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Instrucţiuni de utilizare: lentilă de contact mipafilcon A (72% apă) cu înlocuire la 1 lună
Important
• Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni şi păstraţi acest document într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile din acest document, precum şi pe cele ale medicului oftalmolog sau ale practicianului pentru utilizarea
corespunzătoare a lentilelor de contact şi a produselor de îngrijire a lentilelor, inclusiv a cutiilor pentru lentile.
Introducere
mipafilcon A (72% apă) este o lentilă de contact moale, cu tentă verde marin, realizată din hidrogel, care conţine 72% apă.
Fiecare lentilă de contact sterilă mipafilcon A (72% apă) este ambalată separat într-un recipient de plastic sigilat cu folie şi cufundată într-o soluţie salină tamponată.
Indicaţii
Lentilele de contact mipafilcon A (72% apă) sunt concepute pentru purtare zilnică şi corectarea ametropiei refractive la persoane fără afachie sau afecţiuni oculare.
Restricţii de purtare
După îndepărtare, curăţaţi şi dezinfectaţi lentilele de contact conform schemei de curăţare şi dezinfectare recomandată de medicul oftalmolog sau practician.
Schimbaţi lentilele de contact cu unele noi o dată pe lună.
Consultaţi un medic oftalmolog sau practician pentru programul de purtare a lentilelor, în funcţie de necesităţile dvs. Eliminaţi întotdeauna lentilele de contact după
perioada de purtare indicată. Purtarea lentilelor peste perioada indicată de medic creşte riscul apariţiei unor probleme oculare.
CONTRAINDICAŢII
Nu utilizaţi lentilele de contact dacă aveţi una dintre problemele următoare:
• Inflamaţie acută şi subacută sau infecţie la nivelul camerei anterioare a ochiului
• Orice afecţiune, leziune sau anomalie care afectează corneea, conjunctiva sau pleoapele
• Insuficienţă severă a secreţiei lacrimale („ochi uscat”)
• Hipoestezie corneană (sensibilitate corneană redusă)
• Orice afecţiune sistemică ce poate afecta negativ ochiul prin purtarea lentilelor de contact
• Reacţii alergice care pot fi induse sau agravate de lentilele de contact şi/sau de soluţiile de îngrijire a lentilelor
• Orice infecţie activă a corneei
• Ochi roşii sau iritaţi
• Vindecare incompletă a corneei după o intervenţie chirurgicală
AVERTIZĂRI
Ţineţi cont de următoarele avertizări referitoare la purtarea unor lentile de contact.
• Problemele oculare apărute ca urmare a utilizării lentilelor de contact şi a produselor de îngrijire a acestora, cum ar fi ulceraţiile corneene, pot apărea rapid şi
pot duce la pierderea vederii. Dacă simţiţi disconfort la nivelul ochilor, lăcrimaţi excesiv, observaţi modificări ale vederii, vi se înroşesc ochii sau întâmpinaţi alte
probleme, scoateţi imediat lentilele şi consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul.
MĂSURI DE PRECAUŢIE
• Manevraţi cu atenţie lentilele de contact (aveţi grijă să nu le scăpaţi pe jos).
• Nu atingeţi lentilele de contact cu unghiile.
• Puneţi-vă lentilele de contact înainte de a aplica produse cosmetice. Nu aplicaţi produse cosmetice, loţiuni, creme sau sprayuri în timp ce manevraţi lentilele de
contact.
• Consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul înainte de a utiliza un medicament pentru ochi.
• Dacă simţiţi că lentilele de contact sunt uscate pe ochi, aplicaţi câteva picături din soluţia de lubrifiere sau de rehidratare (recomandată de medicul oftalmolog
sau de practician) direct în ochi şi aşteptaţi până când lentilele încep să se mişte liber pe ochi înainte de a le scoate. Dacă senzaţia de disconfort continuă,
consultaţi imediat medicul oftalmolog sau practicianul.
• Evitaţi orice vapori sau aburi nocivi sau iritanţi în timp ce purtaţi lentilele de contact.
• Dacă ochii intră în contact cu substanţe chimice, clătiţi-i imediat cu apă de la robinet, scoateţi-vă lentilele de contact şi consultaţi medicul oftalmolog sau
practicianul sau mergeţi la spital, la camera de primiri urgenţe.
• Consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul pentru instrucţiuni privind purtarea lentilelor de contact în timp ce faceţi sport sau activităţi nautice sau dacă
lucraţi în condiţii deosebite.
• Nu adormiţi fără să vă scoateţi lentilele de contact.
• Sunt necesare consultaţii ulterioare pentru a vă asigura de starea de sănătate a ochilor.
• Consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul în cazul în care doriţi să schimbaţi tipul de lentilă sau parametrii acesteia.
• Anunţaţi medicul de familie că purtaţi lentile de contact.
• Păstraţi lentilele de contact la temperatura camerei. Nu lăsaţi lentilele să îngheţe.
• Consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul dacă trebuie să păstraţi lentilele de contact pentru perioade prelungite de timp.
• Dacă lentilele de contact se usucă în cutia în care sunt păstrate, lăsaţi-le la înmuiat în soluţia de înmuiere (recomandată de medicul oftalmolog sau practician)
cel puţin 1 oră, până când se rehidratează, apoi verificaţi-le pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. Curăţaţi şi dezinfectaţi lentilele înainte de a le purta.
• Lentilele de contact proprii nu trebuie folosite în comun de mai multe persoane.
REACŢII ADVERSE
În cazul apariţiei oricăreia dintre problemele de mai jos, scoateţi imediat lentilele de contact şi verificaţi-le pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. Dacă acestea
nu sunt deteriorate, curăţaţi-le şi dezinfectaţi-le înainte de a le purta din nou. Dacă problema persistă, scoateţi lentilele şi solicitaţi imediat tratament. Poate apărea o
problemă ce duce la vătămarea gravă a ochilor, cum ar fi o infecţie, ulceraţia corneei, neovascularizarea şi inflamarea irisului.
• Înţepături, senzaţie de arsură a ochiului, mâncărime sau alte dureri oculare
• Senzaţie continuă de prezenţă a unui corp străin sau de zgâriere
• Lăcrimare excesivă, secreţii oculare neobişnuite, înroşire, acuitate vizuală redusă, vedere înceţoşată, vederea obiectelor înconjurate de halouri, fotofobie sau
ochi uscaţi
MANEVRAREA LENTILELOR DE CONTACT
•
•
•

