
Soczewki kontaktowe ortokeratologiczne powinny być zalecone, dopasowane i je- 
dynie po specjalistycznym badaniu przez lekarza okulistę lub optometrystę!

Zawsze postępuj zgodnie z rekomendacją Twojego specjalisty!

Jeśli podczas stosowania soczewek ortokeratologicznych zauważysz: 
pogorszenie widzenia
zaczerwienienie oczu
dyskomfort lub ból
skontaktuj się ze swoim specjalistą!

Pielęgnacja soczewek kontaktowych ortokeratologicznych
Pielęgnacja soczewek ortokeratologicznych jest identyczna, jak pielęgnacja soczewek     
sztywnych (RGP). Przed przystąpieniem do manipulacji soczewkami kontaktowymi,  
należny dokładnie umyć i wysuszyć ręce.
Soczewki kontaktowe ortokeratologiczne powinny być czyszczone w laboratorium raz  
na trzy miesiące.

Zakrop oczy kroplami nawilżającymi do soczewek kontaktowych kilka minut przed  
zdjęciem soczewek.
Zdejmij soczewkę i połóż ją na dłoni.
Nałóż kilka kropli preparatu czyszczącego na soczewkę (z jednej i z drugiej strony).
Pocieraj obie strony soczewki palcem wskazującym przez około 20-30 sekund.
Wyczyść brzegi soczewki patyczkiem higienicznym nawilżonym preparatem do czysz- 
czenia soczewek.
Obficie spłucz soczewkę kontaktową solą fizjologiczną.
Odłóż soczewkę do pojemnika z płynem do przechowywania soczewek kontaktowych.
Powtórz kroki z punktu od 2-7 dla drugiej soczewki.

Alternatywą jest czyszczenie soczewek ortokeratologicznych w płynie zawierającym      
3% nadtlenku wodoru.

Zakładanie soczewek ortokeratologicznych
Aby uniknąć pomyłki, zawsze zaczynaj od zakładania tej samej soczewki (np. prawej)!
Wyjmij pierwszą soczewkę z pojemnika.
Opłucz soczewkę solą fizjologiczną.
Sprawdź, czy na soczewce nie ma zanieczyszczeń (jeśli są, to należny wyczyścić soczewkę).
Nałóż kilka kropel nawilżających na wklęsłą powierzchnię soczewki.
Połóż soczewkę na palcu wskazującym, a palcem środkowym tej samej ręki odchyl      
dolną powiekę.
Palcami drugiej ręki odchyl górną powiekę.
Delikatnie połóż soczewkę na rogówce oka.
Powoli uwolnij powiekę i mrugnij kilka razy. Soczewka powinna sama ułożyć się cen- 
tralnie na oku.
Sprawdź, czy ułożenie soczewki i widzenie jest prawidłowe.
Powtórz wyżej opisane kroki dla drugiej soczewki.
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Soczewki ortokeratologiczne   
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA



Widzenie nie jest prawidłowe (nie widzisz wyraźnie):
Jeśli soczewka nie jest centralnie ułożona – zdejmij ją i załóż jeszcze raz.
Jeśli zauważysz zabrudzenia na soczewce – zdejmij ją, wyczyść i załóż ponownie.
Jeśli pomyliłeś soczewki – zdejmij je, zamień i załóż ponownie.

Zdejmowanie soczewek ortokeratologicznych
Około 4 minuty przed zdjęciem soczewek, zakropl oczy solą fizjologiczną i upewnij się,  
że soczewki swobodnie poruszają się na oczach.
Zaleca się zdejmowanie soczewek w pozycji siedzącej, najlepiej nad stołem z rozłożonym  
czystym ręcznikiem. Głowę nachylamy tak, aby twarz była skierowana równolegle do  
ręcznika.

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

WYBIERZ METODĘ ZDEJMOWANIA: 

Metoda z użyciem powiek
Połóż palec wskazujący przy zewnętrznym kąciku powiek. Pociągnij delikatnie skórę  
powiek na zewnątrz i na dół. Cały czas oko musi być szeroko otwarte.
Mrugnij gwałtownie. Soczewka zostanie „wypchnięta” na zewnątrz i spadnie na ręcznik.

Metoda z użyciem palców
Połóż opuszek palca wskazującego na środku brzegu górnej powieki. Drugi palec wska- 
zujący ułóż na środku brzegu dolnej powieki.
Delikatnie naciśnij na górny brzeg powiek – soczewka powinna sie odessać. Następnie      
delikatnie naciśnij na dolny brzeg powiek – soczewka wypadnie na ręcznik.

Metoda z przyssawką
UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niewłasciwe użytkowanie przyssawki może spowo- 
dować uszkodzenie rogówki.
Nawilż czubek przyssawki płynem do przechowywania soczewek.
Użyj lustra, ustaw centrum przyssawki na powierzchni soczewki kontaktowej. Soczewka 
przyssie się do przyssawki.
Delikatnie odsuń przyssawkę od oka – soczewka zostanie zdjęta razem z przyssawką.
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