
VSEBINA PAKETA
• 1x mehke kontaktne   
leče

TABELA ČASOVNEGA NOŠENJA
Leče so primerne za dnevni čas. Ko jih prvič uporabite, boste morda občutili rahlo 
nelagodje, ki bo izginilo, če boste postopoma prilagodili oči lečam. Začnite z 
največ štirimi urami in nato vsak dan povečajte za dve uri, dokler ne pridete do 12 
ur. Prosim, ne spite z lečami, lahko si trajno poškodujete oči.

NAVODILA 

MEHKE BARVNE LEČE

NAVODILA 

NAVODILA ZA UPORABO

NAVODILA 

STRANSKI UČINKI
Če ne skrbite za leče, lahko vaše oči občutijo kot, da gorijo, srbeč in neprijeten 
občutek. To lahko povzroči očesne bolezni. Če občutite kakršnokoli nelagodje, 
obiščite svojega zdravnika.

NEGA IN SHRANJEVANJE

Ko kontaktnih leč ne nosite, jih hranite v zaprtem etuiju za leče. Leč ne shranjujte v 
enostavni fiziološki raztopini, saj ta ne bo primerno razkužila. Leče lahko hranite v 
neodprtem ohišju, dokler niste pripravljeni za nošenje, največ 30 dni.
Ne uporabljajte ponovno stare raztopine in ne dolivajte k stari nove.
Raztopine kontaktnih leč ne prenašajte v manjše posodice za potovanja. To lahko 
vpliva na sterilnost raztopine, kar lahko privede do okužbe oči.
Ne dovolite, da konice plastenke pridejo v stik s katero koli površino, plastenka naj 
bo tesno zaprta, kadar je ne uporabljate.
Če leče shranjujete v ohišju dlje časa, si oglejte navodila od raztopine za kontaktne 
leče, da ugotovite, ali je ponovno razkuževanje leč primerno, preden jih nosite. V 
nobenem primeru ne nosite leč po 30-dnevih brez razkuževanja.

OPOZORILO

GARANCIJA

KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko zahtevate pri D4 
WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija in zahtevate brezplačno 
zamenjavo ali vračilo vrednosti neprimernega izdelka.
Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok 
uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

Ta izdelek je v neposrednem stiku z roženico, pred uporabo se posvetujte s svojim 
zdravnikom. če pride do kakršnih koli težav, takoj ukrepajte, da preprečite trajne 
poškodbe vida. Nosite strogo v skladu z navodili in med spanjem ne nosite 
dnevnih leč.
Če je paket na kakršen koli način poškodovan, GA NE UPORABLJAJTE!
Leč ne preklapljajte, vedno uporabljajte iste v istem očesu. Desna leča mora 
vedno iti v desno oko, enako kot leva.
Ne nosite, med spanjem in ne plavajte z njimi. Ne delite z drugimi.

• Najprej si temeljito umijte roke in jih dobro posušite.
Odprite ohišje kontaktnih leč in s konico prsta vzamite prvo kontaktno lečo s 
svojo nedominantno roko.
Lečo sperite z raztopino za kontaktne leče. Nikoli ne uporabljajte običajne vode.
Lečo položite na vrh kazalca ali srednjega prsta dominantne roke.
Preverite, ali je leča poškodovana in ali je pravilna stran obrnjena navzgor. 
Robovi leče se morajo obrniti navzgor, da tvorijo skledo, ne pa se obrniti nazven. 
Če je obrnjena navzven, jo nežno obrnite. Če je leča poškodovana, je ne 
uporabljajte!
Poglejte se v ogledalo in držite zgornje in spodnje veke odprte z roko, ki ne drži 
leče.
Poglejte predse ali navzgor proti stropu in lečo položite v oko.
Počasi zaprite oko in ga zavrtite ali pa nežno pritisnite na veko, da se leča 
namesti na svoje mesto. Leča se mora počutiti udobno in po nekajkratnem 
utripanju bi morali jasno videti. Če vam ni prijetno, nežno odstranite lečo, jo 
sperite in poskusite znova.
Ponovite z drugo lečo.
Za odstranitev: najprej si umijte roke. Popolnoma razprite veke enako, kot ko jih 
vstavite, z prsto nežni stisnite spodnji del leče in ne z nohti ter počasi in nežno 
vzemite lečo ven.

E-mail: info@mrmaks.eu
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