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Gdy soczewka się zdecentruje

Zanim zdejmiesz soczewkęInstrukcja użytkowania 
soczewek kontaktowych

ULOTKA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTU

Gratulujemy!
Zakupiłeś wysokiej jakości soczewki kontaktowe wyprodukowane w Szwajcarii.

wszelkich norm europejskich dotyczących wyrobów medycznych.  
Przed użyciem soczewek przeczytaj uważnie informacje zawarte w tej ulotce.  
Życzymy zadowolenia z soczewek i dobrego widzenia! 
 
Zespół SwissLens

Do produkcji soczewek SwissLens wykorzystuje najnowsze technologie z zachowaniem  

Poniższe instrukcje dotyczą wyłączni e sztywnych soczewek kontaktowych RGP.

 Bardzo ważne, byś od samego początku użytkowania swoich soczewek wiedział jak    
prawidłowo je pielęgnować oraz jak się z nimi właściwie obchodzić. 

się z soczewkami. W szczególności dotyczy to Twoich dłoni, które powinny być czyste,  
suche, bez żadnych pyłków czy innych substancji (np. kremu).

Jeśli używasz innych soczewek, poproś swojego specjalistę o odpowiednią instrukcję. 

Przestrzeganie zasad higieny jest najważniejszym aspektem prawidłowego obchodzenia  

Przeznaczenie soczewek kontaktowych:
-  Soczewki kontaktowe służą do korekcji wzroku lub do celów terapeutycznych  
-   Sztywne soczewki kontaktowe RGP mogą korygować krótkowzroczność, nadwzroczność 
  presbiopię, regularne lub nieregularne rogówki (np. stożek), rogówki po zabiegach czy  
  innych urazach
-  Soczewki tego typu przeznaczone są dla dorysłych, dla kobiet nie będących w ciąży oraz dla 
  dzieci i powinny być sostowane pod regularnym nadzorem specjalisty
-  W przypadku pogłębiającej się krótkowzroczności u dzieci i młodzieży w wieku 8 do 18 lat,
  zalecamy stosowanie soczewek RGP o konstrukcji Relax lub ortosoczewek NightFlex 
- Soczewki powinny być noszone w trybie dziennym i regularnie wymieniane zgodnie
  z zaleceniami Twojego specjalisty  
- Twój specjalista powinien określić najbardziej odpowiedni dla Ciebie i Twoich oczu rodzaj 
  soczewek, a także zalecić Ci odpowieni tryb użytkowania oraz wymiany  
  

Przed założeniem 
Przed dotknięciem soczewki zawsze dokładnie myj ręce łagodnym mydłem, dokładnie 
opłucz i wytrzyj je ręcznikiem, który nie zawiera włosków. Tuż przed kontaktem  
z soczewką nie używaj tłustych kremów ani mydeł zawierających kremy lub olejki, gdyż  
mogą one wchodzić w reakcję z soczewkami, pogarszając komfort ich noszenia. 

Soczewki chwytaj opuszkami palców, uważając by nie uszkodzić ich paznokciami, które 
powinny być krótkie i opiłowane. Wszystkie czynności związane z odpowiednią higieną 
powinny stać się Twoim nawykiem. 

Posługiwanie się soczewką

unikniesz pomylenia soczewki prawej z lewą. Wyjmij soczewkę z pojemniczka i sprawdź,   
czy soczewka jest nawilżona, czysta oraz czy nie jest uszkodzona. Jeśli jest uszkodzona, 

- do wyjęcia soczewki z pojemniczka lub z oka nigdy nie używaj pęsety, przyssawki, 

- 
  Nawet jeśli soczewki są nieużywane, należy regularnie wymieniać płyn w pojemniczku, by
  zapobiec rozwojowi drobnoustrojów 

soczewek. Wyrób w sobie nawyk zaczynania zawsze od tej samej soczewki. Dzięki temu  

wyrzuć soczewkę do kosza. 

paznokci ani innych ostrych przedmiotów
jeśli nie korzystasz z soczewek regularnie, poinformuj o tym swojego specjalistę

Twój specjalista powinien pokazać Ci odpowiednie techniki zakładania i ściągania  

Zakładanie soczewki na oko  
Przed kontaktem z soczewką zawsze dokładnie myj i wycieraj ręce. Połóż soczewkę na 

Załóż soczewkę na oko, powoli puszczając powieki,   
najpierw dolną, następnie górną. Pomrugaj. Soczewka 
powinna sama ułożyć się na rogówce. Te same 

UWAGA! Jeśli przed założeniem soczewki,  

czubku palca wskazującego. Palcem środkowym tej samej ręki przytrzymaj za rzęsy
dolną powiekę. Palcem wskazującym lub środkowym drugiej ręki unieś górną powiekę. 

