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رێنماییەکانی بەکارهێنان 56%( midafilcon A :ئاو) بۆ هاوێنەی چاوی سەفەری رۆژانە
گرنگ
•پێش بەکارهێنان ئەم رێنماییانەی خوارەوە بەوردی بخوێنەرەوە و ئەم بەڵگەنامە لە شوێنێکی سەالمەتدا بپارێزە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بگەڕێیتەوە
سەری.
•هەمیشە رێنماییەکانی ناو ئەم بەڵگەنامە و رێنماییەکانی پزیشک یان پسپۆڕی چاودێری چاوت جێبەجێ بکە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی گونجاو
هاوێنەکان بەکاربهێنیت.
ناساندن
 56%( midafilcon Aئاو) بریتیە لە هاوێنەی چاوی سلیکۆنی نەرمی جێڵی ئاوی ڕەنگکراو بە رەنگی شین و لەگەڵ 56%ی بێکهاتەکەی ئاو.
 56%( midafilcon Aئاو)ی پاکژبە تەنها لە پاکەتێکی قەپاتکراوی پالستیکدا بە سیم کەپس کراوە و خراوەتە ناو گیراوەی خوێواوی هاوتا .
نیشانەکان
 56%( midafilcon Aئاو) تەنها بۆ یەک جار بەکارهێنانی رۆژانە و راستکردنەوەی کێشەی تیشکی شکاو (نزیکبینی و/یان ئەستیگماتیزم) گونجاوە بۆ چاوی
ساغی هاوێنە النەبراو.
سنووردارکردنی لەچاوکردن
لە کۆتایی هەر رۆژێکدا هاوێنەکان الببە و فڕێیان بدە و بەیانیان بیانگۆڕە بە هاوێنەی نوێ  .بەکارهێنانەوەی ئەو هاوێنانەی کە بۆ یەک جار بەکارهێنان
گونجاون مەترسیی کێشەکانی چاو زیاتر دەکات.
قەدەغەکردن
ئەگەر یەکێک لەم کێشانەی خوارەوەت هەیە ،هاوێنەی چاو لەچاو مەکە.
•هەوکردنی کورتخایەن و نیمچەکورتخایەن یان نەخۆشی کەلێنی پێشەوەی چاو
•هەر نەخۆشیەك ،برینداریەك یان تێکچوونێک کە کاریگەریی لەسەر کۆرنیا ،لکاوەی چاو یان پێڵو هەبێت.
•کەمی فرمێسک دەردانی سەخت (وشکی چاو)
•کەمی هەستی کۆرنیا (کەمبوونەوەی هەستی کۆرنیای چاو)
•هەر نەخۆشیەکی کۆئەندامی کە لەوانەیە بە شێوەیەکی خراپ کاریگەری بکاتە سەر چاوەکان بە لەچاوکردنی هاوێنەکان
•بە لەچاوکردنی هاوێنەی چاو ،کاردانەوەی هەستیاری رەنگە پەیدابێت یان زیاتر بکات
•هەر نەخۆشیەکی چاالکی کۆرنیای چاو
•چاوی سوور یان کزانەوەی چاو
•تەواونەبوونی چارەسەری کۆرنیا دوای نەشتەرگەریی چاو
ئاگاداریەکان
وریای ئەم ئاگاداریانەی خوارەوەبە دەربارەی بەکارهێنانی هاوێنەی چاو.
•ئەو کێشانەی لە لەچاوکردنی هاوێنەوە پەرەدەسێنن ،وەک زامداریی کۆرنیا ،رەنگە بە خێرایی گەشەبکات و ببێتە هۆی لەدەستدانی بینایی .ئەگەر هەستت
بە نائاسودەیی ،فرمێسك ڕشتنی زۆر ،گۆڕانی بینایی ،سووربوونەوەی چاو یان کێشەکانی تر ،دەستبەجێ هاوێنەکان البە و راوێژ بە پسپۆڕی چاو یان
پزیشکی خۆت بکە.
وریاکردنەوەکان
•بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ هاوێنەکان بکە (وریابە لە کەوتنە خوارەوەیان).
•بە نینۆکەکانی پەنجەت دەست لە هاوێنەکان مەدە.
•پێش ئارایشت کردن هاوێنەکان لەچاو بکە .کەرەستەی ئارایشت ،گیراوەی پێست ،کرێم ،یان سپرای مەدە لە دەستت کاتێک دەسکاری هاوێنەکان دەکەیت.
•پێش بەکارهێنانی هەر دەرمانێک بۆچاوت ،راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی چاوت بکە.
•ئەگەر هەستت کرد هاوێنەکان لەسەر چاوت وشکن ،چەند دڵۆپێک چەورکەر یان گیراوەی تەڕکردنەوە (کە پزیشک یان پسپۆڕی چاودێری چاوت بۆی
دیاری کردبیت) راستەوخۆ بکەرە ناو چاوەکانت و چاوەڕێ بکە تا ئەو کاتەی هاوێنەکان بە ئاسانی لەسەر چاوت دەجوڵێن پێش ئەوەی الیان ببەیت .ئەگەر
نائاسوودەییەکە بەردەوام بوو ،دەستبەجێ راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی چاوت بکە.
•لە کاتی لەچاوکردنی هاوێنەکاندا ،خۆت لە هەموو دوکەڵ و هەڵمێکی زیانبەخش و کزانەوەی چاو بەدوربگرە.
•ئەگەر هەر ماددەیەکی کیمیایی پرژایە ناو چاوەکانت ،دەستبەجێ ئاوی بەلوعە بە چاوەکانتدا بپرژێنە ،هاوێنەی چاوەکان الببە ،وە راوێژ بە پزیشک یان
پسپۆڕی چاوەکانت بکە یان سەردانی ژووری فریاکەوتنی کتوپڕی نەخۆشخانە بکە.
•لە بارەی ڕێنماییەکانی بەکارهێنانی هاوێنەی چاو لە کاتی وەرزش یان چاالکیە ئاویەکان ،یان هەر پیشەیەکی دیاریکراو ،راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی
چاوت بکە.
•هاوێنەی چاوی سەفەری رۆژانە پێویستی بە پاککردنەوە و پاکژکردنەوە نیە .هەمیشە هاوێنە بەکارهاتووەکان فڕێبدە .با هاوێنە یان چاویلکەی ئامادەت
پێبێت بۆ حاڵەتێک کە پێویست بوو هاوێنەکان لە کاتی رۆژدا البەریت.
•بە هاوێنەی چاوتەوە مەخەوە.
•سەردانی بەدواداچوون پێویستە بۆ دڵنیابوونەوە لە بەردەوامی تەندروستی چاوەکانت.
•ئەگەر حەزدەکەیت جۆری هاوێنەکە یان پێوانەکەی بگۆڕیت ،راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی چاو بکە.
•ئاگاداریی پزیشکە گشتیەکەت بکە کە هاوێنەی چاو بەکاردەهێنیت.
•هاوێنەی چاوەکان لە پلەی گەرمیی ژووردا هەڵبگرە .مەهێڵە هاوێنەکان بیبەستێت.
•هاوێنەکان مەدە بە خەڵکی تر.
کاردانەوەی پێچەوانە
ئەگەر هەر یەکێک لەم کێشانەی خوارەوە روویاندا ،دەستبەجێ هاوێنەکان البە و بیانگۆڕە بە هاوێنەی نوێ  .ئەگەر کێشەکە هەر بەردەوام بوو ،هاوێنەکان البەرە
و بەدوای چارەسەری خێرادا بگەڕێ .رەنگە زیانی سەخت بەر چاو بکەوێت ،وەک هەوکردن ،زامداریی کۆرنیا ،سەرهەڵدانی مولولەی خوێن و هەوکردنی
بیلبیلەی چاو.
•کزانەوە ،سوتانەوە ،خوران یان هەر ئازارێکی تر لە چاودا.
•هەستکردن بەوەی بە بەردەوامی تەنێک لە چاودایە یان هەستی ڕوشان.
•فرمێسک دەردانی زۆر ،دەرهاویشتەی نائاسایی چاو ،سووربوونەوە ،کەمبوونەوەی تیژیی بینایی ،تەڵخبوونی بینایی ،دروستبوونی خەرمانە ،نائاسوودەیی
لە تیشک ،یان وشکبوونەوەی چاو.

