
CE INCLUDE PACHETUL
• 1x lentile moi de contact

ORAR DE PURTARE

Lentilele se pot purta pe timpul zilei. Când le purtați pentru prima 
dată, e posibil să simțiți un disconfort, dar va trece pe măsură ce 
ochii se adaptează lentilelor. Începeți cu maximul patru ore și 
apoi creșteți timpul cu 2 ore în fiecare zi până ajungeți la 12 ore. 
Vă rugăm nu dormiți cu lentilele, vă puteți dăuna ochii 
permanent.

INSTRUCȚIUNI

LENTILE MOI COLORATE

INSTRUCȚIUNI

 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI

EFECTE SECUNDARE
Dacă nu aveți grijă de lentile, vă pot face ochii să fie iritați, creând senzație de 
disconfort. Asta poate duce la afecțiuni oculare. Dacă simțiți orice disconfort, vă 
rugăm să vizitați doctorul dvs..

ÎNGRIJIRE ȘI DEPOZITARE

• Dacă nu purtați imediat lentilele de contact, le puteți depozita într-o cutie de lentile 
sigilată. Nu stocați lentilele dvs. în soluție salină simplă, aceasta nu va dezinfecta. 
• Lentilele pot fi stocate în cutia sigilată până când sunt gata de purtat, până la 
maxim 30 zile.
• Nu reutilizați soluția veche sau să mai adăugați soluție în cutia dvs. de lentile.
• Nu transferați soluția de lentile de contact în containere mici de călătorii. Asta 
poate afecta sterilitatea soluției, lucru care poate duce la infecție oculară. 
• Nu permiteți vârfului sticlei cu soluție să intre în contact cu orice suprafață și țineți 
sticla închisă când nu o utilizați.
• Dacă vă stocați lentilele în cutie pentru o perioadă extinsă de timp, consultați 
instrucțiunile lentilei sau a soluției de lentile de contact pentru a determina dacă e 
potrivită redezinfectarea lentilelor înainte de purtare. Nu ar trebui să le purtați în 
niciun caz lentilele după ce au fost depozitate pentru 30 de redezinfectări.

AVERTISMENT

GARANȚIE

CONTACT

• Garnția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți revendica 
garanția de la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând 
un înlocuitor gratuit sau returnarea valorii produsului nepotrivit.
• Ne puteți trimite un email cu numărul comenzii și data achiziției. Produsul are o 
durată de viață de 24 de luni de la data de pe factura produsului.

• Acest produs intră în contact direct cu corneea, vă rugăm discutați cu doctorul 
dvs. înainte de utilizare. Dacă apar orice probleme, vă rugăm să vă tratați imediat 
pentru a preveni afecțiuni oculare.
• Purtați conform Orarului de purtare și nu le purtați lentilele de zi în timpul 
somnului.
• Dacă pachetul este deteriorat în orice fel, NU FOLOSIȚI PRODUSUL!
• Nu schimbați lentilele, mereu folosiți aceeași în același ochi. Lentila corectă 
trebuie să intre mereu în ochiul drept, la fel cu cel stâng. 
• Nu dormiți și nu înotați când utilizați lentilele. Nu le împrumutați altor persoane.

• Prima dată, spălați-vă pe mâini bine și uscați-le bine.
• Deschideți cutia cu lentilele de contact și cu indexul puneți prima lentilă în mâna dvs. ne 
dominantă.
• Clătiți lentila cu soluție pentru lentile de contact. Nu folosiți niciodată apă normală.
• Puneți lentila pe vârful indexului sau a degetului mijlociu a mâinii dvs. dominante.
• Verificați pentru a vă asigura că lentile nu s-a dăunat și că orientarea ei e corectă. 
• Marginile lentilei ar trebui să formeze un bol. Dacă e inversă, o puteți întoarce ușor. Dacă 
lentila e deformată, nu o folosiți.
• Priviți în oglindă și țineți pleoapele deschise cu mâna cu care nu țineți lentila.
• Priviți în față sau spre tavan și așezați lentila în ochi.
•  Închideți ochiul ușor și mișcați puțin ochiul sau apăsați ușor pe pleoapă pentru a fixa 
lentila. Lentila ar trebui să fie confortabilă și ar trebui să puteți vedea clar după ce clipiți de 
câteva ori. Dacă nu e confortabilă, o puteți scoate afară, o clătiți și apoi încercați din nou.
• Repetați procesul cu a doua lentilă. 
• Pentru a le scoate: prima dată spălați-vă mâinile. Întindeți pleoapele la fel ca atunci când 
le-ați pus, trageți de marginea lentilei cu degetul dvs., nu cu unghii și îl scoateți ușor și 
gentil.

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