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EU - Registrace

Použitelné
Použitelné
do / datum
do trvanlivosti
/ datum trvanlivosti

Dbejte pokynů
Dbejtepři
pokynů
manipulaci
při manipulaci

Bezpečnostní
Bezpečnostní
pokyny pokyny

Číslo šarže
Číslo šarže

Nepoužívejte,
Nepoužívejte,
pokud je pokud
obal poškozen
je obal poškozen

FPozor
FPozor

Pokud bylo
Pokud
originální
bylo originální
balení již balení
otevřeno
již otevřeno
(nebylo při
(nebylo
otvírání
přislyšet
otvírání slyšet
prasknutíprasknutí
uzávěru) uzávěru)
nebo pokud
nebo
je pokud
vytištěné
je vytištěné
datum trvanlivosti
datum trvanlivosti
překročeno
překročeno
(například(například
2024-06-12),
2024-06-12),
v žádnémvpřípadě
žádnémnenasazujte
případě nenasazujte
kontaktníkontaktní
čočky na čočky
oči! na oči!
Hrozí nebezpečí
Hrozí nebezpečí
poškozenípoškození
očí.
očí.
Obraťte seObraťte
neprodleně
se neprodleně
na svého na
kontaktologa
svého kontaktologa
a používejte
a používejte
tyto kontaktní
tyto kontaktní
čočky teprve
čočky
poteprve
jeho schválení.
po jeho schválení.
Datum trvanlivosti
Datum trvanlivosti
se vztahuje
se vztahuje
na sterilnína sterilní
stav produktu
stav produktu
u neotevřeného
u neotevřeného
originálního
originálního
balení a platí
balení
ažado
platí až do
uvedeného
uvedeného
data.
data.

Všeobecné
Všeobecné
pokynypokyny

Přejeme Vám
Přejeme
od začátku
Vám odhodně
začátku
radosti
hodněběhem
radosti
nošení
během
Vašich
nošení
měkkých
Vašich měkkých
kontaktních
kontaktních
čoček. Tyto
čoček.
kontaktní
Tyto kontaktní
čočky jsoučočky
vyrobeny
jsou vyrobeny
s největší spečlivostí
největší pečlivostí
a byly Vám
a byly
aplikovávány
Vám aplikovávány
s největší spéčí
největší
tak, abyste
péčí tak,
mohli
abyste
využít
mohli
všechny
využít všechny
jejich přednosti.
jejich přednosti.
Jistě jste iJistě
Vy přesvědčeni
jste i Vy přesvědčeni
o výhodách
o výhodách
svých měkkých
svých měkkých
kontaktních
kontaktních
čoček. Tímto
čoček.
způsobem
Tímto způsobem
korekce Vaší
korekce
oční Vaší
vadyoční
dosáhnete
vady dosáhnete
stejně kvalitního
stejně kvalitního
vidění, jako
vidění,
mají jako
lidé smají
dobrým
lidé szrakem.
dobrým zrakem.
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Pře
ko
ab
jej
ko
ste

FVarF

Měkké kontaktní
Měkké kontaktní
čočky od čočky
společnosti
od společnosti
HECHT Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH jsou
GmbH jsou
dodáványdodávány
kontaktologovi
kontaktologovi
jednotlivějednotlivě
v balení svoriginálním
balení s originálním
uzávěrem.uzávěrem.
Jsou skladovány
Jsou skladovány
v isotonickém
v isotonickém
fyziologickém
fyziologickém
roztoku (složení:
roztoku NaCl
(složení: NaCl
0.9%. Oplachový
0.9%. Oplachový
roztok obsahuje:
roztok obsahuje:
NaCl 9 g/l,
NaCl
Na+9 154
g/l, Na+
mmo/l,
154Clmmo/l,
154 Cl- 154
mmol/l, inmmol/l,
Aqua ad
in iniectabilia)
Aqua ad iniectabilia)
a jsou sterilizovány
a jsou sterilizovány
parou. Toparou.
je
To je
vyznačeno
vyznačeno
na etiketěnabalení
etiketě
kontaktních
balení kontaktních
čoček. Pokud
čoček.jsou
Pokud
kontaktní
jsou kontaktní
čočky HECHT
čočky HECHT
v originálním
v originálním
balení, dejte
balení,
při otevírání
dejte při otevírání
pozor na pozor
zvuk prasknutí
na zvuk prasknutí
uzávěru. uzávěru.
Toto prasknutí
Toto prasknutí
garantujegarantuje
sterilní stav
sterilní
kontaktních
stav kontaktních
čoček. Kontaktní
čoček. Kontaktní
čočky čočky
pak můžete
pakpřímo
můžete
nasadit.
přímo nasadit.

Zdravotnický
Zdravotnický
prostředek
prostředek

Díky dobrému
Díky dobrému
vidění vidění
s kontaktními
s kontaktními
čočkami
čočkami
se zlepší
se zlepší
kvalitakvalita
VašehoVašeho
života.života.
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1

BaleníBalení
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Všeobecné pokyny

Če
sk
y

na

e.

2

Tato brožura
Tatoobsahuje
brožura důležité
obsahujeinformace
důležité informace
k použití produktu
k použití aproduktu
bezpečnosti:
a bezpečnosti:
čtěte ji pozorně
čtěte ji apozorně
uchovejte
a uchovejte
ji. Pokud ji.
si nejste
Pokud jisti,
si nejste
obraťte
jisti,seobraťte
na svého
se na svého
kontaktologa.
kontaktologa.
Dbejte doporučení
Dbejte doporučení
svého kontaktologa,
svého kontaktologa,
pokynů na
pokynů
etiketách
na etiketách
produktůproduktů
k
k
péči o kontaktní
péči o kontaktní
čočky a všech
čočkypokynů
a všechvpokynů
této brožuře.
v této Zajistíte
brožuře. siZajistíte
tak
si tak
komfort při
komfort
nošenípři
kontaktních
nošení kontaktních
čoček a zachováte
čoček a zachováte
i jejich životnost.
i jejich životnost.
Pokud byPokud
měla nosit
by měla
kontaktní
nosit kontaktní
čočky osoba,
čočky
která
osoba,
z důvodu
která ztěžkého
důvodu těžkého
postižení není
postižení
schopna
neníprodukt
schopnapoužívat
produkt přesně
používat
podle
přesně
návodu
podlek návodu
použití, kjepoužití, je
správné použití
správnézajištěno
použití zajištěno
jedním z rodičů,
jedním zpřípadně
rodičů, případně
opatrovníkem.
opatrovníkem.
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Pokud použí
Pok
čočky, škodí
čoč

