
BAUSCH + LOMB  
POLYMACON

NÁVOD K POUŽITÍ
Tato informace je určena k poučení uživatelů hydro�lních měkkých kontaktních čoček 
Polymacon, čirých s manipulačním zabarvením, jak čočky používat a jak o ně pečovat.

Platí pro: 

NÁZEV PRODUKTU MATERIÁL OBSAH VODY ROZTOK V BALENÍ

Kontaktní čočky s manipulačním zabarvením 
SofLens® 38 (polymacon)

Polymacon
38,6 
hmotnostních 
procent

Fyziologický roztok 
pufrovaný fosfátyKontaktní čočky s manipulačním zabarvením 

SofLens® Multi-Focal (polymacon)

Kontaktní čočky s manipulačním zabarvením 
Optima® FW (polymacon)

Polymacon
38,6 
hmotnostních 
procent

Fyziologický roztok 
pufrovaný fosfátem 
v blistru 
Sterilní fyziologický 
roztok v lahvičce

Kontaktní čočky s manipulačním zabarvením 
Optima® 38 (polymacon)

Polymacon
38,6 
hmotnostních 
procent

Sterilní fyziologický 
roztokKontaktní čočky řady SofLens® (polymacon) – 

B3, H3, H4, H03 a H04

Popis a použití
Kontaktní čočky Optima® FW, kontaktní čočky řady SofLens® a kontaktní čočky SofLens® Multi-Focal jsou 
určeny k dennímu použití, s dobou výměny podle doporučení očního specialisty.

Čočky SofLens® 38 a Optima® FW jsou určeny k dennímu použití nebo k prodloužené době použití s 
intervalem mezi vynětími 1 - 7 dnů, podle doporučení očního specialisty.

Při opakovaném použití musí být čočky po vynětí a před opakovaným zavedením vyčištěny, opláchnuty 
a vydezin�kovány. Vždy dodržujte plán použití čoček a intervalů výměny, který vám předepsal váš oční 
specialista.

Tyto čočky se dodávají sterilní a jsou výrobcem určeny k opakovanému použití, podle 
doporučení očního specialisty. Jsou sterilizovány parou.

Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE.

Pokyny k vložení a vynětí
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 musíte mít čisté a suché ruce; čočku prstem posuňte na oční bělmo a vyjměte ji. Pokud není 
snadné čočku vyjmout, použijte zvlhčovací kapky.

Péče o čočky
• Čištění a dezinfekce čoček mezi použitími jsou pro zdraví očí zásadní.
• Používejte pouze produkty určené k péči o měkké kontaktní čočky, podle pokynů výrobce.
• Vždy používejte čerstvé roztoky určené k péči o oční čočky, před uplynutím doby jejich použitelnosti.
• K oplachování, uchovávání či opětovnému zvlhčování čoček nepoužívejte jiné roztoky, např. vodu z 

vodovodu, z lahví či sliny.
• Když nejsou čočky používány, vždy je uchovávejte úplně ponořené v doporučeném roztoku.
• Vždy, když čistíte oční čočky, nezapomeňte vyčistit i pouzdro na čočky.
• Na konci plánované doby použití doporučené vaším očním specialistou vždy čočky zlikvidujte.
• 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.

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

Pokud jsou předepsány k dennímu použití, nenechávejte je zavedeny 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, vyčištění a opětovném zavedení čoček nebo po 
zavedení nových čoček, čočky vyjměte a obraťte se na svého očního specialistu. Pokud si těchto příznaků 
nebudete všímat, mohou vést k závažným onemocněním.

Vysvětlení symbolů na štítcích a krabičkách 

Poplatky za likvidaci odpadu podle směrnice 94/62/ES 

Bausch & Lomb Incorporated 
1400 North Goodman Street 
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated 
106 London Road 
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Dolní teplotní mez 

Datum vydání: 2018-02

    Uvádí označení shody CE a číslo noti�kovaného orgánu

 
®/TM jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated nebo jejích dceřiných společností.  
© Bausch & Lomb Incorporated.

1800278 
P9WW01

CS


