Twoje nowe
soczewki kontaktowe

Droga Klientko, Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup soczewek kontaktowych marki Fielmann.
W tej broszurze można znaleźć informacje dotyczące
użytkowania oraz pielęgnacji miękkich soczewek
kontaktowych.

Wskazówki dotyczące higieny
Nasze oczy są bardzo wrażliwe i z tego powodu są również
podatne na bakterie, wirusy i grzyby. Dlatego zawsze należy
pamiętać o następujących trzech zasadach:
Mycie rąk. Nasze dłonie mają codziennie kontakt z różnymi
drobnoustrojami. Przed jakimkolwiek kontaktem z oczami
i soczewkami kontaktowymi należy dokładnie umyć ręce
i osuszyć je czystym, niestrzępiącym się ręcznikiem.
Używanie środków pielęgnacyjnych. Soczewki kontaktowe
należy czyścić wyłącznie środkami pielęgnacyjnymi, które zalecił
specjalista ds. soczewek kontaktowych. Należy bezwzględnie
unikać wody z kranu, ponieważ zawiera ona drobnoustroje
i może zaszkodzić soczewkom kontaktowym i oczom.
Sprawdzanie terminu ważności. Nigdy nie należy używać
soczewek kontaktowych lub środków pielęgnacyjnych, których
termin ważności upłynął. Nawet jeżeli znajdują się one
w nienaruszonych opakowaniach, mogą prowadzić do infekcji
oczu. Soczewek kontaktowych nie należy nosić dłużej, niż jest
to zalecane.

Przed założeniem
Soczewkę kontaktową wyjmij z otwartego blistra
lub pojemnika czystym i suchym opuszkiem palca.
Zwracaj uwagę na to, by nie uszkodzić soczewki
kontaktowej paznokciem.
Zawsze zaczynaj od tego samego oka, aby uniknąć
pomyłki w przypadku różnych mocy.

Sprawdzanie soczewek
kontaktowych
poprawnie

Aby upewnić się, że soczewka kontaktowa jest
nieuszkodzona i będzie założona właściwą stroną na oku,
należy dokładnie przyjrzeć się soczewce i jej krawędziom:
jeżeli soczewka kontaktowa ma kształt idealnie półkulisty,
jest ułożona prawidłowo i można ją założyć na oko.

błędnie

To całkowicie normalne, jeżeli nie od razu łatwo jest
zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe. Ale przy
odrobinie skupienia i praktyki szybko można nauczyć się
aplikacji nowych soczewek kontaktowych. W przypadku
pytań można zwrócić się do naszych ekspertów
ds. soczewek kontaktowych.
Wskazówka: Jeżeli soczewka kontaktowa jest
uszkodzona, nie należy jej zakładać. Należy wyrzucić
ją do śmieci.

Zakładanie soczewki
kontaktowej
Najlepiej stanąć przed lustrem i zbliżyć do oka dłoń
z soczewką kontaktową umieszczoną na opuszku palca
wskazującego. Dolną powiekę pociągnij w dół środkowym
palcem tej samej ręki. Drugą ręką pociągnij górną powiekę
do góry. Ostrożnie umieść soczewkę kontaktową na oku.
Przed mrugnięciem popatrz uważnie w lewo i w prawo,
aby soczewka kontaktowa prawidłowo się ułożyła. Aby
upewnić się, że soczewka została prawidłowo założona
na oku, najlepiej jest zamknąć drugie oko i sprawdzić
widzenie. Teraz można założyć drugą soczewkę.
Porada: Czy stosujesz makijaż oczu? W takiej sytuacji
należy najpierw założyć soczewki, a następnie makijaż.
Wskazówka: Podrażnienie lub dyskomfort po założeniu
oznacza, że soczewka kontaktowa może być brudna,
uszkodzona lub nieprawidłowo założona. Soczewkę
kontaktową należy zdjąć z oka i dokładnie ją wyczyścić
przed ponownym założeniem.

Zdejmowanie soczewki
kontaktowej
Stań przed lustrem i środkowym palcem ręki pociągnij
w dół dolną powiekę. Górną powiekę można przytrzymać
drugą ręką, aby uniknąć mrugania.
Skieruj wzrok do góry. Umieść delikatnie czysty i suchy
opuszek palca wskazującego lub środkowego na soczewce
kontaktowej i delikatnie ściągnij ją w dół na białą część
oka. Teraz delikatnie ściśnij soczewkę kontaktową kciukiem
i palcem wskazującym lub środkowym. Soczewka
kontaktowa odklei się i można ją zdjąć z oka.
Porada: Jeżeli na oku nałożony jest makijaż, soczewkę
kontaktową należy zdjąć przed rozpoczęciem demakijażu.
Wskazówka: Soczewki jednodniowe należy wrzucać
do śmieci zmieszanych, ponieważ są one przeznaczone
do użytku jednorazowego. Wszystkie inne soczewki
kontaktowe należy czyścić od razu po zdjęciu przy użyciu
odpowiednich środków pielęgnacyjnych.

Wskazówki dotyczące
pielęgnacji
Koniecznie należy przestrzegać informacji znajdujących się na ulotce
soczewek kontaktowych oraz środka do ich pielęgnacji. Nigdy nie należy
czyścić soczewek kontaktowych ani pojemnika przy użyciu wody z kranu,
ponieważ zawiera ona drobnoustroje.
Pojemnik: Zużyty środek pielęgnacyjny należy wylać z pojemnika.
Pojemnik należy wyczyścić środkiem pielęgnacyjnym, wytrzeć chusteczką
higieniczną i pozostawić otwarty do wyschnięcia. Pojemnik na soczewki
kontaktowe należy zawsze wymieniać na nowy przy otwieraniu nowej
butelki środka pielęgnacyjnego do soczewek.
Czyszczenie: Jeżeli do czyszczenia używany jest płyn wielofunkcyjny,
należy umieścić soczewkę kontaktową na czystej i suchej dłoni i nalać kilka
kropel płynu na soczewkę kontaktową. Należy ostrożnie potrzeć ją
dokładnie z obu stron opuszkiem palca, aby oczyścić powierzchnię.
Następnie soczewkę kontaktową należy przepłukać środkiem
pielęgnacyjnym i umieścić ją w pojemniku wypełnionym świeżym płynem
wielofunkcyjnym. Ten sam proces należy powtórzyć przy drugiej soczewce
kontaktowej.
Wskazówka: Sprawdź czy Twój środek pielęgnacyjny zawiera wodę
utlenioną. W przypadku pytań związanych z czyszczeniem zapraszamy
do kontaktu z naszymi ekspertami ds. soczewek kontaktowych.

Wygodny zakup
Zapraszamy do zakupu soczewek kontaktowych
w wybranym miejscu i o wybranej porze:
W salonie: Zapraszamy do skorzystania z rad naszych
ekspertów na miejscu. Wybrane soczewki kontaktowe
można od razu zabrać ze sobą do domu.
Online: Zamówienie można złożyć wygodnie na stronie
fielmann.pl/atrea.

Kontrola
Dla zdrowia oczu i jak najlepszego komfortu noszenia,
zalecamy regularne kontrole soczewek kontaktowych.

Czy masz pytania?
Twoje zadowolenie jest dla nas priorytetem, dlatego
bardzo cenimy sobie wszelkie uwagi i sugestie.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod bezpłatnym
numerem telefonu 800 343 562 i adresem mailowym
serwisklienta@fielmann.com oraz w naszych Social
Media i salonach Fielmann.

