
Zakładanie soczewek
Przymocuj soczewkę miniskleralną do przyssawki. Zwilż końcówkę przyssawki i umieść    
soczewkę centralnie na przyssawce. Zostanie wytworzone ssanie.
Wypełnij soczewkę skleralną roztworem soli fizjologicznej bez konserwantów.
Pochyl głowę nad lustrem i przyciągnij podbródek do klatki piersiowej, tak aby twarz  
była ustawiona równolegle do podłogi.
Chwyć górną powiekę wolną ręką na brzegu powieki, podciągając ją w kierunku brwi. 
Użyj kciuka tej samej ręki, żeby odciągnąć dolną powiekę w dół, jednocześnie otwie- 
rając szeroko oko. Utrzymuj oczy szeroko otwarte, patrząc bezpośrednio w lustro. Załóż 
soczewkę na oko.
Najpierw poczujesz płyn, następnie delikatnie przyłóż soczewkę do oka.
Zwolnij soczewkę z przyssawki poprzez całkowite ściśnięcie przyssawki. Utrzymuj na-
cisk na oko, gdy to robisz.
Skleralna soczewka jest teraz zwolniona z przyssawki i znajduje się na oku. Pozostaw 
przyssawkę ściśniętą, kiedy odsuwasz ją od oka.
  
Alternatywne metody trzymania soczewki
Metoda trzech palców (statywu).
Metoda z użyciem pierścienia.
  
Kluczowe wskazówki w aplikowaniu soczewek skleralnych 
Twoje oko musi być szeroko otwarte – właściwe odciągnięcie powiek jest kluczowe!
Zbliżająca się soczewka skleralna i przyssawka muszą być scentrowane. Użyj centralnego  
otworu w przyssawce, jako punktu odniesienia.
Przyssawka musi być pionowo zorientowana. Soczewka skleralna musi pozostać wy- 
pełniona solą fizjologiczną w celu uniknięcia pęcherzyków powietrza.
Przepełnij soczewkę skleralną solą fizjologiczną, żeby zwiększyć szansę na aplikację  
soczewki pozbawioną pęcherzyków powietrza.

Soczewki kontaktowe miniskleralne   
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Soczewka musi być całkowicie wypełniona roztworem soli fizjologicznej (bez konser- 
wantów). Zauważysz, że roztwór staje się zaokrąglony, gdy przepełnisz soczewkę –  
widoczny menisk wypukły.

Sprawdzenie obecności pęcherzyków powietrza: 
Jeśli soczewka nie pozostanie wypełniona solą fizjologiczną podczas aplikacji, może 
się okazać, że pod soczewką będą znajdowały się pęcherzyki powietrza. Pęcherzyki nie 
znikną bez zdjęcia soczewki i ponownego założenia. Obecność pęcherzyków będzie skut-
kowała lekkim dyskomfortem i niewyraźnym widzeniem spoglądając w lustro, możesz 
zaobserwować pęcherzyki powietrza.

Zdejmowanie soczewek
Dokładnie zwilż oko z użyciem soli fizjologicznej lub sztucznych łez (bez konserwantów). 
Zwilż przyssawkę do zdejmowania soczewek z użyciem soli fizjologicznej lub sztucznych łez.
Trzymaj przyssawkę pod kątem 45 stopni, wycelowaną na godzinie 6:00 soczewki  
skleralnej. 
Delikatnie dociśnij przyssawkę do soczewki i odciągnij ją. Gdy dolny brzeg soczewki  
przestanie przywierać do oka, możesz powoli, odsuwając w dół – usunąć soczewkę.  
NIE puszczaj powiek, dopóki skleralna soczewka nie zostanie usunięta z oka.  
Usuń soczewkę skleralną z przyssawki poprzez zsuwanie jej – przesuwanie przyssawki  
w kierunku krawędzi soczewki, aż przyssawka będzie poza soczewką.
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Jak zdjąć soczewkę bez użycia przyssawki? 
Dokładnie umyj ręce wodą i mydłem i osusz.
Naciśnij opuszkiem palca wskazującego na brzegu górnej powieki na godzinie 12:00  
i delikatnie wepchnij ją do oka tuż nad górną krawędzią soczewki.
Zablokuj soczewkę przed przemieszczeniem się w dół, naciskając opuszkiem palca  
wskazującego drugiej ręki na brzegu dolnej powieki, tuż pod dolną krawędzią soczewki.
Spójrz w górę, aż poczujesz, że soczewka jest zablokowana przez nacisk na górny brzeg 
powieki.
Odciągnij górną krawędź soczewki z oka brzegiem górnej powieki; bardziej podnieś  
wzrok i mrugaj powoli, aby usunąć soczewkę. 
 