مامەڵەکردن لەگەڵ هاوێنەی چاو
•پێش دەسکاری کردنی هاوێنەکان ،هەمیشە بە جوانی دەستت بشۆ و وشکی بکەرەوە.
•ئەگەر پاکەتەکە کرابوویەوە یان زیانی پێگەیشتبوو ،یان بەرواری بەسەرچوون تێپەڕیبوو ،هاوێنەکان بەکارمەهێنە.
•هەمیشە هاوێنەی راست و چەپ بە ریزبەندی بەکاربهێنە بۆ ئەوەی خۆت بەدووربگریت لە تێکەڵکردنی هاوێنەکان.
کردنەوەی پاکەتە پالستیکە بە سیم کەپسکراوەکە:
1.1بەو شێوەی لە وێنەکەدا نیشاندراوە ،پاکەتەکە بگرە و خانەیەکی لێبکەرەوە( .وێنەی  1ببینە)
2.2سیمی کەپسکەری خانەکە الببە بۆ ئەوەی بیکەیتەوە( .وێنەی  2ببینە)
3.3لە خانەکەدا رووە قۆقزەکەی یەک هاوێنە بدۆزەرەوە کە رووی لە سەرەوەیە.
4.4بە وریایی هاوێنەکە لە خانەکە دەربکە و بیپشکنە تا دڵنیابیت هیچ زیانێکی بەرنەکەوتووە و تەنی بیانیی پێوە نیە( .وێنەی  2ببینە)
بای مەدە

