
CO ZAWIERA OPAKOWANIE
1x miękkie soczewki 
kontaktowe

TABELA CZASU NOSZENIA

Soczewki są przeznaczone do noszenia w ciągu dnia. Podczas 
pierwszego założenia możesz odczuwać lekki dyskomfort, który 
ustąpi, gdy stopniowo oczy będą się przyzwyczajać do 
soczewek. Noszenie zacznij od maksymalnie czterech godzin, a 
następnie zwiększaj ich długość o dwie godziny każdego dnia, 
aż do 12 godzin.  Nie śpij z założonymi soczewkami 
kontaktowymi, bo możesz trwale uszkodzić oczy.

INSTRUKCJE

MIĘKKIE KOLOROWE SOCZEWKI

INSTRUKCJE

JAK UŻYWAĆ

INSTRUKCJE

SKUTKI UBOCZNE
Jeśli nie dbasz o soczewki, mogą one powodować uczucie pieczenia, swędzenia i 
dyskomfortu oczu. Mogą wystąpić choroby oczu. Jeśli odczuwasz jakikolwiek 
dyskomfort odwiedź swojego lekarza.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie używasz soczewek kontaktowych, przechowuj je w zamkniętym pojemni-
ku. Nie przechowuj soczewek w zwykłym roztworze soli fizjologicznej. Roztwór soli 
fizjologicznej nie będzie ich dezynfekował. Soczewki mogą być przechowywane w 
nieotwartym pojemniku do czasu, aż będą gotowe do noszenia, maksymalnie do 30 
dni.
Nie używaj ponownie starego płynu ani nie uzupełniaj płynu w pojemniku na 
soczewki.
Nie należy przelewać płynu do soczewek kontaktowych do mniejszych pojemników 
podróżnych. Może to wpłynąć na sterylność roztworu, co może prowadzić do 
infekcji oka.
Nie dopuszczaj do kontaktu końcówki butelki z płynem z żadną powierzchnią, a gdy 
nie jest ona używana, trzymaj butelkę szczelnie zamkniętą.
Jeżeli przechowujesz soczewki w pojemniku przez dłuższy okres czasu, zapoznaj 
się z instrukcją użytkowania soczewek lub płynu do soczewek, aby ustalić, czy 
przed ich założeniem należy przeprowadzić ponowną dezynfekcję. W żadnym 
wypadku nie powinieneś nosić soczewek po upływie 30 dni od ich przechowania.

OSTRZEŻENIE

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z gwarancji można 
skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Słowenia, 
żądając bezpłatnej wymiany lub zwrotu kwoty wartości nieodpowiedniego produktu.
Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Termin przydatności 
produktu do użycia wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

Ten produkt jest w bezpośrednim kontakcie z rogówką, proszę porozmawiać z 
lekarzem przed użyciem. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 
proszę natychmiast podjąć leczenie, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu wzroku.
Noś soczewki ściśle według tabeli czasu noszenia i nie noś soczewek dziennych 
podczas snu.
Jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone NIE UŻYWAJ!
Nie zamieniaj soczewek, zawsze używaj tej samej soczewki w tym samym oku. 
Soczewka prawa musi zawsze trafiać do prawego oka, tak samo lewa.
Nie śpij i nie pływaj podczas używania soczewek kontaktowych. Nie dziel się z 
innymi.

Najpierw, umyj dokładnie ręce i dobrze je osusz.
Otwórz pojemnik z soczewkami i opuszkiem palca włóż pierwszą soczewkę do Twojej 
niedominującej ręki.
Wypłucz soczewkę płynem do soczewek. Nigdy nie używaj zwykłej wody.
Umieść soczewkę na czubku palca wskazującego lub środkowego swojej dominującej 
ręki.
Sprawdź, czy soczewka nie jest uszkodzona i czy jest skierowana do góry właściwą 
stroną. Krawędzie soczewki powinny być odwrócone  do góry, tworząc miseczkę, a nie 
być odwrócone na zewnątrz. Jeśli jest odwrócona na zewnątrz, delikatnie ją obróć. Jeśli 
soczewka jest uszkodzona, nie używaj jej.
Spójrz w lustro i przytrzymaj górną i dolną powiekę otwartą ręką, która nie trzyma 
soczewki.
Spójrz przed siebie lub w górę w kierunku sufitu i umieść soczewkę w swoim oku.
Powoli zamknij oko i albo pokręć nim w różne strony, albo delikatnie naciśnij na powiekę, 
aby osadzić soczewkę na swoim miejscu. Soczewka powinna być wygodna w dotyku, a 
po kilkukrotnym mrugnięciu okiem powinieneś widzieć wyraźnie. Jeśli nie jest to wygodne, 
delikatnie wyjmij soczewkę, przepłucz ją i spróbuj ponownie.
Powtórz czynność z drugą soczewką.
Aby zdjąć soczewkę: najpierw umyj ręce. Całkowicie rozchyl powieki tak samo jak przy 
zakładaniu, uszczypnij dolną część soczewki palcem, a nie paznokciami i powoli, 
delikatnie wyjmij.

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