Do płukania soczewek nigdy NIE używaj wody z kranu! 

czynności powtórz dla drugiego oka.

Jeśli soczewka zsunie się na białą część oka (twardówkę), co czasem się zdarza, przyj-   
rzyj się uważnie, gdzie dokładnie jest i ściągnij soczewkę przyssawką lub delikatnie      
wsuń ją na rogówkę, przesuwając ją brzegami powiek. Możesz także położyć palec na     
powiece obok soczewki, aby zapobiec jej przesuwaniu się i spojrzeć w stronę soczewki.
Jeśli soczewka sama nie wsunie się na rogówkę, delikatnie przesuń ją w stronę rogówki.    

Dokładnie umyj i wysusz ręce a zdejmowanie zawsze zaczynaj od tej samej soczewki. 

UWAGA! Zanim zaczniesz zdejmować soczewkę, zasłoń jedno oko, by upewnić się,
że soczewka jest na rogówce. Jeśli obraz jest niewyraźny, soczewka zsunęła się             
z rogówki lub wypadła z oka. By sprawdzić, czy soczewka jest pod powieką, stań przed             
lustrem, spójrz w dół, unosząc górną powiekę, a następnie pociągnij dolną powiekę 
i sprawdź czy jest tam soczewka.
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Zdejmowanie sztywnej soczewki RGP 
Dwie najczęściej zalecane metody ściągania soczewki sztywnej to ściągnięcie poprzez 
dynamiczne mrugnięcie lub przy użyciu specjalnej przyssawki.

Metoda (1): Poprzez mrugnięcie 
- Umieść pod okiem dłoń lub ręcznik 

- 
- 

-  

Metoda (2): Przy użyciu przyssawki
Korzystaj z tej metody tylko, gdy pozostałe metody sprawiają  

- 
- Przed zdjeciem soczewki upewnij się, że jest ona na rogówce 
- Przyłóż przyssawkę do środka soczewki tak, by przyssawka była

- 

   z oka 
- Podczas wyciągania soczewki możesz przytrzymać górną powiekę, by 

- Po wyjęciu soczewki, delikatnie zsuń soczewkę z przyssawki 
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Korzystaj z metody, którą zalecił Ci specjalista.

Przyłóż palec wskazujący lewej ręki do zewnętrznego kącika     
 

oka, pomiędzy górną i dolną powieką  
Prawą dłoń umieść pod lewym okiem, by załapać soczewkę  
Otwórz szeroko oko (wpatrując się w prawą dłoń), naciągnij  
kącik oka w kierunku lewego ucha i dynamicznie mrugnij
Brzegi powiek powinny zahaczyć o krawędź soczweki, wypychając ją z oka

UWAGA Soczewka może się obrócić, pozostając na powiece, rzęsie lub palcu

Ci trudność lub gdy tą metodę zalecił Ci specjalista

prostopadle do powierzchni soczewki
Dociśnij lekko przyssawkę do soczewki. Gdy poczujesz, że  
soczewka przywarła do czubka przyssawki, delikatnie wyjmij ją  

uniemożliwić mrugnięcie 

Tryb noszenia i wymiany
By zachować zdrowie i bezpieczeństwo oczu, stosuj tryb noszenia i wymiany, który zalecił  
Ci specjalista. Wszystkie osoby noszące soczewki kontaktowe powinny regularnie   
odbywać wizyty kontrolne u okulisty lub optometrysty. Nigdy nie śpij w soczewkach,  
chyba że takie było zalecenie Twojego specjalisty.  