Spălaţi-vă, clătiţi-vă şi uscaţi-vă mâinile bine întotdeauna înainte de a manevra lentilele de contact.
Nu utilizaţi lentilele de contact dacă ambalajele sterile au fost deschise sau deteriorate sau dacă s-a depăşit data expirării.
Manevraţi întotdeauna lentilele de contact din stânga şi din dreapta în aceeaşi ordine pentru a nu încurca lentilele.

Deschiderea cutiei cu mai multe recipiente:
O cutie conţine trei recipiente.
1. Trageţi de clapetă pentru a rupe sigiliul. (Consultaţi Fig. 1.)
2. Scoateţi un recipient din cutie. (Consultaţi Fig. 2.)
• Pentru a închide cutia, pliaţi clapeta.

Deschiderea recipientului din plastic sigilat cu folie:
1. Îndepărtaţi folia recipientului pentru a deschide ambalajul.
• Pentru a reduce la minimum posibilitatea stropirii accidentale, aşezaţi recipientul pe o masă şi apoi deschideţi ambalajul.
2. În recipient veţi găsi o lentilă de contact cu partea concavă în sus.
3. Luaţi cu atenţie lentila din recipient şi examinaţi-o pentru a vă asigura că nu este deteriorată şi nu prezintă corpuri străine.
Deschiderea clapetei