• Dbejte•po
Dodržujte
• Pokud •své
postupujt
k péči o k
• Nepoužív
•
• Nepoužív
•
• Používejt
•
sportech,
nebo v pr
• Zvláštní
• u
(napříkla
vodních s
riziko mik
• Neukláde
•
• Neukláde
•
slunečním
způsobit
• Dlouhé• n
• Pokud •má
na ploše,
• V žádném
•
kontakto
• Vyčistěte
•
a uložte j
uchováva

FVarování
FVarování

Tčky HECHT
utí
u. uzávěru.
ky
aktní čočky

lyšet
i
asazujte

ní
o kontaktní
enína sterilní
o

zpečnosti:
na svého

Pokud používáte
Pokud používáte
roztoky, které
roztoky,
nejsou
které
určeny
nejsou
k péči
určeny
o měkké
k péčikontaktní
o měkké kontaktní
čočky, škodíte
čočky,tak
škodíte
čočkám
taki zdraví
čočkámsvých
i zdraví
očí.svých očí.

čočky čočky
Měkké kontaktní
Měkké kontaktní
čočky nikdy
čočky
nesmí
nikdy
vyschnout
nesmí vyschnout
ani se nesmí
aninasazovat
se nesmí nasazovat
na
na
oko v dehydratovaném
oko v dehydratovaném
stavu. Pokud
stavu.
by kontaktní
Pokud by kontaktní
čočky bylyčočky
vyschlé,
byly vyschlé,
ošetřete jeošetřete
dlouhodobým
je dlouhodobým
zvlhčením/pokapáním
zvlhčením/pokapáním
Vaším uchovávacím
Vaším uchovávacím
nebo
nebo
fyziologickým
fyziologickým
roztokem.roztokem.
Potom se může
Potomčočka
se může
opatrně
čočkavyjmout,
opatrně aby
vyjmout,
se aby se
následně po
následně
dobu minimálně
po dobu minimálně
1 hodiny uložila
1 hodiny uložila
do doporučeného
do doporučeného
uchovávacího
uchovávacího
roztoku. Znovu
roztoku.
hydratovanou
Znovu hydratovanou
kontaktní kontaktní
čočku očistěte
čočkuaočistěte
vydezinfikujte.
a vydezinfikujte.
Následně nechte
Následně
u svého
nechtekontaktologa
u svého kontaktologa
zkontrolovat,
zkontrolovat,
zda Vaše čočka
zda Vaše
neníčočka
poškozena.
není poškozena.

• Dbejte •pokynů
Dbejtez příručky
pokynů zopříručky
produktech
o produktech
k péči o kontaktní
k péči o kontaktní
čočky.
čočky.
Dodržujte Dodržujte
uvedené teploty!
uvedené teploty!
• Pokud své
• Pokud
kontaktní
své kontaktní
čočky delšíčočky
dobudelší
nepoužíváte,
dobu nepoužíváte,
pozorně prosím
pozorně prosím
postupujtepostupujte
podle návodu
podlek návodu
použití odpovídajícího
k použití odpovídajícího
produktu určeného
produktu určeného
k péči o kontaktní
k péči o kontaktní
čočky.
čočky.
• Nepoužívejte
• Nepoužívejte
uchovávací
uchovávací
roztok v pouzdře
roztok vna
pouzdře
čočky opakovaně.
na čočky opakovaně.
• Nepoužívejte
• Nepoužívejte
roztoky s přepsanou
roztoky s přepsanou
dobou trvanlivosti.
dobou trvanlivosti.
• Používejte
• Používejte
navíc přesnavíc
kontaktní
přes kontaktní
čočky ochranné
čočky ochranné
brýle při vodních
brýle při vodních
sportech, vsportech,
prostředív sprostředí
jedovatými
s jedovatými
nebo dráždivými
nebo dráždivými
výpary/tekutinami,
výpary/tekutinami,
nebo v pracovním
nebo v pracovním
prostředí. prostředí.
• Zvláštní• upozornění:
Zvláštní upozornění:
zabraňte kontaktu
zabraňte Vaší
kontaktu
čočkyVaší
s nesterilní
čočky s nesterilní
vodou vodou
(například:(například:
voda z vodovodu,
voda z vodovodu,
ve vířivce,ve
přivířivce,
plavání,
přijakákoliv
plavání, účast
jakákoliv
při účast při
vodních sportech),
vodních sportech),
neboť hrozí
neboť
znečištění
hrozí znečištění
Vaší kontaktní
Vaší kontaktní
čočky a tím
čočky
i a tím i
riziko mikrobiální
riziko mikrobiální
infekce. infekce.
• Neukládejte
• Neukládejte
svoji kontaktní
svoji kontaktní
čočku na noc
čočku
dona
fyziologického
noc do fyziologického
roztoku. roztoku.
• Neukládejte
• Neukládejte
své kontaktní
své kontaktní
čočky na místa,
čočky kde
na místa,
by byly
kde
vystaveny
by byly vystaveny
slunečnímu
slunečnímu
záření, například
záření, například
v autě. Vysoké
v autě.
teploty
Vysoké
(nad
teploty
50°C)(nad
mohou
50°C) mohou
způsobit nevratnou
způsobit nevratnou
deformacideformaci
kontaktních
kontaktních
čoček. čoček.
• Dlouhé•nebo
Dlouhé
ostrénebo
nehty
ostré
mohou
nehty
poškodit
mohoukontaktní
poškodit kontaktní
čočku i oko.
čočku i oko.
• Pokud má
• Pokud
kontaktní
má kontaktní
čočka poškozený
čočka poškozený
okraj nebookraj
nerovnosti
nebo nerovnosti
na ploše, nesmí
na ploše,
se již
nesmí
dále se
používat.
již dále používat.
• V žádném
• Vpřípadě
žádnémneměňte
případě bez
neměňte
předchozí
bez předchozí
konzultacekonzultace
se svým se svým
kontaktologem
kontaktologem
parametryparametry
nebo typ kontaktních
nebo typ kontaktních
čoček. čoček.
• Vyčistěte
• své
Vyčistěte
kontaktní
své kontaktní
čočky denčočky
před plánovaným
den před plánovaným
nošením nošením
a uložte jea po
uložte
vyčištění
je po ke
vyčištění
kompletní
ke kompletní
desinfekcidesinfekci
přes noc do
přes noc do
uchovávacího
uchovávacího
roztoku (podle
roztoku
pokynů
(podledaného
pokynůprostředku).
daného prostředku).