Pielęgnacja soczewek
- Właściwa pielęgnacja soczewek jest kluczowa dla zachowania zdrowia oczu 
- Zawsze po ściągnięciu soczewek starannie czyść je i dezynfekuj, by usunąć niebezpieczne 
drobnoustroje a tym samym, by zapewnić bezpieczne i komfortowe ich użytkowanie   
- Twój specjalista powinien wybrać najbardziej optymalny dla Ciebie płyn pielęgnacyjny
- Przed skorzystaniem z innego płynu niż zalecany, skonsultuj się ze swoim specjalistą
- Używaj wyłącznie płynów przeznaczonych do pielęgnacji soczewek sztywnych RGP
- Jeśli soczewki były nieużywane przez dłuższy czas a płyn nie był regularnie wymieniany
   zgodnie z insturkcjami użytkowania, dla bezpieczeństwa wyrzuć soczewki do kosza
Do płukania soczewek nigdy NIE używaj wody z kranu, wody przegotowanej, gazowanej, ani 
destylowanej

Kiedy nie należy używać soczewek

- 

Soczewki kontaktowe nie powinny być używane w pewnych sytuacjach lub warunkach. 
Do sytuacji, które uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie soczewek należą: 

Alergia, infekcja, stan zapalny lub podrażnienie oka, jego okolic lub podrażnienie powiek  
Okresy słabszego samopoczucia, takie jak silne przeziębienie, grypa czy opryszczka    
Niewystarczająca ilość łez (suche oko)    
Przebywanie w bardzo suchym lub mocno zapylonym pomieszczeniu    

Ze względu na ryzyko zakażenia mikroorganizami żyjącymi w wodzie, soczewki kontaktowe     
nie mogą mieć kontaktu z wodą. Dlatego nie używaj soczewek podczas uprawiania 
jakichkolwiek sportów wodnych, w basenie, w jeziorze, jacuzzi czy podczas kąpieli termalnych. 
W takich sytuacjach skonsultuj ze swoim specjalistą możliwość użycia soczewek kontaktowych
w połączeniu ze szczelnymi goglami.      

- 
- 
- 
-
- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

Pieczenie, kłucie, swędzenie lub łzawienie oka
Pogorszenie widzenia
Rozszczepienie światła lub halo wokół źródeł światła

Silne lub długotrwałe uczucie suchości oka
Dyskomfort lub ból

Pojawienie się wydzieliny w oku

Jeśli te objawy zostaną zignorowane, mogą doprowadzić do poważniejszych komplikacji.  

Co zrobić w razie pojawienia się problemu?
Jeśli pojawi się którykolwiek z powyższych problemów:

Od razu ściągnij soczewki
Jeśli problem lub dyskomfort minie, obejrzyj dokładnie soczewki
Jeśli soczewki w jakikolwiek sposób są uszkodzone, NIE zakładaj ich ponownie.
Załóż nowe soczewki lub skonsultuj się ze swoim specjalistą
Jeśli soczewki są zabrudzone, przykleiła się do nich rzęsa lub inne ciało obce lub gdy 
problem minął a soczewki są nieuszkodzone, przed ponownym założeniem, wymyj je 
dokładnie, opłucz i zdezynfekuj
Jeśli po ściągnięciu lub ponownym założeniu soczewek problem nie minął, NATYCHMIAST 
ściągnij soczewki i od razu skontaktuj się ze specjalistą

Istnieje ryzyko, że rozwinie się poważna infekcja lub wrzód. Zmiany te mogą szybko postę-
pować, prowadząc nawet do trwałej utraty widzenia. Mniej poważne zmiany, takie jak 
otarcie, uszkodzenie nabłonka czy zapalenie spojówki, również nie mogą być zignorowane,
by nie dopuścić do poważniejszych komplikacji. 

- 
- Niekomfortowa soczewka 
-
- 

Możliwe problemy
Mimo że noszenie soczewek kontaktowych ma wiele zalet, to mogą pojawić się pewne   
problemy z tym związane. Jednym z pierwszych niepokojących sygnałów może być:   

Wrażenie czegoś w oku   

Zaczerwienienie oka   
Wrażliwość na światło By uzykać więcej informacji, zapytaj swojego specjalistę.   

Sztywne soczewki kontakowe dostarczamy w płynie nawilżającym, który  
musi być wymieniony na nowy w przeciągu 30 dni od przesyłki. 

Opis etykietki
Etykietka zawiera następujące informacje:

5) oznaczenie CE

1) nazwa produktu i geometria
2) tryb wymiany
3) opis zawartości opakowania
4) termin ważności

6) parametry 
7) materiał i zabarwienie 
8) adres producenta 
9) zobacz notkę informacyjną 

10) numer referencyjny pacjenta 


