Használati utasítás a Soflex cég „DISPO” márkanevű havi cseréjű kontaktlencséihez
Mielőtt kontaktlencséjéhez nyúl, mindig mossa meg és törölje szárazra kezét. A lencse kiemelése előtt győződjön meg róla,
hogy az folyadékban úszik-e. Ne használja a lencséket, ha a csomagolás sérült. A kontaktlencséket tilos másnak
kölcsönadni, vagy másét használni!
A LENCSÉK BEHELYEZÉSE
1. Győződjön meg róla, hogy a lencse nincs-e kifordulva. Helyezze a lencsét mutatóujjára, hogy alakját ellenőrizze.
2. Másik kezének mutató- és középső ujjával tolja fel felső szemhéját, a lencsét tartó kezének gyűrűs ujjával pedig tolja le
alsó szemhéját. Helyezze a kontaktlencsét szemébe.
3. Ismételje meg a műveletet a másik szemén is.
A LENCSÉK ELTÁVOLÍTÁSA
Nézzen fel, és húzza le alsó szemhéját. Mielőtt a kontaktlencsét mutató- és hüvelykujjával eltávolítaná, finoman húzza lefelé
a szeme fehérjén. (4. ábra) Ismételje meg az eljárást mási szemén is.
FERTŐTLENÍTÉS/ÁZTATÁS
A lencsetisztító folyadék üvegén olvasható útmutatást vagy szemorvosa utasításait szigorúan betartva tisztítsa és fertőtlenítse
lencséit.
HA A LENCSÉK KISZÁRADNAK
Nedvesítse újra a lencséket a fertőtlenítő, áztató vagy öblítő oldattal, majd kövesse a fenti FERTŐTLENÍTÉS/ÁZTATÁS
pontban leírtakat.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Ezeket a lencséket gyakran kell cserélni. A lencsét illesztő szakember javasolni fogja, hogy lencséit hogyan viselje és
tisztítsa, illetve cserélje. Ne változtasson a javasolt eljáráson. Ha kételye támad, kérje illesztője tanácsát.
2. A lencsék eltávolítását követően mindig az utasítások szerint végezze azok tisztítását. Ha Önnek tartós használatra való
(éjszakára is viselhető) lencséket írtak fel, két tisztítás és fertőtlenítés között hét napnál több soha ne teljen el.
3. Ha szeme kivörösödik, irritáció lép fel, vagy ha bármilyen fájdalmat észlel, azonnal távolítsa el kontaktlencséit és keresse
fel illesztőjét.
4. Kerülje a lencsék kozmetikumokkal vagy aeroszollal való szennyezését, illetve viselésüket mérgező gázok közelében.
5. A sérült, szennyezett vagy megkarcolódott lencséket azonnal cserélje le.
6. Kerülje a hosszú körmöket, amelyek baktériumok melegágyai lehetnek. A sérült szem könnyen megfertőződhet.
7. A lencséket gyermekek elől elzárva kell tartani.
8. Vízi sportok űzése közben csak akkor viseljen kontaktlencsét, ha vízmentes szemvédőt is használ.
FIGYELMEZTETÉS!
1. NE VISELJE kontaktlencséjét éjjel-nappal csak akkor, ha azt illesztője javasolta és biztosította ennek biztonságos voltáról.
2. NE VISELJE kontaktlencséjét hosszabb ideig annál, mint amit illesztője javasolt Önnek.
3. NE HASZNÁLJON háztartási tisztítószereket (például fertőtlenítőszereket) kontaktlencséje tisztításához.
4. NE VISELJE kontaktlencséjét, ha szemcseppeket használ (kivéve, ha ezt tanácsolták Önnek).
5. NE HASZNÁLJON nyálat lencséi nedvesítésére.
6. NE ÖBLÍTSE kontaktlencséjét vagy a kontaktlencse-tartót csapvízzel.
A használati utasításvalamennyi „DISPO” termékhez készült.
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