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig.4

Punerea lentilelor de contact:
Mai jos este descrisă procedura generală de punere a lentilelor de contact. Dacă sunt necesare mai multe detalii, consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul.
1. Aşezaţi lentila pe vârful arătătorului mâinii dominante, cu partea concavă în sus.
2. Verificaţi profilul lentilei pentru a vă asigura că nu este întoarsă pe dos.
3. Deschideţi cât mai bine pleoapele, trăgând pleoapa superioară cu arătătorul mâinii nedominante, iar pleoapa inferioară cu degetul mijlociu al mâinii dominante.
4. Aduceţi încet lentila la nivelul ochiului în timp ce priviţi drept înainte şi aşezaţi uşor lentila pe cornee.
• Nu apăsaţi lentila pe ochi.
5. Priviţi în jos, eliberaţi mai întâi pleoapa superioară, iar apoi pleoapa inferioară şi clipiţi uşor.
6. Repetaţi aceeaşi procedură pentru cealaltă lentilă.
• Dacă vederea este înceţoşată după ce vă puneţi lentilele de contact:
• Dacă lentilele de contact nu sunt centrate pe cornee:
Uitaţi-vă în oglindă şi manipulaţi cu grijă marginea lentilei pentru a o muta pe cornee în timp ce ţineţi deschis ochiul. Folosiţi presiunea degetului pe marginea
pleoapei superioare sau inferioare până când lentila este centrată pe cornee.
• Dacă lentilele de contact sunt centrate pe cornee:
Scoateţi lentilele. Posibilele cauze sunt următoarele:
-- Suprafaţa lentilei este murdară.
-- Lentila se află pe ochiul greşit.
-- Lentilele au fost aplicate pe dos pe ochi.
• Dacă după ce aţi eliminat problemele de mai sus vedeţi tot în ceaţă, scoateţi lentilele de contact şi consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul.
• Dacă simţiţi un disconfort considerabil în timp ce purtaţi lentilele de contact, scoateţi imediat lentilele şi consultaţi medicul oftalmolog sau practicianul.
Scoaterea lentilelor de contact:
1. Priviţi în sus şi ţineţi capul drept.
2. Trageţi în jos pleoapa inferioară cu degetul mijlociu al mâinii nedominante şi aşezaţi degetul arătător al mâinii dominante pe marginea de jos a lentilei de
contact.
3. Glisaţi lentila în jos spre partea albă de jos a ochiului.
4. Prindeţi uşor lentila cu degetul mare şi cu arătătorul de la mâna dominantă.
5. Scoateţi lentila.
6. Repetaţi aceeaşi procedură pentru cealaltă lentilă.
Îngrijirea lentilelor de contact
• Folosiţi întotdeauna produse de îngrijire a lentilelor recomandate de medicul oftalmolog sau practician. Nu utilizaţi niciodată produse de îngrijire pentru lentile de
contact rigide gaz-permeabile.
• Nu folosiţi apă de la robinet pentru îngrijirea lentilelor de contact şi a cutiilor acestora. Folosirea apei de la robinet creşte riscul contractării unei infecţii
microbiene.
• Folosiţi întotdeauna produse de îngrijire noi, care nu sunt expirate.
• Nu modificaţi sau amestecaţi produsele de îngrijire a lentilelor decât dacă acest lucru este specificat în instrucţiunile produsului sau de către medicul oftalmolog
sau practician.
• Nu este recomandată dezinfectarea la cald.
• Păstraţi lentilele de contact complet cufundate în soluţia de păstrare atunci când nu le utilizaţi.
• Curăţaţi şi clătiţi cutia pentru lentile cu produse de îngrijire după fiecare utilizare şi lăsaţi-o să se usuce la aer. Înlocuiţi cutiile pentru lentile la intervale regulate.

Simboluri utilizate pe ambalaj şi pe recipientul din plastic sigilat cu folie
SIMBOL
DEFINIŢIE

Consultaţi instrucţiunile de
utilizare

Cod lot

Utilizaţi până la data
(Data expirării)

Sterilizat prin utilizare de aburi
sau căldură uscată

SIMBOL

DIA.

B.C.

P.

C.T.

Diametru

Rază de curbură

Dioptrie
(Puterea lentilei)

Grosime la centru
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