NÁVOD PRE POUŽÍVANIE KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK (SK):
Používané skratky na obale:

• D alebo PWR = dioptrická hodnota šošovky • BC = zakrivenie šošovky • DIA = priemer šošovky

UPOZORNENIE:
1.

Výber a aplikácii kontaktných šošoviek by mal vždy vykonávať očný lekár / optometrista.

2.
Vaš očny lekar vam odporuči režim nosenia, čistenia a vymeny šošoviek pre všetky typy
		šošoviek. Tento režim nemeňte.
3.
4.
		

Nedeľte sa o svoje kontaktné šošovky s inými.
Ak vám oči sčervenajú alebo sú podráždené, alebo keď pociťujete akúkoľvek bolesť alebo
náhle zmeny videnia, šošovky okamžite vyberte a poraďte sa so svojím očným lekárom.

5.

Pred manipuláciou s kontaktnými šošovkami si vždy umyte a osušte ruky.

6.

Šošovky nepoužívajte, ak obal nie je hermeticky uzavretý.

7.

Zabráňte znečisteniu šošovky make-upom alebo aerosólovými sprejmi a nenoste ich
v zadymenom prostredí.

8.

Poškodené, znečistené alebo poškriabané šošovky okamžite vymeňte.

9.

Pri vodných športoch používajte šošovky len ak máte vodotesné plavecké okuliare.

10.

Šošovky uchovávajte mimo dosahu detí.

VKLADANIE ŠOŠOVIEK:
1. Pred vložením šošovky skontrolujte, či nie je prevrátená na rub.
Položte si ju na ukazovák a skontrolujte jej tvar. (Obr. 1 a 2)
2. Ukazovákom a prostredníkom druhej ruky si pridržte horné viečko.
Tretím prstom si pridržte dolné viečko. Priložte šošovku na oko. (Obr. 3)
3. Zopakujte postup pre druhé oko.
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VYBERANIE ŠOŠOVIEK:
1. Pozrite sa hore a podržte si dolné viečko.
2. Jemne posuňte šošovku na beľmo predtým, ako ju končekmi
ukazováka a palca jemne uchopíte a vyberiete (Obr. 4)
3. Zopakujte postup pre druhé oko.

DEZINFEKCIA ŠOŠOVIEK:

Pri čistení a dezinfekcii šošoviek určených na viacnásobné použitie postupujte
presne podľa pokynov na fľaštičke s roztokom alebo podľa pokynov očného lekára.
Jednodňové šošovky sú určené výhradne na jednorazové použitie a následne je nutné ich vyhodiť. Ak sú teda vaše šošovky určené
len na jedno použitie, NIKDY ich NEPOUŽÍVAJTE viac než jedenkrát. Jednodňové šošovky sa nečistia a nedezinﬁkujú, a nie sú určené
na viac ako jedno použitie. Opakované použitie jednodňových šošoviek ich môže poškodiť a tým zvýšiť riziko očných infekcií a ďalších
problémov spôsobených nesprávnou starostlivosťou a manipuláciou s kontaktnými šošovkami.

VAROVANIE:
1. NESPITE so šošovkami, pokiaľ vám to neodporučil vaš očny lekar/optometrista.
2. NENOSTE šošovky dlhšie, než vam odporučil vaš očny lekar/optometrista.
3. NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky pre domácnosť (napr. prostriedky na dezinfekciu) na čistenie vašich šošoviek.
4. NENOSTE šošovky, keď používate očné kvapky (pokiaľ vam to neodporučil očny lekar).
5. NEPOUŽÍVAJTE sliny na zvlhčenie vašich šošoviek.
6. NEOPLACHUJTE vaše šošovky alebo puzdro na šošovky vodou z vodovodu.

