
Моля прочетете внимателно тези инструкции !!!

Ако използвате контактни лещи за първи път, трябва бавно да увеличавате времето за 
носене на лещите всеки ден. Не носете лещите повече от 4 часа през първия ден и 
увеличавайте времето за носене с 2 часа всеки ден. Не трябва да носите лещите 
повече от 10 часа наведнъж.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ :

Докосвайте лещите  само с чисти и сухи ръце. Когато отваряте опаковката за първи 
път, се уверете, че лещите са непокътнати и напълно заобиколени от течност. Не 
използвайте, ако опаковката е повредена или ако лещата е изсъхнала. Лещите са 
предназначени за носене една седмица и трябва да се изхвърлят след изтичането на 
този период.

Наложително е лещите да бъдат извадени от оригиналната опаковка преди първата 
употреба и  да бъдат поставени в годен за употреба разтвор за контактни лещи поне 4
часа преди носене за първи път. Контактните лещи могат да се носят само съгласно 
тези инструкции. Моля, следвайте точно всички допълнителни инструкции за грижа.

ПОСТАВЯНЕ :

1. Извадете от опаковката една от лещите.

2. Поставете лещата върху показалеца на дясната си ръка и се уверете, че лещата е в
правилната посока.

3. Задръжте горния си клепач, като използвате показалеца и средния пръст на лявата 
ръка, докато държите долния клепач с десния си среден пръст.

4. Вече можете да поставите лещата в окото си.

5. Повторете стъпки 1-4 с лавата леща.

ПРЕМАХВАНЕ :

Погледнете нагоре и докато държите долния клепач надолу внимателно издърпайте 
долния ръб на лещата с един пръст и палец и повдигнете лещата от окото си.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ :



Винаги следвайте инструкциите на шишето с разтвор за контактни лещи.

Ако лещите ви изсъхнат, те са изключително чувствителни и затова трябва да се 
борави с тях изключително внимателно. В този случай поставете лещите си в годен за 
употреба разтвор за контактни лещи поне за4 часа. Почистете и дезинфекцирайте 
отново, след което внимателно проверете за повреди. Ако не сте сигурни дали лещата 
е неповредена, консултирайте се с вашия очен лекар, преди да ги носите отново.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ :

1. Препоръчваме ви да сменяте лещите си седмично и да се грижите за тях ежедневно

2. Препоръчваме ви да посетите очен лекар, ако имате някакви въпроси относно 
правилното боравене с тези контактни лещи.

3. Никога повече не използвайте използвания разтвор за контактни лещи.

4. Винаги следвайте инструкциите на контейнера с разтвор за контактни лещи по 
отношение на времето за съхранение и инструкциите за работа.

5. Отстранете лещите и се консултирайте с очен специалист, ако очите ви са 
раздразнени ,зачервени , насълзени или зрението ви е нарушено .

6. Свалете лещите, преди сън или ако легнете за по -дълъг период от време.

7. Дръжте ноктите си къси, защото дългите нокти могат да повредят лещите.

8. Не използвайте слюнка, за да навлажните или почистите лещите си.

9. Не използвайте контактни лещи, ако приемате лекарства за очи или капки за очи.

10. Не  носете лещите, ако са повредени , ожулени или имат друг видим дефект.

11. Слагането и отстраняването на грим да се извършва, само след като сте свалили 
лещите си.

12. Не използвайте силни домакински почистващи препарати, когато носите лещите си.

13. Не използвайте домакински продукти за дезинфекция на лещите. Това може сериозно
да увреди очите ви.

14. Не носете лещите си в опушена или влажна среда.

15. Редовно почиствайте контейнерите за съхранение.

16. Не ходете да плувате, когато носите лещи, освен ако не носите водоустойчиви 
плувни очила.

17. Винаги дръжте лещите на място, недостъпно за деца.

18. Не позволявайте лак за коса или други козметични спрейове да влизат в контакт с
вашите контактни лещи.



19. Не носете лещите си в присъствието на вредни или дразнещи изпарения.

20. Не споделяйте лещите си с някой друг.

21. Забранено е носенето на лещи с ефект по време на шофиране.


