
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• 1x μαλακοί φακοί επαφής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
   

Οι φακοί είναι κατάλληλοι για το διάστημα της ημέρας. 
Όταν τους φορέσετε για πρώτη φορά, μπορεί να 
αισθανθείτε ελαφρά δυσφορία, η οποία θα εξαφανιστεί εάν 
σταδιακά προσαρμόσετε τα μάτια σας στους φακούς. 
Ξεκινήστε με το πολύ τέσσερις ώρες και στη συνέχεια 
αυξήστε κατά δύο ώρες κάθε μέρα μέχρι να φτάσετε στις 
12 ώρες. Παρακαλούμε μην κοιμάστε φορώντας τους 
φακούς, μπορεί να βλάψετε μόνιμα τα μάτια σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΑΛΑΚΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν δεν φροντίζετε τους φακούς, μπορεί να νιώσετε τα μάτια σας σαν να 
καίγονται, να νιώσετε φαγούρα και ενόχληση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ασθένειες των ματιών. Εάν αισθανθείτε κάποια ενόχληση, επισκεφθείτε τον 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Εάν δεν φορέσετε αμέσως τους φακούς επαφής, φυλάξτε τους σε κλειστή 
θήκη φακών. Μην αποθηκεύετε τους φακούς σας σε απλό αλατούχο 
διάλυμα. Το αλατούχο διάλυμα δεν απολυμαίνει. Οι φακοί μπορούν να 
αποθηκευτούν στην κλειστή θήκη μέχρι να είναι έτοιμοι για χρήση, έως και 
30 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
• Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιό διάλυμα ή «συμπληρώνετε» το διάλυμα 
στη θήκη των φακών σας.
• Μη μεταφέρετε το διάλυμα φακών επαφής σε δοχεία ταξιδιού μικρότερου 
μεγέθους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη στειρότητα του διαλύματος, το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε οφθαλμική λοίμωξη.
• Μην αφήνετε το άκρο της φιάλης του διαλύματος να έρθει σε επαφή με 
οποιαδήποτε επιφάνεια και κρατήστε τη φιάλη σφιχτά κλειστή όταν δεν την 
χρησιμοποιείτε.
• Εάν αποθηκεύετε τους φακούς σας στη θήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες για τους φακούς ή για το διάλυμα των φακών 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή 
χρημάτων της αξίας του ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία 
αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία 
παραλαβής του προϊόντος.

• Αυτό το προϊόν έρχεται σε άμεση επαφή με τον κερατοειδή, παρακαλούμε 
συζητήστε με τον γιατρό σας πριν από τη χρήση. Εάν προκύψουν 
προβλήματα, παρακαλούμε αντιμετωπίστε τα αμέσως για την πρόληψη 
μόνιμης βλάβης στην όραση.
• Χρησιμοποιήστε τους αυστηρά σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης 
και μη φοράτε τους φακούς ημέρας κατά τη διάρκεια του ύπνου.
• Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, ΜΗΝ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ!
• Μην αλλάζετε τους φακούς, χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο στο ίδιο μάτι. Ο 
δεξιός φακός πρέπει πάντα να πηγαίνει στο δεξιό μάτι, και το ίδιο για τον 
αριστερό.
• Μην κοιμάστε ή κολυμπάτε όταν χρησιμοποιείτε τους φακούς. Μην τους 
μοιράζεστε με άλλους.

• Πρώτα, πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας και στεγνώστε τα καλά.
• Ανοίξτε τη θήκη των φακών επαφής και χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να 
βάλετε τον πρώτο φακό επαφής στο μη κυρίαρχο χέρι σας.
•  Ξεπλύνετε τον φακό με διάλυμα φακών επαφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε 
κανονικό νερό.
• Τοποθετήστε τον φακό στο πάνω μέρος του δείκτη ή του μεσαίου δακτύλου του 
κυρίαρχου χεριού σας.
• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φακός δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι η σωστή 
πλευρά είναι στραμμένη προς τα πάνω. Οι άκρες του φακού πρέπει να είναι 
ανασηκωμένες για να σχηματίσουν ένα μπολ, όχι να ανοίγουν. Εάν είναι το μέσα 
έξω, γυρίστε τον απαλά. Εάν ο φακός είναι κατεστραμμένος, μην τον 
χρησιμοποιείτε.
• Κοιτάξτε στον καθρέφτη και κρατήστε ανοιχτά τα άνω και κάτω βλέφαρά σας με 
το χέρι που δεν κρατά τον φακό.
• Κοιτάξτε μπροστά σας ή προς τα πάνω στην οροφή και τοποθετήστε τον φακό στο 
μάτι σας.
• Κλείστε το μάτι σας αργά και περιστρέψτε τα μάτια σας γύρω ή πιέστε απαλά το 
βλέφαρο για να στερεώσετε τον φακό στη θέση του. Θα πρέπει να αισθάνεστε 
άνετα με τον φακό και θα πρέπει να μπορείτε να δείτε καθαρά αφού E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία.
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