Počáteční
Počáteční
doba nošení
doba nošení
a kontroly
a kontroly
Různé kontaktní
Různé kontaktní
čočky jsoučočky
podlejsou
svých
podle
vlastností
svých vlastností
vhodné pro
vhodné
různě pro různě
dlouhou dobu
dlouhou
nošení
dobu
během
nošení
dne.
během
Stejně
dne.
takStejně
je i doba
tak životnosti
je i doba životnosti
některýchněkterých
produktů limitována.
produktů limitována.
Možné formy
Možné
tétoformy
maximální
této maximální
životnostiživotnosti
jsou: 1 den,
jsou:
1 týden,
1 den,41týdny,
týden,34měsíce,
týdny, 34 měsíce, 4nebo
měsíce,
i 6 měsíců.
nebo i 6Váš
měsíců. Váš
kontaktolog
kontaktolog
Vás informuje,
Vás informuje,
který údajkterý
o životnosti
údaj o životnosti
Vašich kontaktních
Vašich kontaktních
čoček platíčoček
právěplatí
pro právě
Vás. pro Vás.
Abyste svéAbyste
oči chránili
své očia chránili
zameziliatak
zamezili
vážným
takkomplikacím,
vážným komplikacím,
je nezbytně
je nezbytně
nutné dodržovat
nutné dodržovat
adaptačníadaptační
plán, kterýplán,
Vámkterý
určil Vám
Váš kontaktolog
určil Váš kontaktolog
a
a
nepřekračovat
nepřekračovat
maximálnímaximální
dobu nošení.
dobu nošení.
Nenoste své
Nenoste
kontaktní
své kontaktní
čočky v průběhu
čočky vadaptační
průběhu adaptační
fáze po celý
fáze
den
po-celý
Váš den - Váš
kontaktolog
kontaktolog
Vám řekne,Vám
jak řekne,
postupně
jak postupně
navyšovatnavyšovat
dobu nošení.
dobu nošení.
PoužívejtePoužívejte
denně výrobcem
denně výrobcem
nebo kontaktologem
nebo kontaktologem
doporučené
doporučené
prostředkyprostředky
k péči o své
k péči
čočky.
o své čočky.
Navštěvujte
Navštěvujte
minimálněminimálně
2x ročně svého
2x ročně
kontaktologa
svého kontaktologa
na kontrolu.
na kontrolu.
Pokud by se
Pokud
komfort
by senošení
komfort
Vašich
nošení
kontaktních
Vašich kontaktních
čoček zhoršil,
čoček
nenoste
zhoršil, nenoste
dále své kontaktní
dále své kontaktní
čočky a vyhledejte
čočky a vyhledejte
svého kontaktologa.
svého kontaktologa.

Manipulace
Manipulace

kproduktů k
e si tak
otnost.
ěžkého
použití, je
kem.

• Před každou
• Před
manipulací
každou manipulací
s kontaktními
s kontaktními
čočkami sičočkami
důkladně
si umyjte
důkladně
a umyjte a
osušte ruce.
osušte ruce.
• Před nasazením
• Před nasazením
čočky na oko
čočky
vždy
na zkontrolujte,
oko vždy zkontrolujte,
zda nejsouzda
poškozené.
nejsou poškozené.
• Pokud Vám
• Pokud
kontaktní
Vám kontaktní
čočka upadne
čočkanaupadne
zem, zvedněte
na zem, jizvedněte
dotykemji dotykem
navlhčenénavlhčené
špičky prstu
špičky
neboprstu
savkou.
nebo savkou.
• Kontaktní
• Kontaktní
čočku nikdy
čočku
neposouvejte
nikdy neposouvejte
po povrchupostolu
povrchu
nebostolu
zrcadla.
nebo zrcadla.
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na
nasazovat
na
vyschlé,
bo
ávacím
nebo
out, aby se

ní
u kontaktní
antaktologa

o různě
osti
i životnosti
síců. Váš
ntaktních

ně
je nezbytně
olog a

áš
lý den - Váš

yprostředky

rolu.
, nenoste

aě umyjte a

né.
u poškozené.
otykem
zrcadla.

5

Název produktu:
P
Název produktu:

Správná
péče péče
Správná

LOT:

Každodenní
používání používání
speciálníchspeciálních
prostředkůprostředků
určených kurčených
péči o Vaše
Každodenní
k péči o Vaše
kontaktní kontaktní
čočky, je nutné
optimální
komfort během
nošení.
čočky,pro
je nutné
pro optimální
komfort
během nošení.
Pravidelnost
a péče hrají
rozhodující
roli.
Pravidelnost
a péče
hrají rozhodující
roli.
Nedostatečná
péče můžepéče
véstmůže
k vážnému
Vašich očí.Vašich očí.
Nedostatečná
vést k poškození
vážnému poškození

6

L

P

L

L

1. den

doba nošení:
1.Doporučená
den
Doporučená
doba nošení:

2. den

doba nošení:
2.Doporučená
den
Doporučená
doba nošení:

3. den

doba nošení:
3.Doporučená
den
Doporučená
doba nošení:

4. den

doba nošení:
4.Doporučená
den
Doporučená
doba nošení:

