Turinys
Du sterilūs minkšti kontaktiniai lęšiai dieniniam nešiojimui, metafilkon A 45 %, vanduo
55 %, 0,9 % buferiniame druskos tirpale.
Naudojimo instrukcija (Paskirtis)
Skirti tiek emetropijos, tiek ir refrakcinės ametropijos korekcijai fakinėse ir afakinėse,
nepažeistose ligų, asmenų akyse.
Lęšio įdėjimas
1. Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir nusausinkite jas nepūkuotu rankšluosčiu.
Kruopščiai nuskalauti lęšį, rekomenduotina su FreshKon® daugiafunkciniu tirpalu.
2. Padėkite lęšį ant smiliaus galo. Įsitikinkite, kad lęšis yra dubenėlio formos ir nėra
išvirkščias.

3. Kitos rankos pirštu stipriai pakelkite viršutinį akies voką.

4. Su vienu iš lęšį dedančios rankos pirštų patraukite žemyn apatinį voką ir atsargiai
uždėkite kontaktinį lęšį ant ragenos.
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5. Lėtai atleiskite viršutinį voką ir švelniai užsimerkite.

6. Tuos pačius žingsnius pakartokite su kita akimi.
Lęšių išėmimas
1. Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir nusausinkite jas nepūkuotu rankšluosčiu.
2. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad lęšis yra ant ragenos.
3. Viduriniuoju pirštu patraukite apatinį voką žemyn.
4. Smiliumi paslinkite lęšį žemyn.
5. Švelniai sugnybkite lęšio kraštus nykščiu bei smiliumi ir išimkite lęšį.

6. Tuos pačius žingsnius pakartokite ir su kita akimi.
Kasdienis valymas ir priežiūra
1. Išėmę lęšį iš akies, padėkite ant delno ir užlašinkite ant lęšio keletą lašų rekomenduotino FreshKon® daugiafunkcinio tirpalo.
2. Smiliaus pagalvėle švelniai trinkite į delną kiekvieną lęšio pusę apie 20 sekundžių.
3. Kruopščiai nuskalauti lęšį, rekomenduotina su FreshKon® daugiafunkciniu tirpalu.
4. Iki kito naudojimo palikite švarų lęšį mirkti konteineryje, rekomenduotina pripildytame FreshKon® daugiafunkciniu tirpalu.
5. Niekada neskalaukite savo lęšių vandeniu iš čiaupo.
6. Prieš keisdami kontaktinių lęšių priežiūros sistemą, pasitarkite su savo akių
priežiūros specialistu.
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Nešiojimo trukmė /Rekomenduojamas keitimo režimas/ Tolimesni vizitai
Nešiojimo trukmė dienos bėgyje.

Pastaba: pirmą kartą nešiodami kosmetinius kontaktinius lęšius, galite pastebėti
miglotą matymą šonuose. Tai yra normalu, nešiojant kosmetinius kontaktinius
lęšius. Matymas pagerės po adaptacinio laikotarpio.
1. Niekada nenešiokite lęšių ilgiau, nei rekomendavo jūsų akių priežiūros specialistas.
2. Praėjus rekomenduojamam nešiojimo laikotarpiui, nešiotus lęšius visada išmeskite,
kaip tai nurodė jūsų akių priežiūros specialistas
3. Lęšiai skirti dieniniam nešiojimui ir keičiami kas mėnesį.
Tolimesni vizitai
Pirminė konsultacija
Po 1 savaitės
Po 1 mėnesio
Po 3 mėnesių
Akių patikra kas pusę metų
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Kontraindikacijos / Įspėjimai / Atsargumo priemonės / Nepageidaujamos reakcijos
1. Nenaudokite kontaktinių lęšių, jei yra bet kuri žemiau nurodyta problema: (a) Bet
kokia akių liga, sužalojimas ar nenormalumas, susijęs su ragena, jungine ar akių
vokais (b) Bet kokia aktyvi ragenos infekcija (bakterinė, grybelinė, pirmuoninė ar
virusinė) (c) Jei akys paraudonuoja ar yra sudirgintos.
2. Siekiant užtikrinti saugumą, svarbu tinkamai nešioti ir prižiūrėti lęšius ir tinkamai
naudotis lęšių priežiūros produktais, įskaitant dėkliukus.
3. Jei patiriate akių diskomfortą, didelį ašarojimą, regos pasikeitimus, akys parausta ar
atsiranda kitos problemos, turite nedelsiant išsiimti kontaktinius lęšius ir tuojau pat
kreiptis į savo akių priežiūros specialistą. Rekomenduojama reguliariai lankytis pas
savo akių priežiūros specialistą, kaip nurodyta.
4. Nenaudokite, jei sterili lizdinė pakuotė yra atidaryta ar pažeista.
5. Visada, kai nenešiojate lęšių, laikykite juos pamerktus į priežiūros tirpalą. Užsitęsę
laikotarpiai, kai lęšis yra sausas, sumažina lęšio paviršiaus galimybę grįžti į drėgną
būseną.
6. Nešiodami lęšius, venkite kenksmingų ir akis dirginančių garų bei dūmų.
7. Pasikonsultuokite su savo akių priežiūros specialistu dėl lęšių nešiojimo sportuojant.
8. Įsidėkite lęšius prieš makiažą. Į akis ar į lęšius neturi patekti kosmetinių priemonių,
losjonų, muilo, kremo, dezodoranto ar aerozolinių garų.
9. Neleiskite kitiems nešioti jūsų kontaktinių lęšių.
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Dažno keitimo kosmetiniai kontaktiniai lęšiai

FreshKon® Alluring Eyes • FreshKon® Mosaic
FreshKon® Colors Fusion • FreshKon® Dezigner

Saugaus kontaktinių lęšių
nešiojimo vadovas
(Naudojimo instrukcija)
Pasitarkite su akių priežiūros specialistu dėl galimybės nešioti.

www.freshkon.com

