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VISELÉS IDEJE

A lencsék napközben viselendőek. Amikor először viseli őket, 
enyhe kellemetlenséget érezhet, amely idővel elmúlik, amenny-
iben szemét fokozatosan szoktatja a lencséhez. Kezdje 
legfeljebb négy órával, majd ezt az időtartamot növelje minden 
nap két órával, amíg el nem éri a 12 órát. Kérjük, ne aludjon a 
kontaktlencsében, mert ez tartósan károsíthatja a szemét.

UTASÍTÁS

Puha, színes lencsék

UTASÍTÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

UTASÍTÁS

MELLÉKHATÁSOK
Ha nem vigyáz a lencsékre, akkor égő, viszkető és kellemetlen érzést érezhet a 
szemében. Ez szembetegségek miatt is előfordulhat. Kérjük, keresse fel orvosát, 
ha bármilyen kényelmetlenséget érez.

ÁPOLÁS ÉS TÁROLÁS

Ha a kontaktlencsét nem akarja azonnal viselni, tárolja őket zárt lencsevédő 
tokban. Ne tárolja lencséjét egyszerű sóoldatban. A sóoldat nem fertőtlenít. A 
lencséket a bontatlan tokban viselésig lehet tárolni, legfeljebb 30 napig.
Ne használja újra a régi oldatot, és ne töltsön rá extrát a tokba.
Ne helyezze a kontaktlencse oldatot kisebb méretű utazótartályokba. Ez 
befolyásolhatja az oldat sterilitását, ami szemfertőzéshez vezethet.
Ne hagyja, hogy az oldatpalack hegye érintkezzen bármilyen felülettel, és tartsa 
szorosan zárva az üveget, ha nem használja.
Ha hosszabb ideig tárolja a lencséket a tokban, akkor a viselése előtt olvassa el a 
lencsékre vagy a kontaktlencse tárolásra vonatkozó utasításokat, hogy 
meggyőződjön arról, újra kell e fertőtlenítenie a lencséket. Semmilyen esetben ne 
viselje a lencsét 30 nap tárolást meghaladó időtartam után.

FIGYELEM

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem 
megfelelő termék ingyenes cseréjét vagy értékének visszatérítését.
Küldjön nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A 
termék eltarthatósága a termék átvételétől számított 24 hónap.

Ez a termék közvetlen kapcsolatban áll a szaruhártyával, használat előtt kérjük, 
beszéljen kezelőorvosával. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, azonnal 
kezelje, hogy megakadályozza a maradandó vizuális károsodást.
Viselje szigorúan a Viselés ideje táblázat szerint, és alvás közben soha ne 
hagyjon benn napközbeni lencsét.
Ha a csomag bármilyen módon megsérült, NE HASZNÁLJA!
Ne váltogassa a lencséket, mindig ugyanazt használja ugyanabban a szemben. A 
jobb lencsének mindig a jobb szemben kell lennie, ugyanúgy, mint a balnak.
Ne aludjon és ne ússzon kontaktlencse használat közben. Ne ossza azt meg 
másokkal.

Először alaposan mosson kezet és jól szárítsa meg a kezét.
Nyissa ki a kontaktlencse tokját, és ujjbeggyel helyezze az első kontaktlencsét a nem 
domináns kezébe.
Öblítse le a lencsét kontaktlencse oldattal. Soha ne használjon ehhez sima vizet.
Helyezze a lencsét domináns keze mutató- vagy középső ujjának tetejére.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és hogy a megfelelő oldalával néz-e felfelé. A lencse 
széleinek fel kell fordulniuk, hogy egy tálat képezzenek, és nem pedig kifelé fordulniuk. Ha 
kifelé van, óvatosan fordítsa meg. Ha a lencse megsérült, ne használja.
Nézzen a tükörbe, és tartsa nyitva a felső és az alsó szemhéját azzal a kezével, amelyik-
kel nem fogja a lencsét.
Nézzen maga elé vagy fel a mennyezetre, és helyezze a lencsét a szemébe.
Lassan csukja be a szemét, és vagy forgassa körbe a szemét, vagy finoman nyomja meg 
a szemhéjat, hogy a lencse a helyére kerüljön. A kontaktlencsének kényelmesnek kell 
lennie, és néhányszori pislogás után tisztán kell látnia vele. Ha nem kényelmes, óvatosan 
vegye ki, öblítse le, és próbálkozzon újra.
Ismételje meg ezt a folyamatot a második lencsével is.Kiszedés: először mosson kezet. A 
szemhéjakat teljesen szétterítve ugyanúgy, mint amikor behelyezi őket, ne a körmökkel, 
hanem az ujjbegyével szorítsa meg a lencse alját, és lassan és óvatosan vegye ki.

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