5. den

doba nošení:
5.Doporučená
den
Doporučená
doba nošení:

Termín další
kontroly:
Termín
další kontroly:

• Čistěte•svéČistěte
kontaktní
čočky okamžitě
vyjmutípoz očí
přípravkem,
své kontaktní
čočky po
okamžitě
vyjmutí
z očí přípravkem,
který Vámkterý
doporučil
Váš kontaktolog.
Kápněte na
kontaktní
čočku
Vám doporučil
Váš kontaktolog.
Kápněte
na kontaktní
čočku
několik kapek
roztoku
třete čočku
mezičočku
palcem
a ukazováčkem
bez
několik
kapeka roztoku
a třete
mezi
palcem a ukazováčkem
bez
výraznéhovýrazného
tlaku nejméně
sekund.20 sekund.
tlaku20
nejméně
• Opláchněte
čočku důkladně
pomocí oplachovacího
roztoku (např.
• Opláchněte
čočku důkladně
pomocí oplachovacího
roztoku (např.
fyziologický
roztok) a uložte
pouzdra
novým novým
fyziologický
roztok)ji ado
uložte
ji donaplněného
pouzdra naplněného
uchovávacím
roztokem. roztokem.
uchovávacím
• Uchovávání/Desinfekce:
PoužívejtePoužívejte
roztok doporučený
Vaším
• Uchovávání/Desinfekce:
roztok doporučený
Vaším
kontaktologem
podle návodu
k použití.
roztok obsahuje
kontaktologem
podle
návodu Uchovávací
k použití. Uchovávací
roztok obsahuje
desinfekční
substance,substance,
které přes které
noc (zpravidla
minimálněminimálně
6 hodin) 6 hodin)
desinfekční
přes noc (zpravidla
působí na působí
kontaktní
čočku. čočku.
na kontaktní
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P

L

Plán adaptace
a následné
kontroly
Plán adaptace
a následné
kontroly

Dobře se osvědčily
neobsahují
žádné nebo
pouze
Dobře se systémy,
osvědčilykteré
systémy,
které neobsahují
žádné
nebo pouze
malé množství
látek. Proto
doporučujeme
zpravidla zpravidla
malé konzervačních
množství konzervačních
látek.
Proto doporučujeme
peroxidovéperoxidové
systémy bez
konzervantů
nebo příslušné
systémy
bez konzervantů
nebo alternativy.
příslušné alternativy.
Nejvhodnější
systém péče
o Vaše
kontaktní
čočky Vámčočky
poradí
Vášporadí Váš
Nejvhodnější
systém
péče
o Vaše kontaktní
Vám
kontaktolog.
Aby byl zaručen
a dlouhodobá
snášenlivost,
kontaktolog.
Aby bylkomfort
zaručennošení
komfort
nošení a dlouhodobá
snášenlivost,
měli bysteměli
tatobyste
doporučení
bezpodmínečně
zohlednit. zohlednit.
Předtím než
tato doporučení
bezpodmínečně
Předtím než
kontaktologem
doporučené
prostředkyprostředky
začnete používat,
kontaktologem
doporučené
začnete doporučujeme
používat, doporučujeme
manuální manuální
čištění a oplachování,
jak je uvedeno
čištění a oplachování,
jak jedále.
uvedeno dále.

pokračování
na straně 8na straně 8
pokračování

LOT:

P

Kontaktolog:
Kontaktolog:

FF

Teprve pakTeprve
je Vašepak
měkká
kontaktní
čočka opětčočka
připravená
k použití pro
je Vaše
měkká kontaktní
opět připravená
k použití pro
další den. další den.
PostupujtePostupujte
podle návodu
kenávodu
svému čisticímu
aby celý postup
podle
ke svému prostředku,
čisticímu prostředku,
aby celý postup
proběhl správně
kompletně.
proběhla správně
a kompletně.

5

Vyplní Vyplní
kontaktolog
kontaktolog

• Pokud Vám
kontaktní
čočka upadne
naupadne
zem, opláchněte
ji roztokemji roztokem
• Pokud
Vám kontaktní
čočka
na zem, opláchněte
ještě před ještě
samotným
procesem procesem
čištění. čištění.
před samotným
• Při uzavírání
kontaktní
čočky se ujistěte,
kontaktní
• Při pouzdra
uzavíránínapouzdra
na kontaktní
čočky sežeujistěte,
že kontaktní
čočka je v čočka
něm uložená
aby se zabránilo
jejího
je v němuprostřed,
uložená uprostřed,
aby se poškození
zabránilo poškození
jejího
okraje. okraje.

Doporučená
doba nošení:
Doporučená
doba nošení:

Vaše maximální
doba nošení
dle nošení
doporučení
kontaktologa
je:
Vaše maximální
doba
dle doporučení
kontaktologa
je:

hodin/denhodin/den
.................. ..................
datum: .................
Kontaktolog
.............................
datum: .................
Kontaktolog
.............................
0139.2022-03.V6.SWF.HOE

ontaktní

4

0139.2022-03.V6.SWF.HOE

GmbH jsou
ávěrem.
: NaCl
, Cl- 154
je

IVarování
IVarování
pro případ
prodehydratace
případ dehydratace
měkké kontaktní
měkké kontaktní

hodin/denhodin/den
.................. ..................
datum: .................
Kontaktolog
.............................
datum: .................
Kontaktolog
.............................
hodin/denhodin/den
.................. ..................
datum: .................
Kontaktolog
.............................
datum: .................
Kontaktolog
.............................

Dok.-Stand:Dok.-Stand:
03/2022 03/2022

7
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• Pokud Vá
•
ještě před
• Při uzavír
•
čočka je v
okraje.

