lub zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. 

Powinno to ograniczyć istnienie potencjalnie szkodliwych bakterii i grzybów. 

 

JEŚLI SOCZEWKI WYSUSZAJĄ ... 

Wykonaj powyższy krok dezynfekcji / namaczania, wymień na nowe lub skonsultuj się z lekarzem. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

1. Zalecamy częstą wymianę soczewek systematycznie i dbanie o nie codziennie. Twój specjalista od pielęgnacji oczu zaleci 

reżim noszenia, ale w razie wątpliwości poproś o poradę lekarza. Zawsze stosuj się do ich zaleceń i regularnie odwiedzaj 

okulistę. 

2. Te soczewki są przeznaczone do codziennego noszenia i należy je wymieniać zgodnie z zaleceniami. Wszelkie różnice w 

tym zakresie powinny być wykonywane wyłącznie za radą lekarza okulisty. 

3. Jeśli twoje oczy stają się zaczerwienione lub podrażnione lub odczuwasz jakiś ból, natychmiast zdejmij soczewki i 

skonsultuj się z lekarzem okulistą. 

4. Unikaj długich paznokci, które zawierają bakterie. Porysowane oko jest podatne na infekcje. 

5. Wymień uszkodzone lub zarysowane soczewki natychmiast. 

6. Włóż soczewki przed nałożeniem makijażu. Zdejmij soczewki przed usunięciem makijażu. Używaj mascar z włóknami i 

olejami. Unikaj kontaktu między soczewkami a lakierem do włosów lub innymi aerozolami kosmetycznymi. 

9.Trzymaj soczewki w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

10. Zdejmij soczewki w obecności szkodliwych lub drażniących oparów. 

11. Soczewki można używać wyłącznie do uprawiania sportów wodnych, jeśli używa się wodoszczelnych okularów. 

 

OSTRZEŻENIA 

1. NIE sypiaj w soczewkach. 

2. NIE używaj produktów domowych (np. Środków dezynfekujących) na soczewkach. Mogą poważnie uszkodzić twoje oczy. 

3. NIE NALEŻY nosić swoich soczewek podczas stosowania leków do oczu lub kropli do oczu (o ile nie jest to zalecane). 

4. Nie używaj śliny do zwilżania soczewek. 

5. NIE płucz soczewek ani pojemnika na soczewki wodą z kranu. 
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