
КАКВО ВКЛЮЧВА ПАКЕТЪТ 
• 1x меки контактни лещи

ВРЕМЕ ЗА НОСЕНЕ

Лещите са подходящи за през деня. Когато ги носите за 
първи път, може да почувствате леко неудобство, което 
ще изчезне, ако постепенно приспособите очите си към 
лещите. Започнете с максимум от четири часа и след това 
увеличавайте с два часа всеки ден, докато стигнете до 12 
часа. Моля да не спите с лещите, тъй като можете трайно 
да увредите очите си.

УКАЗАНИЯ

МЕКИ ЦВЕТНИ ЛЕЩИ

УКАЗАНИЯ

 КАК ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ

УКАЗАНИЯ

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Ако не се грижите за лещите, те могат да накарат очите ви да парят, сърбят 
и като цяло да има дискомфорт. Това може да доведе до очни заболявания. 
Ако изобщо почувствате някакъв дискомфорт, моля, посетете Вашия лекар.

ГРИЖА И СЪХРАНЕНИЕ

• Ако не носите контактни лещи веднага, съхранявайте ги в затворена 
кутийка за лещи. Не съхранявайте лещите си в физиологичен разтвор. 
Физиологичният разтвор няма да дезинфекцира. Лещите могат да се 
съхраняват в неотворения калъф до готовност за носене до максимум 30 
дни.
• Не използвайте повторно стар разтвор или не доливайте разтвора в 
кутийката на вашите лещи.
• Не прехвърляйте разтвора за контактни лещи в по-малки контейнери за 
пътуване. Това може да повлияе на стерилността на разтвора, което може 
да доведе до инфекция на очите.
• Не позволявайте на върха на бутилката с разтвор да влиза в контакт с 
която и да е повърхност и дръжте бутилката плътно затворена, когато не се 
използва.
• Ако съхранявате лещите си в кутийката за продължителен период от 
време, консултирайте се с инструкциите за лещите или разтвора за 
контактни лещи, за да определите дали е необходимо повторно 
дезинфекциране на лещите, преди да ги носите. В никакъв случай не трябва 
да носите лещите си след съхранение, когато са минали 30 дезинфекции.

ВНИМАНИЕ

ГАРАНЦИЯ

КОНТАКТ

• Гаранцията е валидна за 24 месеца от датата на закупуване. Можете да 
поискате гаранцията от D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovenia, като поискате безплатна подмяна или възстановяване на 
стойността на неподходящия продукт.
• Изпратете ни имейл с номера на поръчката и датата на покупката. 
Продуктът има срок на годност 24 месеца от датата на получаване на 
продукта.

• Този продукт е в пряк контакт с роговицата, моля, говорете с Вашия 
лекар преди употреба. Ако възникнат някакви проблеми, моля, лекувайте 
незабавно, за да предотвратите трайно зрително увреждане.
• Носете стриктно се придържайте към указанията за носене по-горе и не 
носете ежедневни лещи по време на сън.
• Ако опаковката е повредена по някакъв начин, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ!
• Не сменяйте лещите, винаги използвайте една и съща в едно и също око. 
Дясната леща винаги трябва да влиза в дясното око, същото е и с лявото.
• Не спете и не плувайте с тях. Не споделяйте с други.

• Първо измийте добре ръцете си и ги подсушете.
• Отворете кутийката с контактни лещи и използвайте върха на пръста си, за да 
поставите първата в недоминиращата си ръка.
• Изплакнете лещата с разтвор за контактни лещи. Никога не използвайте 
обикновена вода.
• Поставете лещата в горната част на показалеца или средния пръст на вашата 
доминираща ръка.
• Проверете дали повърхността й не е повредена и дали правилната страна е 
обърната нагоре. Краищата на лещата трябва да са обърнати нагоре, за да 
образуват купа, а не да се отварят. Ако е наобратно, внимателно я обърнете. Ако 
лещата е повредена, не я използвайте.
• Погледнете в огледалото и дръжте горните и долните клепачи отворени с 
ръката, която не държи лещата.
• Погледнете пред себе си или нагоре към тавана и поставете лещата в окото си.
• Затворете бавно окото си, завъртете окото, или натиснете внимателно върху 
клепача, за да поставите лещата на място. Лещата трябва да се чувства 
комфортно и да можете да виждате ясно след мигане няколко пъти. Ако не ви е 
удобно, внимателно я извадете, изплакнете и опитайте отново.
• Повторете с втората леща.
• За изваждане: първо измийте ръцете си. Разтворете напълно клепачите по 
същия начин, както когато ги поставяте, стиснете долната част на лещата с пръст, 
а не с нокти и бавно и внимателно я извадете.

Имейл: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.
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