Správná
Sp

Každodenní
Ka
kontaktní ko
čo
Pravidelnost
Pr
Nedostatečn
Ne

FF

Dobř
malé množst
ma
peroxidovépes
Nejvhodnějš
Ne
kontaktolog
ko
měli bystemě
ta
kontaktolog
ko
manuální ma
čiš

• Čistěte•sv
který Vám
několik k
výraznéh
• Opláchně
•
fyziologic
uchováva
• Uchovává
•
kontakto
desinfekč
působí na

Teprve pakTej
další den. da
PostupujtePop
proběhl sprá
pr

pokračování
po

u na špičku
Oběma
adla.
níčkem
o směrem
m/
e vytáhněte
horu.
au zlehka na
d se
hází
e ji na oko

aktolog

• Dodatečné
• Dodatečné
speciální čištění
speciální
nebo
čištění
odstraňování
nebo odstraňování
proteinů: proteinů:
V některých
V některých
případechpřípadech
je nutné používání
je nutné používání
dodatečného
dodatečného
povrchového
povrchového
čističe, který
čističe,
se používá
který sestřídavě
používáobden
střídavě
s normálním
obden s normálním
čističem ačističem
nebo se amůže
nebopoužívat
se můžejednou
používat
zajednou
týden. Při
za týden. Při
každodenním
každodenním
nošení kontaktních
nošení kontaktních
čoček se proteiny
čoček seočišťují
proteiny
1xočišťují 1x
týdně. Váštýdně.
kontaktolog
Váš kontaktolog
určí optimální
určí optimální
interval čištění
interval
Vašich
čištění Vašich
kontaktních
kontaktních
čoček.
čoček.

Nasazování
Nasazování

• Pouzdro• naPouzdro
uchovávání
na uchovávání
Vašich kontaktních
Vašich kontaktních
čoček:
čoček:
I Vaše pouzdro
I Vašenapouzdro
čočky jenatřeba
čočkypravidelně
je třeba pravidelně
čistit – minimálně
čistit – minimálně
1x
1x
týdně. Takétýdně.
je třeba
Takéjejjepravidelně
třeba jej pravidelně
obnovovatobnovovat
(cca každé(cca
3 - 6každé
měsíce).
3 - 6 měsíce).
V případě, Vžepřípadě,
si své kontaktní
že si své kontaktní
čočky nasazujete
čočky nasazujete
až později,ažtřeba
později,
v třeba v
práci a nebo
práci
si jea berete
nebo sisjesebou
berete
nas jiné
sebou
místo,
na jiné
potřebujete
místo, potřebujete
pro to
pro to
vhodné uchovávací
vhodné uchovávací
pouzdro a pouzdro
vhodný uchovávací
a vhodný uchovávací
prostředek.prostředek.
Váš
Váš
kontaktolog
kontaktolog
Vám poradí.
Vám poradí.

Položte kontaktní
Položte kontaktní
čočku na špičku
čočku na špičku
ukazováčku
ukazováčku
jedné ruky.jedné
Oběma
ruky. Oběma
očima se dívejte
očima do
se dívejte
zrcadla.do zrcadla.
Stáhněte svým
Stáhněte
prostředníčkem
svým prostředníčkem
stejné rukystejné
spodní
ruky
víčko
spodní
směrem
víčko směrem
dolů a s prostředníčkem/
dolů a s prostředníčkem/
prsteníčkem
prsteníčkem
druhé rukydruhé
vytáhněte
ruky vytáhněte
horní víčkohorní
směrem
víčkonahoru.
směrem nahoru.
Nasaďte kontaktní
Nasaďte kontaktní
čočku zlehka
čočku
na zlehka na
oko (viz obrázek).
oko (viz Pokud
obrázek).
se Pokud se
kontaktní kontaktní
čočka nenachází
čočka nenachází
uprostřed uprostřed
rohovky, sejměte
rohovky,ji sejměte
opatrně ji(savkou)
opatrněz (savkou)
oka a nasaďte
z oka aji nasaďte
na oko ji na oko
znovu.
znovu.

Manipulujte
Manipulujte
se svými kontaktními
se svými kontaktními
čočkami, obzvláště
čočkami, obzvláště
v adaptační
v adaptační
fázi,
fázi,
opatrně a opatrně
s klidem.a s klidem.

Další možností
Další je
možností
nasazování
je nasazování
pomocí speciální
pomocísavky.
speciální
Váš savky.
kontaktolog
Váš kontaktolog
Vám ukážeVám
nejlepší
ukáže
metodu
nejlepšípro
metodu
Vás. pro Vás.

Před nasazením
Před nasazením
Měkká kontaktní
Měkká kontaktní
čočka se může
čočkav se může v
průběhu manipulace
průběhu manipulace
„otočit „otočit
naruby“ - naruby“
její vnější- ajejí
vnitřní
vnější a vnitřní
plocha jsouplocha
tedy opačně.
jsou tedy opačně.
Ujistěte seUjistěte
proto před
se proto
každým
před každým
nasazováním,
nasazováním,
že máte svou
že máte svou
kontaktní kontaktní
čočku správně.
čočku správně.
Položte kontaktní
Položte kontaktní
čočku na prst
čočku
a zkontrolujte
na prst a zkontrolujte
její tvar, jak
jejíjetvar,
znázorněno
jak je znázorněno
na obrázkunavedle.
obrázku
Při správné
vedle. Připozici
správné
čočky
pozici
se její
čočky
okraje
se její
stáčejí
okraje
směrem
stáčejí směrem
dovnitř. Přidovnitř.
špatné Při
pozici
špatné
(tzv.pozici
naruby)
(tzv.senaruby)
okraje vytáčejí
se okrajezevně.
vytáčejí zevně.
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Vyjímání
Vyjímání
Před vyjmutím
Před se
vyjmutím
ujistěte,sežeujistěte,
kontaktní
že kontaktní
čočka sedíčočka
uprostřed
sedí uprostřed
rohovky. rohovky.

