
 
JEDNORÁZOVÉ ČOČKY  
DAILY DISPOSABLE

NÁVOD K POUŽITÍ
Tato informace je určena k poučení uživatelů jednorázových hydro�lních měkkých kontaktních 

Platí pro: 

NÁZEV PRODUKTU MATERIÁL OBSAH VODY ROZTOK V 
BALENÍ

Jednorázové kontaktní čočky SofLens® daily 
disposable (hila�lcon B), s manipulačním zabarvením

Hila�lcon B
59 
hmotnostních 
procent 

Boritanem 
pufrovaný 
fyziologický 
roztok s 
Poloxaminem

Jednorázové torické kontaktní čočky SofLens® daily 
disposable (hila�lcon B) s manipulačním zabarvením

Jednorázové kontaktní čočky Naturelle™ daily 
disposable (hila�lcon B) s kosmetickým zabarvením 

Kontaktní čočky Biotrue® ONEday (neso�lcon A)  
s manipulačním zabarvením

Neso�lcon A
78 
hmotnostních 
procent

Boritanem 
pufrovaný 
fyziologický 
roztok s 
Poloxaminem

Biotrue® ONEday for Presbyopia (neso�lcon A) 
Kontaktní čočky pro denní nošení s manipulačním 
zabarvením

Indikace
Kontaktní čočky Bausch + Lomb (hila�lcon B a neso�lcon A) jsou určeny k dennímu použití při korekci 
refrakčních vad (myopie, hypermetropie, astigmatismu), presbyopie a snížení sférické aberace u osob s/i 
bez afakie, bez dalšího očního onemocnění a které mají refrakční astigmatismus do 2,00 dioptrií a méně 
(jednorázová tórická čočka SofLens má až 5 dioptrií) nenarušující ostrost vidění. Čočka se předepisuje pro 
jednorázové použití v rozsahu sférické mohutnosti od +20,00 D do -20,00 D; po každém vynětí je třeba ji 
zlikvidovat.

Popis a použití
Tyto čočky jsou určeny k dennímu jednorázovému použití a po každém použití musí být zlikvidovány. 
Opakované použití bez vyčištění a dezinfekce čoček může vést k infekci nebo závažnému poškození oka. Vždy 
dodržujte plán použití čoček, který vám předepsal váš oční specialista.

Tyto čočky se dodávají sterilní a jsou výrobcem určeny k maximální době použití jeden 
den. Jsou sterilizovány parou.

Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE.

Pokyny k vložení a vyjmutí
Před manipulací s čočkami si vždy důkladně umyjte a osušte ruce, nepoužívejte parfémovaná mýdla a mýdla s 
léčivými přípravky. Vylijte čočku na dlaň. Ujistěte se, že je správně vyjmuta. 

Čočku před vložením prohlédněte, a pokud je poškrábaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.

Při vynětí čočky mějte čisté a suché ruce, prstem čočku posuňte na oční bělmo a vyjměte ji. Pokud není 
snadné čočku vyjmout, použijte zvlhčovací kapky. Po vynětí z oka čočku vždy zlikvidujte.

Péče o čočky
• Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce 
• Nepřipusťte, aby se vám do oka nebo na čočky dostala líčidla, pleťová voda, mýdlo, krém nebo 

parfémované přípravky 
• Nikdy při vyjímání čoček z obalu nebo z oka nepoužívejte ostré předměty nebo nehty
• Po vynětí čočky vždy zlikvidujte

Varování a bezpečnostní opatření
Pokud nebudete dodržovat plán použití a režim čištění doporučený vaším očním specialistou, může vzniknout 
vyšší riziko závažné oční infekce.

Jednorázové čočky k dennímu použití nepoužívejte déle než jeden den, ani během spánku.

Kontaktní čočky nepoužívejte, pokud máte:
•  alergii, zánět, infekci nebo zarudnutí oka či okolí oka
•  suché oči (nedostatek slz)
•  zdravotní potíže postihující oči, např. nachlazení nebo chřipku
•  jakékoli systémové onemocnění postihující oči.

Před použitím kontaktních čoček se obraťte na svého očního specialistu, pokud:
•  provádíte vodní sporty
•  se pohybujete v nadměrně suchém či prašném prostředí
•  používáte oční léky.

Pokud u vás dojde k některému z následujících problémů, okamžitě čočky vyjměte:
•  bodání, pálení, svědění v očích, podráždění očí či jiná bolest oka
•  nižší komfort ve srovnání s předešlým použitím
•  neobvyklý výtok z oka nebo nadměrné slzení
•  zarudnutí očí
•  výrazně nebo trvale suché oči
•  zhoršené nebo rozmazané vidění
•  duha nebo světelné kruhy okolo světel
•  citlivost na světlo.

Pokud kterýkoli z těchto příznaků přetrvává i po vynětí čoček a vložení nových, čočky vyjměte a obraťte se na 
svého očního specialistu. Pokud si těchto příznaků nebudete všímat, mohou vést k závažným onemocněním.

Další upozornění a bezpečnostní opatření ke kontaktním čočkám Biotrue ONEday (neso�lcon A)
Upozornění: Kontaktní čočky pohlcující UV záření NENAHRAZUJÍ ochranné prostředky proti UV záření, jako 
jsou brýle pohlcující UV záření nebo sluneční brýle, protože dostatečně nepřekrývají celou oblast oka a okolí. 
Proto i nadále používejte prostředky s ochranným �ltrem proti UV záření podle doporučení.

Poznámka: Dlouhodobá expozice UV záření je jedním z rizikových faktorů pro vznik šedého zákalu. Expozici 
ovlivňuje řada faktorů, jako jsou podmínky venkovního prostředí (nadmořská výška, zeměpisná poloha, 
oblačnost) a osobní faktory (rozsah a povaha venkovních činností). Kontaktní čočky nepropouštějící UV záření 
pomáhají v ochraně před škodlivým UV zářením.

Poznámka: Účinnost kontaktních čoček pohlcujících UV záření v prevenci nebo snížení výskytu očních 
poruch způsobených UV zářením nebyla dosud zjištěna. Dosud nebyly provedeny žádné klinické studie, které 
by prokázaly, že se používáním kontaktních čoček nepropouštějících UV záření snižuje riziko vzniku šedého 
zákalu nebo jiných očních poruch. Bližší informace si vyžádejte u svého očního specialisty.
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Nepoužívat opakovaně

Teplotní omezení
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