ELEKTRONICZNY
PORADNIK UŻYTKOWNIKA

GRATULACJE
TWOJE SOCZEWKI TO PRODUKT
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Soczewki kontaktowe ZEISS nie są produktem masowym, to gwarancja jakości. Pierwsze soczewki zostały wyprodukowane w latach
trzydziestych dwudziestego wieku, przez ten czas przeszły liczne
modyﬁkacje aby osiągnąć współczesny poziom.
FILTR UV
Filtr UV w naszych soczewkach jednodniowcych
chroni twoją rogówkę przed szkodliwym promieniowaniem.

SKI-TIP®

Ski-tip®- to unikatowy proﬁl wykończenia krawędzi,
wymuszający ciągły obieg ﬁlmu łzowego pod soczewką. Ciągły obieg ﬁlmu łzowego to mniejsze
ryzyko odkładania się osadów mogących powodować podrażnienia. Tylko soczewki ZEISS posiadają
Ski-tip®.

69% WODY Uwodnienie to parametr wpływający na komfort
użytkowania soczewek kontaktowych. Soczewki
miesięczne ZEISS Air zawierają aż 69% wody to
dzięki wysokiemu uwodnieniu są takie delikatne.

STOP
ZANIM ZAŁOŻYSZ PIERWSZĄ PARĘ,
PRZECZTAJ ZALECENIA !

Nie należy stosować żadnych soczewek kontaktowych których
termin już upłynął.
Soczewki kontaktowe mogą być stosowane jedynie przez okres
przewidziany przez producenta
Przy pierwszym użyciu należy zakładać soczewki tylko z opakowań
fabrycznie zamkniętych i nie uszkodzonych.
Chroń soczewki przed kontaktem z mydłem, kosmetykami i
innymi produktami chemicznymi.
Podczas użytkowania soczewek kontaktowych nie powinno się
używać leków ani kropli do oczu, chyba że są zalecane przez prowadzącego lekarza okulistę.
W trakcie używania kosmetyków w aerozolu (lakier do włosów)
należy unikać kontaktu z powierzchnią soczewki.
Soczewki kontaktowe należy przechowywać tylko w płynie do
pielęgnacji soczewek.
Soczewki kontaktowe powinno się dezynfekować codziennie lub
po każdorazowym zdjęciu z oka.
Po każdym użyciu płyn należy bezwzględnie wylać, a pojemnik
przepłukać nową porcją płynu pielęgnacyjnego i zostawić otwarty
do wyschnięcia.

Nie należy używać wody, śliny itp. Do płukania i nawilżania soczewek kontaktowych.
Nie wolno mieszać różnych płynów do pielęgnacji
Nie powinno się używać soczewek kontaktowych podczas kontaktu z oparami chemicznymi i przy wysokim stopniu zapylenia.
Nigdy nie przechowuj soczewek w samej soli ﬁzjologicznej gdyż
nie zdezynfekuje ona ani nie oczyści ona soczewek z osadów białkowo lipidowych.
Należy przestrzegać bezwzględnie terminów wymiany soczewek i
wizyt kontrolnych u specjalisty.
Nigdy nie należy używać pęsety paznokci lub innych ostrych
przedmiotów w celu wyciągnięcia soczewki z oka.
Jeżeli pojawi się podrażnienie oczu, zaczerwienienie nadmierne
łzawienie lub zaburzenie widzenia niezwłocznie zdjąć soczewki i
skontaktować się z lekarzem okulistą.

FAQ
CZYLI NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA
ODNAJDZIESZ NA:

www.Zdrowe Oczy.org

ZAKŁADANIE SOCZEWEK
ZAKŁADANIE SOCZEWEK
NIE JEST PROBLEMEM

Umyj dokładnie ręce – higiena przy kontakcie
z soczewkami jest najważniejszym przykazaniem

Najpierw wyjmij soczewkę do oka a prawego, w celu uniknięcia
pomyłki.

Wyjmij z pojemniczka i ułóż
na palec wskazujący prawej
dłoni.

Na linii wzroku oceń jej stronę (ewentualnie przełóż na prawą).

Palcem środkowym prawej dłoni
rozszerz powiekę dolną, a palcem
wskazującym prawej dłoni
przytrzymaj powiekę górną.

Popatrz delikatnie w górę nałóż
soczewkę palcem wskazującym
prawej dłoni na oko.

Opuść ostrożnie powieki, popatrz
w kliku kierunkach pomrugaj.

Tą sama procedurę zastosuj na lewym oku.
Jeżeli w trakcie zakładania soczewka przypadkowo spadnie należy
ją opłukać w płynie i ponownie założyć.

VIDEO
JEŻELI NASZE IKONY
NIE ROZJAŚNIAJĄ SYTUACJI
OBEJRZYJ PORADNIK NA
:

www.Zdrowe Oczy.org