MetodaMetoda
A
A
Vezměte savku
Vezměte
mezisavku
palecmezi palec
a ukazováček
a ukazováček
a prostředníčkem
a prostředníčkem
stejné rukystejné
stáhněte
rukydolní
stáhněte
víčkodolní víčko
směrem dolů.
směrem
Druhou
dolů.
rukou
Druhou rukou
vytáhněte vytáhněte
horní víčkohorní
směrem
víčko směrem
nahoru. Přiložte
nahoru.opatrně
Přiložtesavku
opatrně savku
na střed kontaktní
na střed čočky
kontaktní
a vyjměte
čočky jia vyjměte ji
jemným tahem
jemným
z oka.
tahem z oka.
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MetodaMetoda
B
B
Co nejvíce Co
otevřete
nejvícesvé
otevřete
oko. Prst
své oko. Prst
jedné rukyjedné
položte
ruky
napoložte
spodní na
víčko
spodní víčko
a podepřete
a podepřete
je. Druhá ruka
je. Druhá
opět ruka opět
jedním prstem
jedním
zlehka
prstem
tlačízlehka
na horní
tlačí na horní
víčko a posouvá
víčko ajeposouvá
směrem je
dolů.
směrem dolů.
Tím se kontaktní
Tím se čočka
kontaktní čočka
horizontálně
horizontálně
skrčí a může
skrčí
se a může se
sejmout z oka.
sejmout z oka.

MetodaMetoda
C
C
Co nejvíce Co
otevřete
nejvícesvé
otevřete
oko. své oko.
Palcem a ukazováčkem
Palcem a ukazováčkem
uchopte uchopte
okraje kontaktní
okraje čočky
kontaktní
a lehce
čočky
ji a lehce ji
shrňte, bezshrňte,
toho, aby
bez se
toho,
prsty
aby
zcela
se prsty zcela
přimáčkly kpřimáčkly
sobě. Metodu
k sobě.C Metodu C
používejtepoužívejte
pouze v případě,
pouze vžepřípadě, že
metoda B nefunguje
metoda B nefunguje
nebo není nebo není
k dispoziciksavka.
dispozici
Neboť
savka.
při tomto
Neboť při tomto
způsobu vyjímání
způsobusevyjímání
může kontaktní
se může čočka
kontaktní
ve výjimečných
čočka ve výjimečných
případech případech
poškodit. poškodit.

způsobu vyjí
zp
poškodit. po

9

ec
dníčkem
lní víčko
ukou
měrem
ě savku
jia vyjměte ji

Ten kdo nosí
Tenkontaktní
kdo nosí čočky,
kontaktní
nemusí
čočky,
se nemusí
vzdávatse
líčení.
vzdávat
Naopak:
líčení.Váš
Naopak: Váš
kontaktolog,
kontaktolog,
nebo Vaše nebo
kosmetická
Vaše kosmetická
poradkyněporadkyně
(kosmetička),
(kosmetička),
mají pro Vás
mají pro Vás
připravenupřipravenu
kosmetiku kosmetiku
určenou pro
určenou
uživatele
prokontaktních
uživatele kontaktních
čoček.
čoček.
Krémové oční
Krémové
stíny, oční
kajalové
stíny,tužky
kajalové
a řasenky
tužky jsou
a řasenky
klinicky
jsou
testovány
klinicky testovány
a
a
jejich složení
jejich
je takové,
složení že
je takové,
nedráždížeoči.
nedráždí oči.
Přesto dbejte
Přesto
těchto
dbejte
tipů:
těchto tipů:
• Používejte
• Používejte
kosmetiku kosmetiku
a krémy ažapo
krémy
nasazení
až pokontaktních
nasazení kontaktních
čoček.
čoček.
• Odličujte
• se
Odličujte
až po sejmutí
se až po
kontaktních
sejmutí kontaktních
čoček.
čoček.
• Oční make-up
• Očníby
make-up
měl býtby
tukuprostý,
měl být tukuprostý,
vodou odstranitelný
vodou odstranitelný
a určený a určený
pro nositele
prokontaktních
nositele kontaktních
čoček.
čoček.
• Lak na vlasy
• Lakbyste
na vlasy
měli byste
nanášet
mělipřed
nanášet
nasazením
před nasazením
kontaktních
kontaktních
čoček.
čoček.
• Všímejte• siVšímejte
případných
si případných
změn ve smáčivosti
změn ve smáčivosti
Vašich kontaktních
Vašich kontaktních
čoček
čoček
po použití po
nového
použití
pleťového,
nového pleťového,
nebo očního
nebo
krému.
očního krému.
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Ten kdo nosí
Te
kontaktolog
ko
připravenupřk
Krémové očn
Kr
jejich složen
je
Přesto dbejt
Př
• Používejt
•
• Odličujte
•
• Oční mak
•
pro nosite
• Lak na vla
•
• Všímejte•
po použit

9

Co byste neměli
Co byste
používat:
neměli používat:
Pudrové oční
Pudrové
stíny, oční
řasenky
stíny,
s vlásky
řasenky
a tužky
s vlásky
naaoči,
tužky
které
na se
oči,
nanášejí
které senananášejí na
vnitřní okraj
vnitřní
očního
okraj
víčka.
očního
Tytovíčka.
částečky
Tytovedou
částečky
často
vedou
k znečištění
často k znečištění
povrchu kontaktní
povrchu čočky
kontaktní
a tímčočky
k redukci
a tímkomfortu
k redukci během
komfortu
nošení.
během nošení.

Informač
In

Měkké M
ko

Všeobecné
Vš

Doba nošení
Doba nošení
Měkké kontaktní
Měkké čočky
kontaktní
firmyčočky
HECHT
firmy
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH jsouGmbH
navrženy
jsou navrženy
pro denní nošení,
pro denní
tedy
nošení,
pro obvyklý
tedy pro
stav
obvyklý
bdělosti.
stavBěhem
bdělosti.
adaptační
Během adaptační
fáze
fáze
by se mělaby
doba
se měla
nošení
doba
postupně
nošení zvyšovat,
postupně až
zvyšovat,
je dosažena
až je maximální
dosažena maximální
doba nošení
doba
doporučená
nošení doporučená
kontaktologem.
kontaktologem.
Kontaktní Kontaktní
čočky se musí
čočky
před
se musí
spaním
před
vyjímat,
spanímpokud
vyjímat,
pro pokud
to nejsou
pro to nejsou
speciálně navrženy.
speciálně navrženy.
Pokud byste
Pokud
přesto
byste
na krátkou
přesto na
dobu
krátkou
s kontaktními
dobu s kontaktními
čočkami neúmyslně
čočkami neúmyslně
usnuli, nejsou
usnuli,
očekávány
nejsou očekávány
žádné negativní
žádné důsledky.
negativníPřípadný
důsledky.pocit
Případný pocit
suchých očí
suchých
vymizí očí
během
vymizí
několika
běhemmrknutí.
několikaZvlhčující
mrknutí. kapky
Zvlhčující
do očí
kapky
v do očí v
takovéto situaci
takovéto
zlepší
situaci
pohyblivost
zlepší pohyblivost
kontaktních
kontaktních
čoček
čoček
a zvlhčí povrch
a zvlhčí
oka.povrch oka.
Pokyny Vám
Pokyny
sdělí Váš
Vámkontaktolog.
sdělí Váš kontaktolog.

