
Дана інструкція з використання призначена тільки для 
користувачів м’яких стерильних та гібридних контактних 
лінз. У разі носіння іншого типу лінз необхідно 
звернутися до лікаря-офтальмолога для отримання 
відповідної інструкції з використання.
Вивчення та дотримання правил належної гігієни по 
догляду за новими лінзами та поводження з ними є 
вкрай необхідним. Чистота – це перший та 
найважливіший аспект правильного догляду за 
контактними лінзами. Зокрема, під час використання 
лінз руки повинні бути чистими від сторонніх речовин.

Призначення:
Контактні лінзи використовують для корекції зору та/або 
застосування в терапевтичних цілях. М’які стерильні та 
гібридні контактні лінзи можна використовувати при 
міопії, гіперметропії, астигматизмі, пресбіопії, для людей 
з нормальним зором та людей з порушеннями зору 
(такими як кератоконус, післяопераційні зміни, травми). 
Ці лінзи призначені для дорослих, невагітних жінок, 
денного носіння з періодом заміни, передбаченим 
лікарем-офтальмологом. Лікар-офтальмолог обирає 
найбільш підходящі контактні лінзи, а також тривалість 
носіння та періодичність заміни, що найбільше 
підходять обраному типу лінз.

Правила використання:
Перед тим як взяти лінзи, необхідно ретельно помити 
руки слабким мильним розчином,  ретельно промити та 
витерти сухим рушником без ворсу. Слід уникати 
використання мила, що містить крем, лосьйон або 
маслянисті косметичні засоби перед тим як взяти лінзи, 

• Заборонено використовувати щипчики, присоски, 
  гострі предмети або нігті для діставання лінз з 
  контейнеру або для зняття з очей.
• Необхідно повідомити лікаря-офтальмолога про 
  нечасте використання контактних лінз. Слід регулярно 
  змінювати розчин для контактних лінз, навіть якщо 
  лінзи не використовуються.

Розміщення лінзи на оці
Перед тим як взяти контактні лінзи, необхідно помити, 
ретельно промити та висушити руки. Лінзу слід розмістити на 
кінчику вказівного пальця. Розмістивши середній палець тієї ж 
руки якомога ближче до нижніх вій, треба відтягнути нижню 
повіку. Вказівним пальцем або середнім пальцем іншої руки 
треба злегка підняти верхню повіку.

Розмістити лінзу на оці. Повільно відпустити повіку та кліпнути 
оком.  Лінза самостійно відцентрується. Використовуючи ту 
саму техніку, розмістити лінзу на другому оці. 
Примітка: якщо потрібно промити лінзу перед розміщенням на 
оці, слід використовувати лише свіжий стерильний сольовий 
розчин. Заборонено використовувати водопровідну воду.

оскільки ці речовини можуть вступати в контакт з 
лінзами та перешкоджати ефективному носінню. Лінзи 
необхідно брати кінчиками пальців та діяти з особливою 
обережністю для уникнення контакту з нігтями. Для 
зручності рекомендується, щоб нігті були короткими і 
гладкими. Правильним рішенням буде почати з 
вироблення звички завжди дотримуватися правил 
особистої гігієни, щоб довести їх до автоматизму.
 
Поводження з лінзами
Лікар-офтальмолог повинен надати докладні інструкції 
щодо одягання та зняття контактних лінз. Необхідно 
виробити звичку завжди починати з однієї і тієї ж лінзи 
аби не переплутати їх. Лінзу необхідно дістати з 
контейнеру для зберігання та перевірити, чи достатньо 
вона зволожена, чиста та прозора, чи не має вона 
тріщин та надривів. Не слід використовувати лінзи, 
якщо наявні видимі ушкодження. Необхідно 
переконатися, що лінза не вивернута навиворіт, 
розмістивши її на кінчику вказівного пальця та 
перевіривши її профіль. Лінза повинна мати природну, 
вигнуту, чашоподібну форму. Якщо краї лінзи вигнуті 
назовні, то лінза вивернута навиворіт. Правильну 
сторону лінзи можна також визначити обережно 
стиснувши лінзу між великим та вказівним пальцями. 
Краї повинні загортатися всередину. Якщо лінза 
вивернута навиворіт, краї будуть трохи вигнуті назовні. 

Зняття лінз
Слід завжди починати з однієї і тієї ж лінзи. Необхідно 
ретельно помити, ретельно промити та висушити руки. 
УВАГА: Необхідно завжди перевіряти наявність лінзи 

на рогівці перед тим, як її знімати. Це можна визначити 
закривши інше око. Якщо зір нечіткий, то лінза змістилася 
на білок ока або зовсім відсутня. Для визначення 
місцезнаходження лінзи необхідно, стоячи перед 
дзеркалом, перевірити верхню область ока, дивлячись 
вниз та відтягуючи верхню повіку вгору. Потім перевірити 
нижню область, відтягуючи нижню повіку вниз.

