
ČO OBSAHUJE BALENIE
• 1x mäkké kontaktné šošovky    

TABUĽKA ČASOVÉHO NOSENIA

Šošovky sú vhodné pre dennú dobu. Pri prvom nosení môžete 
pociťovať mierne nepohodlie, ktoré zmizne, ak si oči postupne 
prispôsobíte šošovkám. Začnite maximálne so štyrmi hodinami 
a potom každý deň zvyšujte o dve hodiny, kým sa nedostanete 
na 12 hodín. Prosím, nespite s šošovkami, môžete si natrvalo 
poškodiť oči.

INŠTRUKCIE

Mäkké farebné šošovky

INŠTRUKCIE

AKO POUŽIŤ

INŠTRUKCIE

VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Ak sa nestaráte o šošovky, môžu spôsobiť svrbiace a nepríjemné bolesti vašich očí. 
Môžu sa vyskytnúť očné choroby. Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, navštívte 
svojho lekára.

STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE

 • Ak kontaktné šošovky nepoužívate okamžite, uložte ich do uzavretého puzdra na 
šošovky. Neuchovávajte šošovky v jednoduchom soľnom roztoku. Soľný roztok 
nebude dezinfikovať. Šošovky sa môžu uchovávať v neotvorenom puzdre až do 
doby, kým nie sú pripravené na nosenie, a to najviac 30 dní.
• Nepoužívajte znovu starý roztok alebo ho „nedoplňujte“ v puzdre na šošovky.
• Neprevádzajte roztok kontaktných šošoviek do menších nádob veľkosti 
cestovného. To môže mať vplyv na sterilitu roztoku, čo môže viesť k infekcii očí.
• Nedovoľte, aby sa hrot fľaše s roztokom dostal do kontaktu s akýmkoľvek 
povrchom. Ak fľašu nepoužívate, udržiavajte ju tesne uzavretú.
• Ak šošovky skladujete v puzdre dlhší čas, pozrite si pokyny pre šošovky alebo 
roztok kontaktných šošoviek, aby ste zistili, či je dezinfekcia šošoviek vhodná skôr, 
ako ich budete nosiť. V žiadnom prípade by ste nemali nosiť šošovky po 30. 
dezinfekcii. 

UPOZORNENIE

ZÁRUKA

KONTAKT

• Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete uplatniť na D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, kde požadujte bezplatnú 
výmenu alebo vrátenie hodnoty nevhodného produktu.    
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Produkt má záruku 
24 mesiacov od dátumu prijatia produktu.    
 

• Tento výrobok je v priamom kontakte s rohovkou, pred použitím sa poraďte so 
svojím lekárom. ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite ich ošetrte, aby ste 
zabránili trvalému poškodeniu zraku.
• Noste striktne podľa - tabuľky časových intervalov nosenia a počas spánku 
šošovky nenoste.
• Ak je obal akýmkoľvek spôsobom poškodený, NEPOUŽÍVAJTE!
• Nezamieňajte šošovky, vždy používajte ten istý na jedno oko. Pravá šošovka 
musí ísť vždy do pravého oka, rovnako ako do ľavého. 
• Počas kontaktného používania nespite ani neplávajte. Nezdieľajte s ostatnými. 

• Najskôr si dôkladne umyte ruky a dobre ich osušte.               
• Otvorte puzdro na kontaktné šošovky a špičkou prsta vložte prvú kontaktnú šošovku do 
nedominantnej ruky.               
• Opláchnite šošovku roztokom kontaktných šošoviek. Nikdy nepoužívajte bežnú vodu.               
• Šošovku nasaďte na hornú časť ukazováka alebo prostredníka svojej dominantnej ruky.               
• Skontrolujte, či šošovka nie je poškodená a že správna strana smeruje hore. Okraje 
šošovky by sa mali krútiť nahor, aby vytvorili misku a aby sa nevyklopili. Ak sú naruby, 
jemne ich otočte. Ak je šošovka poškodená ,nepoužívajte ju.
• Pozerajte sa do zrkadla a držte horné a dolné viečka otvorené rukou, ktorou nedržíte 
šošovku.               
• Pozerajte sa pred seba alebo hore k stropu a vložte si šošovku do oka.               
• Pomaly zatvárajte oči a buď ich vyvaľujte okolo, alebo jemne zatlačte na očné viečko, 
aby ste nasadili šošovku na miesto. Šošovku by sa mali cítiť pohodlne a po 
niekoľkonásobnom žmurknutí by ste mali byť jasne vidieť. Ak to nie je to pohodlné, 
opatrne vyberte šošovku, opláchnite ju a skúste to znova.
• Opakujte postup s druhou šošovkou.               
• Vybratie: najskôr si umyte ruky. Očné viečka roztiahnite úplne rovnako, ako keď ich 
vkladate, zovriete spodnú časť šošovky, nie nechtami a pomaly a jemne vytiahnite.        

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB doo, Vol č ji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko.
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