Životnost
Životnost

ohovky.

Make-up
Make-up

Make-up
M

Životnost závisí
Životnost
na: závisí na:
• materiálu
• kontaktní
materiálu čočky
kontaktní čočky
• parametrech
• parametrech
• manipulaci
• manipulaci
• péči • péči
• mechanickém
• mechanickém
namáhání namáhání
• denním•nebo
denním
sporadickém
nebo sporadickém
způsobu nošení
způsobu nošení
Proto si nechte
Protovsirámci
nechte
pravidelných
v rámci pravidelných
kontrol (cca
kontrol
každých
(cca6 každých
měsíců) 6 měsíců)
prověřit funkčnost
prověřit funkčnost
a bezpečnéa používání
bezpečné Vašich
používání
kontaktních
Vašich kontaktních
čoček
čoček
u svého kontaktologa.
u svého kontaktologa.
Pro bezpečné
Pro používání
bezpečné měkkých
používáníkontaktních
měkkých kontaktních
čoček se doporučuje
čoček se doporučuje
jejich pravidelná
jejich pravidelná
výměna. Interval
výměna.
výměny
Interval
závisí
výměny
na závisí na
používaném
používaném
produktu, materiálu
produktu, amateriálu
slzném filmu.
a slzném
Váš kontaktolog
filmu. Váš kontaktolog
Vám
Vám
sdělí interval
sdělí
výměny
interval
Vašich
výměny
kontaktních
Vašich kontaktních
čoček.
čoček.
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Přečtěte siPře
pr
informace inf
kp
k nošení kont
kn
loga.
log

Oblasti po
Ob

Ke korekci Ke
oč
Upozornění!
Up
důvodů, pak
dů

FKonF

Nepoužívejte
Ne
• zánětech,
•i
alergiích, o
víček
• užívání lék
•
• nedostatku
•

Další postupDak

Vzájemné
Vz

Aby se zabrán
Ab
kontaktní čoč
ko
který pro Vás
kte
informujteinf
o
daném systém
da
čoček.
čo
Léčiva mohou
Léč
kontaktních
koč
U očních kap
Uo
preparátu. pre
Oč
čočky. Existu
čo
Měkké konta
Mě

anášejí na
tění
ení.

u
y navrženy
tační fáze
ximální

ejsou

eúmyslně
pocit
do očí v

měsíců)
čoček
aktních
ny
a závisí na
olog Vám

Informační
Informační
list (dle list
zákonných
(dle zákonných
zadání) zadání)
Měkké Měkké
kontaktní
kontaktní
čočky kčočky
nasazování
k nasazování
na okona oko
Všeobecné
Všeobecné
pokyny pokyny
Přečtěte siPřečtěte
prosím podrobně
si prosím podrobně
tento informační
tento informační
leták. Obsahuje
leták. Obsahuje
důležité důležité
informaceinformace
k používání
k používání
produktu aproduktu
bezpečnosti.
a bezpečnosti.
Pokud byste
Pokud
mělibyste měli
k nošení kontaktních
k nošení kontaktních
čoček ještěčoček
dotazy,
ještě
obraťte
dotazy,seobraťte
na svého
se kontaktona svého kontaktologa.
loga.

Oblasti použití
Oblasti použití
Ke korekciKe
očních
korekci
vad,
očních
k optimalizaci
vad, k optimalizaci
vidění a z vidění
kosmetických
a z kosmetických
důvodů. důvodů.
Upozornění!
Upozornění!
Pokud jstePokud
si pořídili
jste si
kontaktní
pořídili kontaktní
čočky z kosmetických
čočky z kosmetických
důvodů, pak
důvodů,
nemajípak
žádný
nemají
optický
žádnýúčinek.
optický účinek.

FKontraindikace
FKontraindikace

Nepoužívejte
Nepoužívejte
své kontaktní
své čočky
kontaktní
při: čočky při:
• zánětech,
• infekcích
zánětech,ainfekcích
zraněnícha oka,
zraněních
změnách
oka,citlivosti
změnáchrohovky,
citlivosti rohovky,
alergiích, onemocněních,
alergiích, onemocněních,
zraněních nebo
zraněních
změnách
neborohovky
změnách
a/nebo
rohovky a/nebo
víček
víček
• užívání •léků,
užívání
které léků,
mohou
které
ovlivnit
mohou
nošení
ovlivnit
kontaktních
nošení kontaktních
čoček
čoček
• nedostatku
• nedostatku
slz
slz
Další postup
Další
konzultujte
postup konzultujte
se svým kontaktologem.
se svým kontaktologem.

