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Опис

Цей багатоцільовий розчин             , ізотонічний, з буферним водним розчином у складі, містить sorbitol, tris(hydroxymethyl)aminomethane, 
tyloxapol, ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate, в 0.00011% розчині polyhexamethylene biguanide. 

Призначення
Багатоцільовий розчин призначено для використання з усіма м'якими контактними лінзами, включаючи силікон-гідрогелеві, які може Вам 
порекомендувати лікар.

Застереження з використання
Не використовуйте продукт, якщо маєте алергію на будь-який з компонентів. 

Інструкція з використання 
1. При першому відкритті пляшки, відкручуйте кришечку доти, доки не розірвете захисне кільце. Конус всередині кришечки проткне захисну 
мембрану пляшки. 
Зауваження: конус також допомагає щільно закривати пляшечку.

Тертя та полоскання
2. Крапніть по 3 краплі багатоцільового розчину на кожну з поверхонь лінзи та потріть обережно протягом 10 секунд.
3. Ретельно промийте багатоцільовим розчином кожну з поверхонь лінзи протягом 5 секунд.

Замочування та зберігання
4. Помістіть очищені контактні лінзи в контейнер для зберігання, заповнений свіжою порцією багатоцільового розчину. Завжди 
використовуйте свіжий розчин.
5. Залиште лінзи в розчині щонайменше на 6 годин перш, ніж їх одягнути.

Полоскання
6. Перш, ніж одягти, прополощіть лінзу багатоцільовим розчином з кожного боку протягом 5 секунд.
7. Виливайте розчин з контейнера для зберігання контактних лінз після кожного використання.

Загальні інструкції
• Завжди мийте та витирайте насухо руки перед тим, як використовувати лінзи. 
• Використовуйте лише ті розчини, які Вам порекомендував лікар. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем-офтальмологом, якщо хочете 
змінити щось у своєму догляді за контактними лінзами, аби забезпечити  сумісність продуктів. 

Попередження
• Проблеми під час використання контактних лінз та засобів по догляду за контактними лінзами можуть спричинити в подальшому серйозні 
пошкодження Ваших очей. Тому дуже важливо дотримуватись порад Вашого лікаря, а також – інструкцій з використання, зазначених на 
контактних лінзах, засобах по догляду за контактними лінзами та контейнерах для зберігання.

Негативні реакції
• У випадку виникнення дискомфорту, підвищеної слізливості, погіршення зору або почервоніння очей, негайно зніміть контактні лінзи та 
зверніться до свого лікаря-офтальмолога. Людям, що носять контактні лінзи рекомендовано проходити планове обстеження у 
лікаря-офтальмолога двічі на рік або частіше, якщо є така необхідність.

Важлива інформація з безпеки
• Завжди слідуйте рекомендаціям з використання продукту – недотримання може призвести до втрати зору.
• Задля уникнення забруднення багатофункціонального розчину, не допускайте контакту кінчика горлечка пляшки з будь-якою поверхнею.
• Задля уникнення забруднення багатофункціонального розчину, ні в якому разі не переливайте, не змішуйте чи не розбавляйте розчин в 
інших пляшках або контейнерах.
• Не застосовуйте при тепловій (термічній) дезінфекції

Застереження
• Тримайте пляшечку щільно закритою між застосуваннями
• Виливайте залишки розчину, якщо з моменту відкриття пляшечки пройшло 90 днів.
• Зберігайте розчин при кімнатній температурі  
• Не використовуйте розчин після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці   
• Перед першим використанням переконайтесь, що захисну мембрану не пошкоджено.
• Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці.

Догляд за лінзами та контейнером
• Сольовий розчин та зволожуючі краплі не підходять для дезінфекції лінз.
• Перед тим, як помістити контактні лінзи в контейнер для зберігання, щоразу заливайте свіжий розчин; ніколи не використовуйте повторно 
стару порцію розчину або не доливайте до неї
• Не допускайте потрапляння на лінзи, зберігання лінз, а також промивання контейнера будь-якою водою, як то: з водопроводу, 
бутильованою чи дистильованою, або ж будь-яким іншим нестерильним розчином.
• Щоразу після використання контейнера очищуйте його, промивайте та висушуйте. Ви можете перевернути контейнер під час сушіння для 
швидшого стікання розчину.
• Уникайте потрапляння на контактні лінзи чи контейнер води з водопроводу, бутильованої води та слини.
• Завжди виливайте залишки розчину з контейнеру після завершення дезінфекції лінз.

Пакування
Цей багатоцільовий розчин постачається у              пляшках, об’ємом 100 мл., 120 мл, 230 мл та 360 мл. На пляшках та упаковках 
зазначається лот і дата закінчення строку придатності. 

Розшифровка символів
На упаковці або на пляшці з розчином можуть бути зазначені наступні символи:

25℃

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



S
-
LC
P
-
IF
U
-
00
8_
V
01

page 2 of 2

www.clearlab.com

Догляд за лінзами та контейнером
• Сольовий розчин та зволожуючі краплі не підходять для дезінфекції лінз.
• Перед тим, як помістити контактні лінзи в контейнер для зберігання, щоразу заливайте свіжий розчин; ніколи не використовуйте повторно 
стару порцію розчину або не доливайте до неї
• Не допускайте потрапляння на лінзи, зберігання лінз, а також промивання контейнера будь-якою водою, як то: з водопроводу, 
бутильованою чи дистильованою, або ж будь-яким іншим нестерильним розчином.
• Щоразу після використання контейнера очищуйте його, промивайте та висушуйте. Ви можете перевернути контейнер під час сушіння для 
швидшого стікання розчину.
• Уникайте потрапляння на контактні лінзи чи контейнер води з водопроводу, бутильованої води та слини.
• Завжди виливайте залишки розчину з контейнеру після завершення дезінфекції лінз.

Пакування
Цей багатоцільовий розчин постачається у              пляшках, об’ємом 100 мл., 120 мл, 230 мл та 360 мл. На пляшках та упаковках 
зазначається лот і дата закінчення строку придатності. 

Розшифровка символів
На упаковці або на пляшці з розчином можуть бути зазначені наступні символи:

STERILE A Стерильно (використовуються методи асептичної обробки) 
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