Płyny do pielęgnacji i dezynfekcja
Aby zachować zdrowie oczu i zapobiec infekcjom, soczewki miniskleralne muszą być 
czyszczone i dezynfekowane za każdym razem, gdy są noszone. Zalecane płyny mogą 
różnić się od płynów innych osób noszących soczewki miniskleralne w zależności od 
konkretnych potrzeb. Soczewki powinny być czyszczone każdej nocy i dezynfekowane 
za pomocą płynu dezynfekującego do sztywnych soczewek lub za pomocą płynu na 
bazie nadtlenku wodoru. Powierzchnię soczewki można kondycjonować za pomocą 
MPS, który zawiera kwas hialuronowy, aby zwiększyć zwilżalność powierzchni soczew-
ki przed jej zastosowaniem. Soczewkę nakłada się na oko za pomocą pozbawionego 
konserwantów, niebuforowanego roztworu soli fizjologicznej. Jeśli Twoje soczewki są 
pokryte Hydra-PEG, pamiętaj, aby nigdy nie używać alkoholu ani ściernych środków 
czyszczących, ponieważ spowoduje to usunięcie powłoki.

Czyszczenie skleralnych soczewek kontaktowych 
Umieść soczewkę wypukłością od strony dłoni i nalej kilka kropli roztworu czyszczącego.  
Za pomocą palca delikatnie pocieraj tam i z powrotem.
Aby wyczyścić wnętrze soczewki, pocieraj od środka do zewnętrznej krawędzi: na ze- 
wnątrz na godzinie 12:00, 3:00, 6:00 i 9:00.
Kłopotliwe zanieczyszczenia można w razie potrzeby wyczyścić za pomocą patyczka  
higienicznego i płynu czyszczącego.
Roztwór soli fizjologicznej bez konserwantów, taki jak LacriPure®. Codzienny środek   
czyszczący, taki jak Optimum ESC, zostanie użyty do napełnienia i płukania soczewki  
w razie potrzeby będzie użyty, jako środek czyszczący każdej nocy.
Przechowuj soczewki w czystym i suchym pojemniku na soczewki kontaktowe w za- 
lecanym roztworze do dezynfekcji.
Pojemnik należy opłukać płynem do dezynfekcji i pozostawić do wyschnięcia. Przy- 
ssawki do zakładania i zdejmowania, powinny być czyszczone płynem do dezynfekcji  
i pozostawione do wyschnięcia.

Objawy, takie jak: zaczerwienienie, podrażnienie, pogorszenie widzenia, ból. 

Jeśli w dowolnym momencie podczas noszenia soczewki zauważysz zaczerwienie-
nie, ból oka, zmienne widzenie lub spadek ostrości wzroku lub odczuwasz ból – USUŃ  
soczewki z oczu i skontaktuj się ze swoim specjalistą!

Specjalista zapozna Cię z harmonogramem noszenia i pielęgnacji soczewek skle-
ralnych. Nie dokonuj żadnych zmian bez konsultacji ze swoim specjalistą! Ciesz się 
swoimi soczewkami twardówkowymi!
Producent: T.S. Lenti a Contatto s.r.l. – Via Olof Palme, 31 – 20010 / Vittuone (MI) Italy. CE 0051
Dystrybutor: Sylwia Kropacz-Sobkowiak Eye-Point. os. Kościuszkowców 6/37, 62-020 Swarzędz
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