Vzájemné
Vzájemné
působení
působení
s jinýmis jinými
prostředky
prostředky
Aby se zabránilo
Aby se zabránilo
nežádoucím
nežádoucím
změnám způsobeným
změnám způsobeným
prostředkyprostředky
k péči o k péči o
kontaktní kontaktní
čočky na kontaktní
čočky na kontaktní
čočky, zvolí
čočky,
Váš kontaktolog
zvolí Váš kontaktolog
systém péče,
systém péče,
který pro Vás
kterýbude
pro nejvhodnější.
Vás bude nejvhodnější.
Pokud jsouPokud
Vám známy
jsou Vám
alergické
známy reakce,
alergické reakce,
informujteinformujte
o nich svého
o nich
kontaktologa
svého kontaktologa
a dejte pozor
a dejte
na látky
pozorobsažené
na látky vobsažené v
daném systému
danémpéče.
systému
Totopéče.
platí Toto
zejména
platípři
zejména
prvnímpři
použití
prvním
kontaktních
použití kontaktních
čoček. čoček.
Léčiva mohou
Léčiva
způsobit
mohouzměnu
způsobit
slzného
změnufilmu
slzného
a tímfilmu
ovlivnit
a tím
i snášenlivost
ovlivnit i snášenlivost
kontaktních
kontaktních
čoček. Sdělte
čoček.
svému
Sdělte
kontaktologovi,
svému kontaktologovi,
jaká léčivajaká
užíváte.
léčiva užíváte.
U očních kapek
U očních
se řiďte
kapekpokyny
se řiďte
uvedenými
pokyny uvedenými
v příbalovém
v příbalovém
letáku daného
letáku daného
preparátu.preparátu.
Oční kapkyOční
se nedoporučuje
kapky se nedoporučuje
kapat přeskapat
nasazené
přes kontaktní
nasazené kontaktní
čočky. Existují
čočky.
určité
Existují
výjimky
určité- výjimky
informujte
- informujte
se raději usesvého
radějiočního
u svého
lékaře.
očního lékaře.
Měkké kontaktní
Měkké kontaktní
čočky nejsou
čočky
určeny
nejsou
ke určeny
kombinaci
ke kombinaci
s léky.
s léky.
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FVedlejší
FVedlejší
účinky účinky

Přestože jsou
Přestože
měkké
jsou
kontaktní
měkké kontaktní
čočky zpravidla
čočky mimořádně
zpravidla mimořádně
dobře snášeny,
dobře snášeny,
existuje potenciálně
existuje potenciálně
vyšší rizikovyšší
v porovnání
riziko v porovnání
s pevnýmiskontaktními
pevnými kontaktními
čočkami. Nelze
čočkami.
zcela
Nelze
vyloučit
zcelareakce
vyloučit
s následujícími
reakce s následujícími
příznaky. příznaky.
Nepoužívejte
Nepoužívejte
své kontaktní
své kontaktní
čočky při čočky
níže jmenovaných
při níže jmenovaných
nebo
nebo
podobných
podobných
symptomech:
symptomech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvýšený• pocit
zvýšený
cizího
pocit
tělíska
cizího tělíska
zarudnutí
• zarudnutí
očí
očí
neobvyklá
• neobvyklá
citlivost nacitlivost
světlo na světlo
pocit píchání,
• pocitpálení,
píchání,
bolest
pálení, bolest
náhle zhoršené
• náhle vidění
zhoršené vidění
tvorba •sekretu
tvorba
nasekretu
oku na oku
nadměrné
• nadměrné
slzení
slzení
zamlžené
• zamlžené
vidění
vidění
pocit suchého
• pocitoka
suchého oka

Existuje nebezpečí
Existuje nebezpečí
dlouhodobého
dlouhodobého
poškozenípoškození
očí.
očí.
Ihned kontaktujte
Ihned kontaktujte
svého kontaktologa.
svého kontaktologa.
Svému kontaktologovi
Svému kontaktologovi
sdělte
sdělte
každou změnu
každou
komfortu
změnu komfortu
nošení svých
nošení
kontaktních
svých kontaktních
čoček, zhoršené
čoček, vidění
zhoršené vidění
nebo mimořádnou
nebo mimořádnou
reakci. reakci.

FZvláštní
FZvláštní
pokynypokyny

Navštěvujte
Navštěvujte
pravidelněpravidelně
svého kotaktologa
svého kotaktologa
pro následnou
pro následnou
kontrolu akontrolu a
přezkoušení
přezkoušení
kontaktních
kontaktních
čoček. čoček.
Čistěte a Čistěte
dezinfikujte
a dezinfikujte
vždy pečlivě
vždy
svépečlivě
kontaktní
své kontaktní
čočky podle
čočky
daného
podle daného
návodu. Nepřekračujte
návodu. Nepřekračujte
dobu doporučenou
dobu doporučenou
pro nošenípro
Vašich
nošení
kontaktních
Vašich kontaktních
čoček. čoček.
Jsou-li od Jsou-li
výrobceodpředepsány
výrobce předepsány
intervaly pro
intervaly
výměnu,
pronesmějí
výměnu,být
nesmějí být
překročeny,
překročeny,
neboť by mohlo
neboť by
dojít
mohlo
k poškození
dojít k poškození
zraku. Neměňte
zraku. nikdy
Neměňte nikdy
systém péče
systém
o kontaktní
péče o kontaktní
čočky bez čočky
poradybez
s kontaktologem.
porady s kontaktologem.
Při
Při
podrážděnípodráždění
oči vyjměte
očikontaktní
vyjměte kontaktní
čočky a vyhledejte
čočky a vyhledejte
kontaktologa.
kontaktologa.
Nepoužívejte
Nepoužívejte
žádné kontaktní
žádné kontaktní
čočky, jejichž
čočky,
doba
jejichž
použití
doba
byla
použití
překročena
byla překročena
a rovněž nepoužívejte
a rovněž nepoužívejte
žádné prostředky
žádné prostředky
péče o kontaktní
péče o kontaktní
čočky, jejichž
čočky, jejichž
doba použití
dobapřipoužití
prvnímpři
otevření
prvnímbyla
otevření
překročena.
byla překročena.
I když VašeI když
kontaktní
Vaše kontaktní
čočky obsahují
čočkyUV
obsahují
filtr, nenahrazují
UV filtr, nenahrazují
sluneční brýle.
sluneční brýle.
Jestliže v souvislosti
Jestliže v souvislosti
s Vašimi kontaktními
s Vašimi kontaktními
čočkami nastane
čočkamizávažná
nastane závažná
událost, obraťte
událost,seobraťte
na svého
se na
kontaktologa.
svého kontaktologa.
InformujteInformujte
firmu HECHT
firmu HECHT
Contactlinsen
Contactlinsen
GmbH a je-li
GmbH
třeba
a je-li
příslušné
třeba úřady.
příslušné úřady.
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