LENS INSERTION

LENS REMOVAL

LENS CARE

Your AirFlex hybrid
contact lenses should
be renewed every six
(6) months please
discuss this with your
eye care specialist.
Before handling your
lenses, always wash
your hands horoughly.

Look at yourself in a
mirror. Place your
forefinger on the lower
lid and the forefinger
of the other hand on
the upper lid. Press
lightly on your lower
eyelid and move the
eyelid up in order to lift
the lens.

For the daily care, use a multi-purpose solution
for soft contact lenses, as recommended by
your eye-care specialist. AirFlex lenses are
compatible with peroxide solutions. Always use
the dedicated lens holders and carefully follow
the neutralization procedure.
Before cleaning your lenses, empty your
storage case. Never reuse the remaining
solution in your case.
When removing your lens, rub it between your
thumb and your forefinger for about 20 seconds
with a multipurpose solution. Or, in case of oily
tears and greasy deposits, clean your lenses
with a cleaning solution for soft lenses only, and
then rinse the lens.
Place the lens in its storage case and fill it with
multipurpose solution recommended by your
eye-care specialist.
If you do not wear your lenses for a week, or
more always replace the storage solution in the
lens case with fresh multipurpose solution
before wearing your lenses.
Always carefully read and follow the instructions
of the solutions you use.
Follow the instructions of your eye-care
practitioner.

Before insertion
check your lens is
clean and in good
condition. In case the
lens seems
damaged, do not use
and contact your eye
care specialist.
Rinse your lens.
Place the lens in the
palm of your hand
and rinse it with the
contact lens solution
that is advised by
your eye-care
specialist in order to
make sure the
surface is free of any
surface deposits.
Never use tap water.
Look at yourself in a
mirror. Place your
middle finger close to
you lower eyelashes
and pull down the
lower lid, and use the
other hand to lift the
upper lid.
Place the lens on your
forefinger close to
your eye and place
the lens carefully on
your eye.
Gently release the lids
and blink to clear the
tears.
Make sure your lens is well centered on your
eye. If you notice air bubbles, or in the case of
lens decentration or discomfort, remove the
lens and re-insert following same procedure.

Gently catch the lens
between your thumb
and forefinger.
Be
careful
when
handling your lenses do
not to pinch the lens.

Be careful not to damage the lens with your
nails.
The lens should easily come out of your eye. If
your lens feels as though it is stuck on your eye.
See your eye-care specialist in case removal is
difficult.
The use of a contact lens suction removal
plunger may make it easier to remove your
lenses until you feel more confident at lens
removal. In this case, the removal plunger must
never be placed in the centre of the lens, but on
the soft peripheral zone, in the lower part.

Each lens is conditioned in a container with a
decontamination
solution.
The
following
information figures on the label :
Name and address of the manufacturer
- Refer to the leaflet inside
- Commercial reference of the lens
- Expiry date for 1st use
- Serial number of the lens
- If the packaging is damaged do not use
Conformity with all relevant safety and security
requirements and notified body number

Scan the QR code for more
information and videos

Manufacture: LCS SAS, 14000 Caen - France
Distributioin SwissLens SA , 1008 Prilly Switzerland

INSTRUCTIONS

Zeskanować kod QR, aby

Always put on your make-up after having placed
the lenses on your eyes.
Ocular complications due to lens wearing are
rare if you follow the instructions of your
eye-care specialist. However, if any one of the
following symptoms occurs, remove your lenses
immediately and consult your eye-care specialist:
- A red or itching eye
- A feeling of discomfort or soreness
- An unusual change of vision
- An increased sensitivity to light
- Any watering of the eye or symptom of dry eye

uzyskać więcej informacji i

If you feel any discomfort, remove your lens and
rinse it with a rinsing solution.
Consult your eye-care practitioner before using
an eyewash.
The lens must never be allowed to dry out in
storage and must be stored away from any
sources of heat.

filmów

Producent: LCS SAS, 14000 Caen - Francja
Dystrybucja: SwissLens SA , 1008 Prilly Szwajcaria
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Sposób użycia soczewek
hybrydowych

do soczewek miękkich. Do soczewek nadają się

lustrze, umieść palec

Na co dzień używaj produktu wielofunkcyjnego

Spójrz na siebie w

Soczewki hybrydowe

ZDEJMOWANIE

ZAKŁADANIE
AirFlex należy
wymieniać co sześć
miesięcy.
Przed kontaktem z
soczewkami należy

PIELĘGNACJA

Przed przystąpieniem do dezynfekcji soczewki

na powiece górnej.

odpowiednie pojemniki i procedury neutralizacji.

wskazujący drugiej ręki

Należy dopilnować, aby właściwie stosować

dolnej i palec

również produkty na bazie nadtlenku wodoru.

wskazujący na powiece

opróżnij pojemnik na soczewki. Nigdy nie
Po zdjęciu soczewki, masuj ją przez około 20

Przepłucz soczewkę.

używaj wcześniejszego roztworu.

zawsze umyć ręce.

