
MATERIAŁ I OPAKOWANIE
Miękkie soczewki kontaktowe AIR OPTIX™  zawierają 
67% lotrafilconu B i 33% wody. Przechowywane są w soli fizjologicznej 
z buforem fosforanowym. Soczewki mają lekkie zabarwienie niebieskie 
ułatwiające manipulację. Barwnik zawiera Cu-phthalocyanine

WSKAZANIA
AIR OPTIX™ przeznaczone są do noszenia w trybie dziennym 
lub elastycznym / przedłużonym (również podczas snu do 6 nocy),  
zgodnie z zaleceniami twojego specjalisty, w celu korekcji wad wzroku 
u osób bez zmian chorobowych oczu.

ZALECANY TRYB NOSZENIA I WYMIANY
Soczewki AIR OPTIX™ powinny być co miesiąc wyrzucane 
i zastępowane nową parą.

MANIPULACJA 
  Patrz rys. 1–5
  Nie używaj soczewek jeżeli opakowanie było otwarte lub uszkodzone
  Twój specjalista powinien przekazać Ci dokładne instrukcje jak 
zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe
  Przed otwarciem blistra delikatnie nim potrząśnij. Zerwij folię 
zabezpieczającą. Wylej płyn wraz z soczewką do otwartej dłoni lub, 
w razie konieczności, palcem wskazującym delikatnie wysuń 
soczewkę z pojemnika
  Nigdy nie używaj pęsety, przyssawki, paznokci lub innych ostrych 
przedmiotów w celu wyjęcia soczewki z pojemnika lub z oka
  Nie zakładaj soczewki jeżeli jest ona uszkodzona!

PIELĘGNACJA SOCZEWEK
  PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA SOCZEWEK JEST BARDZO WAŻNA
  Twój specjalista powinien wybrać najbardziej odpowiedni dla Ciebie 
system pielęgnacji soczewek
  Bardzo ważne jest abyś postępował zgodnie z zaleceniami umieszczonymi 
na opakowaniach środków pielęgnacyjnych
  Nie stosuj dezynfekcji termicznej, ani produktów przeznaczonych 
do soczewek twardych lub sztywnych gazoprzepuszczalnych
  NIGDY nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z niesterylną wodą 
(także bieżącą), ponieważ może to spowodować zakażenie bakteryjne, 
które mogłoby doprowadzić do trwałego uszkodzenia oczu
  Codziennie przepłucz pojemnik na soczewki sterylną solą fizjologiczną 
lub płynem pielęgnacyjnym i pozwól mu wyschnąć na powietrzu. 
Pomaga to uniknąć zanieczyszczenia i poważnego uszkodzenia oczu

WAŻNE INSTRUKCJE
Jeżeli nosisz soczewki kontaktowe, to codziennie sprawdzaj swoje oczy. 
Powinny one mieć zdrowy wygląd, soczewki powinny być komfortowe, 
a widzenie ostre. Jeżeli tak nie jest, to niezwłocznie zdejmij soczewki 
i skontaktuj się ze swoim specjalistą. Zignorowanie niepożądanych 
objawów może prowadzić do poważnych komplikacji.

KIEDY NIE NALEŻY NOSIĆ SOCZEWEK
Soczewek kontaktowych nie należy nosić w trakcie stosowania 
niektórych leków, w tym leków okulistycznych lub w przypadku 
„suchego oka” (nieprawidłowy film łzowy). W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.

CO ROBIĆ, GDY POJAWI SIĘ PROBLEM
  BEZZWŁOCZNIE ZDEJMIJ SOCZEWKĘ
  Okresowe objawy suchych oczu można złagodzić stosując krople 
nawilżające. Jeżeli jednak objawy te nie ustępują skonsultuj się ze 
swoim specjalistą
  Jeżeli soczewka przylgnie do oka (przestanie się na nim poruszać), 
zakropl kilka kropli płynu nawilżającego i przed próbą zdjęcia soczewki 
odczekaj aż ponownie zacznie się swobodnie poruszać na oku.  
Jeżeli jednak soczewka nadal pozostanie nieruchoma, to 
BEZZWŁOCZNIE skonsultuj się ze swoim specjalistą

INFORMACJE DODATKOWE
Badania wykazały większe ryzyko wystąpienia wrzodziejącego 
zapalenia rogówki u osób noszących soczewki w trybie przedłużonym, 
niż u osób noszących je tylko w ciągu dnia. Palenie tytoniu zwiększa 
ryzyko wrzodziejącego zapalenia rogówki wśród użytkowników 
soczewek kontaktowych.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
  Zaleca się aby użytkownicy soczewek kontaktowych stawiali się na wizyty 
kontrolne u swego specjalisty regularnie, zgodnie z harmonogramem
  Zachowaj ostrożność stosując mydło, mleczko kosmetyczne, krem, 
kosmetyki lub dezodoranty ponieważ mogą powodować podrażnienia, 
jeśli dostaną się na soczewki
  Załóż soczewki przed wykonaniem makijażu i zdejmij je przed jego 
zmyciem
  W trakcie noszenia soczewek unikaj rozpylania aerozoli, np. lakieru do 
włosów, w pobliżu oczu, ponieważ może to prowadzić do podrażnień
  Nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych podczas pływania. 
O dodatkowe informacje zapytaj swego specjalistę
  Zdejmij soczewki jeżeli jesteś narażony na działanie toksycznych lub 
drażniących oparów
  Poinformuj swojego pracodawcę o tym, że nosisz soczewki kontaktowe, 
szczególnie jeżeli twoja praca wymaga stosowania okularów ochronnych
  Jeżeli twój specjalista nie zalecił Ci noszenia soczewek AIR OPTIX™  
w trybie przedłużonym, to zdejmij je przed snem
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TA ULOTKA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. 
PROSZĘ JĄ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ. 
SOCZEWKI KONTAKTOWE POWINNY BYĆ ZAWSZE APLIKOWANE PRZEZ SPECJALISTĘ.
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