Зняття м’яких стерильних контактних лінз
Покліпати очима декілька разів, міцно стискаючи повіки, 
потім, дивлячись вгору, відтягнути лінзу вниз на білу 
частину ока. Зняти лінзу, обережно стискаючи її між 
великим та вказівним пальцями. Не треба стискати 
тканину ока, якщо лінзу важко зняти. 

Пінч-метод:
Подивитися вгору, відтягнути лінзу в нижню частину 
ока, використовуючи вказівний палець. Обережно 
стиснути лінзу між великим та вказівним пальцями. 
Зняти лінзу. 

Примітка: стискання лінзи між великим та вказівним 
пальцями не є небезпечним, якщо нігті не 
контактують з лінзою. Деяким людям зручніше 
знімати лінзи перед дзеркалом.

Інструкція з використання 
та догляду за контактними 
лінзами

ІНСТРУКЦІЯ МІСТИТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ВИКОРИСТАННЯ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКТУ.

М’які стерильні контактні лінзи
Жорсткі (ЖКЛ) контактні лінзи

Гібридні контактні лінзи 
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• Заборонено використовувати щипчики, присоски, 
  гострі предмети або нігті для діставання лінз з 
  контейнеру або для зняття з очей.
• Необхідно повідомити лікаря-офтальмолога про 
  нечасте використання контактних лінз. Слід регулярно 
  змінювати розчин для контактних лінз, навіть якщо 
  лінзи не використовуються.

Розміщення лінзи на оці
Перед тим як взяти контактні лінзи, необхідно помити, 
ретельно промити та висушити руки. Лінзу слід розмістити на 
кінчику вказівного пальця. Розмістивши середній палець тієї ж 
руки якомога ближче до нижніх вій, треба відтягнути нижню 
повіку. Вказівним пальцем або середнім пальцем іншої руки 
треба злегка підняти верхню повіку.

Розмістити лінзу на оці. Повільно відпустити повіку та кліпнути 
оком.  Лінза самостійно відцентрується. Використовуючи ту 
саму техніку, розмістити лінзу на другому оці. 
Примітка: якщо потрібно промити лінзу перед розміщенням на 
оці, слід використовувати лише свіжий стерильний сольовий 
розчин. Заборонено використовувати водопровідну воду.

Протипоказання (коли не можна носити лінзи)
Контактні лінзи не слід використовувати за наявності медичних 
протипоказань або у разі несприятливих умов навколишнього 
середовища. Умови, які можуть заважати або перешкоджати 
безпечному носінню контактних лінз: 

• Алергія, запалення, інфекція та подразнення очей, повік 
  або прилеглих тканин. 
• Періоди поганого самопочуття, такі як застуда або грип. 
• Порушення слізної плівки (сухі очі). 
• Середовища з надмірною сухістю або запиленістю, що 
  робить носіння контактних лінз некомфортним.

Через ризик мікробного забруднення під час занять вод-
ними видами спорту, плавання у басейні, озерах, джакузі 
або термальних ваннах лінзи можна використовувати лише 
із захисними окулярами (маскою) або не використовувати 
взагалі. З питань, пов’язаних з вищезазначеними або іншими 
умовами, необхідно проконсультуватися з лікарем-
офтальмологом. 

• Чутливість до світла
• Відчуття печіння, поколювання, свербежу в очах або підвищене
  сльозовиділення
• Зниження гостроти зору
• Райдужні кола або ореоли навколо джерел світла
• Збільшення кількості виділень з ока
• Сильна сухість очей або сухість, що не проходить
• Дискомфорт/біль
Якщо вищезазначені симптоми залишити без уваги, то вони можуть 
призвести до появи більш серйозних ускладнень.