Połóż soczewkę na
dłoni i wypłucz
produktem zalecanym
przez specjalistę, aby
usunąć wszelkie
nieczystości. Nie
można płukać
soczewek bieżącą
wodą.
Spójrz
na
swoje
odbicie w lustrze. Użyj
palca środkowego, aby
odchylić powiekę dolną
i drugiej ręki, aby
odsunąć
powiekę
górną.

Zbliż soczewkę do oka i
nałóż ją delikatnie na
rogówkę.
Puść
delikatnie
powieki
i
kilka razy zamrugaj,
aby usunąć nadmiar
łez.

Instructions for use of
hybrid lenses

Sprawdź
ułożenie
soczewki na oku. Jeżeli
zauważysz pęcherzyki
powietrza,
w
razie
problemu z wypośrodkowaniem
lub
dyskomfortu,
wyjmij
soczewkę i załóż ją
ponownie, postępując
tak samo.

wskazówkami dotyczącymi używania tego

palcem wskazującym.

napełnij go płynem wielofunkcyjnym zgodnie ze

soczewkę kciukiem lub

Umieść soczewkę w pojemniku, a następnie

Możesz zdjąć

soczewek miękkich, a następnie opłucz ją.

aby usunąć soczewkę.

wyłącznie przy użyciu płynu do mycia

unieś powiekę do góry,

go lub, w przypadku tłustych łez lub nalotu,

dolną, a następnie

wskazującym przy użyciu płynu wielofunkcyjne-

wskazującym powiekę

sekund między kciukiem a palcem

Lekko naciśnij palcem

Nie ściskaj soczewki, zachowaj ostrożność przy
manipulowaniu nią. Zwróć uwagę, aby nie
zniszczyć soczewki palcami.
Soczewka nie powinna przyklejać się do oka.
Jeżeli masz trudności ze zdjęciem soczewki,
skonsultuj się ze specjalistą.
Używanie przyssawki może pomóc w zdjęciu
soczewki. W takim przypadku nie można
umieszczać przyssawki na środku soczewki,
lecz na miękkim brzegu, w dolnej części.

Każda soczewka jest umieszczana w opakowaniu z roztworem dezynfekującym.
Na etykiecie znajdują się następujące informacje:
- Nazwa i adres producenta
- Należy przeczytać ulotkę
- Nazwa handlowa soczewki
- Data ważności przed pierwszym użyciem
- Numer seryjny soczewki
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
Zgodność z wymogami dotyczącymi zdrowia i
bezpieczeństwa

oraz

numer

przyjmującego

zgłoszenie

produktu.
Po tygodniu nieużywania soczewek roztwór
dezynfekujący należy wymienić przed
założeniem soczewek na oczy.
Przeczytaj dokładnie sposób użycia
stosowanych produktów do pielęgnacji i
zastosuj się do zawartych tam wskazówek.
Zastosuj się do wskazówek swojego specjalisty.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Wykonuj makijaż po nałożeniu soczewek.
Problemy okulistyczne związane z noszeniem
soczewek występują rzadko, jeżeli stosujesz
się do zaleceń specjalistów. Niemniej jednak
jeżeli
zaobserwujesz następujące objawy, zdejmij
soczewki i skontaktuj się ze specjalistą:
- czerwone lub podrażnione oko
- uczucie ciągłego dyskomfortu lub uwierania
- nietypowa zmiana widzenia
- większa wrażliwość na światło
- łzawienie lub uczucie suchości
Jeżeli odczuwasz nietypowe uwieranie, zdejmij
soczewkę i wypłucz ją w roztworze do płukania.
Skonsultuj się ze specjalistą przed użyciem
kropli do oczu.
Soczewek nie należy zostawiać na sucho i
zawsze należy przechowywać je z dala od
źródeł ciepła.