هاوێنەکە هەڵبگرە

بیگرە و لێیبکەرەوە

ئێرە بگرە
وێنەی 2

وێنەی 1

دانانی هاوێنەکان:
رێکاریی گشتیی دانانی هاوێنەی چاو لەخوارەوە باسکراوە .ئەگەر پێویستت بە زانیاریی زیاتر هەبوو ،راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی چاوت بکە.
1.1هاوێنەکە لەسەر نووکی پەنجەت دابنێ ،هی ئەو دەستەی کە زاڵە ،بە جۆرێک رووە ڕووچاڵەکەی رووی لە سەرەوە بێت.
2.2رووی هاوێنەکە بپشکنە تا دڵنیابیت کە هەڵنەگەڕاوەتەوە.
3.3پێڵووی چاوەکانت فراوان بکە بە راکشانی پێڵوی سەرەوە بە پەنجەی دۆشاومژەی ئەو دەستەی کە زاڵ نیە و پێڵوی خوارەوە بە پەنجەی ناوەڕاستی دەستە
زاڵەکەت.
4.4بە هێواشی دەستت بەرەو چاوت بێنە بە جۆرێک کە رێک تەماشای پێشەوە بکەیت ،پاشان بە نەرمی هاوێنەکە لەسەر کۆرنیای چاوت دابنێ.
•فشار لە هاوێنەکە مەکە بەرەو چاوت.
5.5تەماشای خوارەوە بکە ،یەکەم جار پێڵوی سەرەوە بەرەاڵ بکە ،دواتر پێڵووی خوارەوەت ،و بە نەرمی چاوت بتروکێنە.
6.6هەمان رێکار بۆ هاوێنەی چاوەکەی ترت دووبارە بکەرەوە.
•ئەگەر بیناییت تەڵخ بوو دوای دانانی هاوێنەکان:
•ئەگەر هاوێنەکە لەسەر ناوەڕاستی کۆرنیای چاوت نەبوو:
تەماشای ئاوێنە بکە ،وە بە نەرمی کۆنتڕۆڵی قەراغی هاوێنەکە بکە بۆ ئەوەی بیخەیتە سەر کۆرنیا لە کاتێکدا کە چاوت دەکەیتەوە .فشاری پەنجە
بەکاربهێنە لەسەر قەراغی پێڵوی سەر و خوار تا هاوێنەکە لەسەر ناوەڕاستی کۆرنیا جێگیر دەبێت.
•ئەگەر هاوێنەکە لەسەر ناوەڕاستی کۆرنیای چاوت بوو:
بۆ هاوێنەی چاویی جۆری تۆریك
هاوێنەکان الببە .هۆکارە ئەگەریەکان ئەمانەی خوارەوەن:
 -رووکاری هاوێنەکە پیسە. -هاوێنەکان لەسەر چاوی هەڵە بەکارهاتوون. -هاوێنەکان بە هەاڵوگێڕاوی لەچاو کراون.•ئەگەر دوای چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی لەسەرەوە باسکراون بیناییت هێشتا تەڵخە ،هاوێنەکان الببە و
راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی چاودێری چاوت بکە.
•ئەگەر لە کاتی لەچاوکردنی هاوێنەکان هەست بە نائارامیەکی زۆر بەرچاو دەکەیت ،دەستبەجێ هاوێنەکان
الببە و راوێژ بە پزیشک یان پسپۆڕی چاودێری چاوت بکە.
•بۆ هاوێنەی جۆری تۆریك  ،هاوێنەکان لەسەر کۆرنیا جێگیر بکە بە شێوەیەک نیشانەی رێبەریەکە بەرەو
نیشانەی ڕێنمایی
خوارەوە بێت( .وێنەی  3ببینە)
وێنەی 3
البردنی هاوێنەکان:
1.1کاتێک سەرت رێک راگرتووە ،تەماشای سەرەوە بکە.
2.2بە پەنجەی ناوەڕاستی دەستە نازاڵەکەت پێڵوی خوارەوە بەرەو خوار رابکێشە و پەنجەی دۆشاومژەی دەستە زاڵەکەت لەسەر قەراغی خوارەوەی هاوێنەکە
دابنێ.
3.3هاوێنەی چاو بخزێنە خوار بۆ بەشی خوارەوەی سپێنەی چاوت.
4.4بە نەرمی بە پەنجەی دۆشاومژە و پەنجەگەورەی دەستە زاڵەکەت قرونچک لە هاوێنەی چاو بگرە.
5.5هاوێنەی چاو الببە.
6.6هەمان رێکار بۆ هاوێنەی چاوەکەی ترت دووبارە بکەرەوە.
ئەو نیشانانەی لەسەر پاکەت و خانە پالستیکیە کەپسکراوەکە بەکارهاتوون
نیشانە
پێناسە
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