Що робити у разі виникнення ускладнень
У разі виникнення будь-якого з вищезазначених симптомів:
• Негайно зняти лінзи.
• Якщо дискомфорт або проблема зникли, оглянути лінзи.
• НЕ МОЖНА одягати лінзи, якщо вони пошкоджені: використати 
  нові лінзи або проконсультуватися з лікарем-офтальмологом.
• Якщо на лінзах пил, вія або інше стороннє тіло, або проблема 
  зникла і лінзи виглядають непошкодженими, ретельно очистити, 
  промити та продезінфікувати / нейтралізувати лінзи перед 
  повторним одяганням.
• Якщо вищезазначені симптоми не зникають після зняття або 
  одягання нових лінз, НЕГАЙНО зняти лінзи і терміново звернутися 
  до лікаря-офтальмолога. Можливі прояви таких тяжких станів, як 
  інфекція, виразка рогівки (виразковий кератит) або ірит. Ці стани 
  можуть швидко прогресувати та призвести до постійної втрати 
  зору. Щоб уникнути ускладнень, необхідно здійснювати належне 
  лікування менш тяжких реакцій, таких як абразії рогівки, зміна 
  кольору епітелію  і бактеріальні кон’юнктивіти.
• Якщо лінза прилипла до ока (перестала рухатися), закапати кілька 
  крапель зволожуючого розчину і почекати, поки рухливість лінзи 
  

Рекомендації до носіння та графік заміни
Для підтримання здоров’я та безпеки очей графік носіння 
контактних лінз встановлює лікар-офтальмолог.
Користувачам контактних лінз рекомендується регулярно 
відвідувати лікаря-офтальмолога.

Можливі ускладнення
Не дивлячись на те, що м’які стерильні контактні лінзи дають 
безліч переваг їх користувачу, також можлива поява 
ускладнень, які можуть проявлятися наступними ознаками:

  не відновиться. Після цього спробувати зняти лінзу. Якщо лінза  
  продовжує прилипати до ока, НЕГАЙНО звернутися до лікаря-
  офтальмолога.

Важливо пам’ятати
Не можна давати лінзи для користування будь-яким іншим 
особам, оскільки це може призвести до передачі мікроорганізмів 
і, як наслідок, до серйозних проблем зі здоров’ям очей.
• Необхідно щодня перевіряти стан очей, щоб переконатися у їх 
  належному вигляді, комфортних відчуттях та чіткості зору. 
• Не можна використовувати лінзи або засоби для догляду за 
  лінзами після закінчення терміну придатності.
• Користувачі затемнених лінз можуть відчувати зниження чіткості 
  недостатньо контрастних об’єктів. Користувачі мультифокальних 
  лінз можуть бачити об’єкти недостатньо контрастними та можуть  
  відчувати зниження чіткості зору в умовах низької освітленості.
• Необхідно проявляти обережність, використовуючи мило, 
  лосьйони, креми, косметичні засоби або дезодоранти, оскільки 
  вони можуть викликати подразнення очей у разі контакту з 
  лінзами.
• Лінзи необхідно одягати перед нанесенням макіяжу і знімати до 
  зняття макіяжу.
• Не можна допускати контакту лінз з нестерильними рідинами 
  (включаючи водопровідну воду та слину), оскільки це може 
  привести до забруднення мікробами, а в подальшому до 
  незворотного ушкодження очей.

Для отримання додаткової інформації звернутися до  
лікаря-офтальмолога.

1) Назва продукту та геометрія
2) Періодичність заміни та термін використання
3) Опис вмісту
4) Використати до
5) Стерилізація парою
6) Маркування знаком відповідності технічним регламентам 
7) Параметри
8) Матеріал та відтінок
9) Дані пацієнта 
10) Ознайомлення із інструкцією з використання
11) Виробник 

Догляд за лінзами
• Необхідно дотримуватися правильного догляду за лінзами.
• Слід дезінфікувати лінзи кожного разу після їх зняття для 
  видалення небезпечних мікроорганізмів та забезпечення 
  безпечного та комфортного використання контактних лінз.
• Лікар-офтальмолог повинен обрати найбільш підходящу 
  систему для догляду за лінзами.
• Необхідно проконсультуватися з лікарем-офтальмологом, 
  перш ніж використовувати альтернативні засоби для 
  догляду за лінзами.
• Слід використовувати лише ті засоби для догляду за 
  м’якими стерильними контактними лінзами, які  
  відповідають інструкціям виробника.
Заборонено використовувати для очищення 
водопровідну, газовану або дистильовану воду.

Якщо лінза висихає: 
Повторно зволожити дезінфікуючим розчином для 
зволоження або змочування, а потім діяти у відповідності з 
вищезазначеним пунктом «Догляд за лінзами».

Взаємодія з лікарськими засобами
Застосування будь-яких лікарських засобів (навіть Аспірину) 
може змінити слізну плівку та вплинути на носіння 
контактних лінз. Необхідно проконсультуватися з лікарем- 

офтальмологом щодо застосування будь-яких лікарських 
засобів. Також слід уважно прочитати інструкцію для 
медичного застосування  лікарського засобу. 

• Відчуття стороннього тіла в оці
• Дискомфорт під час носіння лінз
• Почервоніння очей

Опис етикетки
Інформація на етикетці:


