
BALENÍ OBSAHUJE
1x měkké kontaktní čočky

ČAS NOŠENÍ

Kontaktní čočky jsou vhodné k nošení ve dne. Při prvním nošení 
můžete pocítit lehké nepohodlí, které odezní, až se vaše oči 
postupně přizpůsobí kontaktním čočkám. Začněte s  maximál-
ním časem nošení do čtyř hodin a postupně jej zvyšujte o dvě 
hodiny denně, až se dostanete na 12 hodin. Nespěte s kontakt-
ními čočkami, mohli byste si trvale poškodit oči.

INSTRUKCE

BAREVNÉ MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

INSTRUKCE

 POUŽITÍ

INSTRUKCE

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Pokud se o čočky nebudete dobře starat, můžete pak v očích cítit pálení, svědění a 
nepříjemný pocit. Může to nastat při nemocích očí. Pokud se cítíte nepříjemně, 
kontaktujte svého lékaře. 

PÉČE A SKLADOVÁNÍ

• Pokud si nebudete brzy nasazovat čočky, uchovejte je v zavřeném pouzdru na 
kontaktní čočky. Neskladujte čočky v obyčejném solném roztoku, nebude fungovat 
jako dezinfekce. Čočky můžete uchovávat v  neotevřeném pouzdru, dokud si je 
nebudete chtít nasadit, a to maximálně 30 dní. 
• Nepoužívejte znovu starý roztok ani nedoplňujte roztok v pouzdru na kontaktní 
čočky.
• Nepřemisťujte roztok na kontaktní čočky do menších nádob na cestování. Ovlivní 
to sterilitu roztoku, což může vést k infekci očí. 
• Braňte kontaktu vršku lahve s  roztokem a jakýmkoli povrchem, mimo použití 
udržujte lahev pevně zavřenou.
• Pokud skladujete čočky v pouzdru prodlouženou dobu, podívejte se na instrukce 
ke kontaktním čočkám nebo k jejich roztoku, abyste určili, jestli je vhodné je před 
nošením znovu dezinfikovat. V  žádném případě byste neměli čočky nosit po 
skladování a 30 opakováních dezinfekce.

VAROVÁNÍ

ZÁRUKA

KONTAKT

• Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete reklamovat u D4 
WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, a můžete požádat o 
náhradu zdarma nebo o vrácení peněz za nevyhovující produkt.
• Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Produkt má trvanlivost 
24 měsíců od data jeho obdržení.

• Tento produkt je v přímém kontaktu s rohovkou, před použitím prosím kontaktujte 
lékaře. Pokud dojde k jakýmkoli problémům, řešte je okamžitě, abyste se vyhnuli 
trvalému poškození zraku.
• Noste čočky přesně podle Času nošení a nenoste denní kontaktní čočky při 
spánku. 
• Pokud je balení jakkoli poškozené, NEPOUŽÍVEJTE čočky!
• Nevyměňujte čočky, vždy noste v jednom oku tu samou. Pravá čočka patří vždy 
do pravého oka, obdobě s levou.
• Nespěte a neplavte během využívání kontaktních čoček. Nesdílejte je s jinými 
osobami.  

• Nejprve si důkladně umyjte a osušte ruce.
• Otevřete pouzdro s kontaktními čočkami a konečky prstů vezměte první kontaktní čočku 
do nedominantní ruky.
• Omyjte čočku roztokem na kontaktní čočky. Nikdy nepoužívejte obyčejnou vodu.
• Dejte si čočku na špičku ukazováčku nebo prostředníčku dominantní ruky.
• Zkontrolujte, že čočka není poškozená a že míří správnou stranou nahoru. Hrany 
kontaktní čočky by měly mířit vzhůru a tvořit misku, neměly by se vyklápět. Pokud je čočka 
naruby, jemně ji převraťte. Pokud je čočka poškozená, nepoužívejte ji.
• Podívejte se do zrcadla a rukou, ve které nemáte čočku, si podržte otevřené horní a 
spodní oční víčko. 
• Dívejte se před sebe nebo ke stropu a dejte si kontaktní čočku do oka. 
• Pomalu zavřete oko a protočte oči nebo jemně zatlačte na víčko, aby se čočka usadila. 
• Čočka by vám měla být pohodlná, po zamrkání byste měli vidět jasně. Pokud vám je 
čočka nepříjemná, jemně ji vyjměte z oka, opláchněte ji a zkuste to znovu.
• Zopakujte postup s druhou čočkou.
• Pro vyndání: nejprve si umyjte ruce. Široce otevřete oční víčka, jako když jste si čočku 
nasazovali, zatlačte bříškem prstu, ne nehtem, na spodní část čočky a pomalu a jemně ji 
vyndejte.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko.
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