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Tipy a triky pro čisté kontaktní čočky a jejich
pohodlné nošení
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1. Vždy si pečlivě umyjte ruce před tím,
než budete manipulovat
s kontaktními čočkami.

2. Před manipulací
s kontaktními čočkami
si pečlivě osušte ruce.

3. Vždy dávejte pravou čočku d
 o pravého oka a levou čočku do levého o
 ka, i pokud
máte stejnou dioptrii.

1. Nikdy na kontaktní čočky
nepoužívejte vodu z vodovodu.

2. Ujistěte se, že Vaše nehty
nejsou příliš dlouhé.

3. S kontaktními čočkami neplavte,
nebo noste plavecké brýle.

OK NO

4. Ujistěte se, že jsou kontaktní čočky
správně otočené. Měly by mít t var mističky, ne talířku.

6. Pouzdro na kontaktní čočky si pravidel5. Jemné tření a oplachování
ně čistěte a měňte. Stačí jej opláchnout
kontaktních čoček umožňuje
odstranit více než 90 % usazenin roztokem na kontaktní čočky a usušit čistým
ručníkem.
na jejich povrchu a dále zvyšuje
pohodlí.

4. Kontaktní čočky nikdy nečistěte
slinami.

5. Kontaktní čočky nikdy nesdílejte s přáteli ani s členy rodiny!

6. Nikdy nepřidávejte čerstvý roztok
ke starému. Všechen starý roztok pro
dezinfekci nošených čoček vyměňte za nový.

7. Dodržujte frekvenci výměny, kterou
Vám doporučil Váš oční specialista, a měňte pouzdro (nejpozději každé tři měsíce).

8. Abyste zabránili kontamina- 9. Podle korekce ve Vašich čočkách je vhodci, nikdy nezapomeňte lahvičku né si při ověřování, zda jsou čočky na očích
čisticího/dezinfekčního roztoku správně nasazeny, určit a sledovat nějaký
bod (vzdálený bod, pokud jste krátkozrací,
zavřít.
a blízký bod, pokud jste dalekozrací).

7. Nikdy neměňte čisticí přípravky
bez konzultace se svým očním specialistou.

8. Kontaktní čočky při denním
nošení nenoste delší dobu, než
Vám doporučil Váš oční specialista. Nespěte s nimi, pokud Vám to
Váš oční specialista neschválil.

9. Nikdy nepoužívejte kontaktní čočky,
které jsou poškozené, natržené nebo
mají porušený okraj.

10. Choďte na pravidelné kontroly Vašich očí a kontaktních čoček.
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10. V případě zarudnutí, bolesti,
zhoršeného zraku a/nebo citlivosti na
světlo nepoužívejte kontaktní čočky a
poraďte se s e svým specialistou. Pokud
se stav zhorší, neotálejte s návštěvou.

