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Használati útmutató a Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A) termékhez
Fontos: kérjük, olvassa el ezt a „Használati útmutatót”, és őrizze meg az információkat a jövőbeni használathoz.
BEVEZETŐ
Ez az útmutató a Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A) márkájú kontaktlencsékre vonatkozik. A kontaktlencse nappali viseléshez készült
egyszeri használatra. A Miru 1day Menicon Flat Pack kontaktlencsék kékre színezett, lágy hidrofil kontaktlencsék. A Miru 1day Menicon Flat Pack
kezelése nagyon egyszerű. Magas víztartalma garantálja a kiemelkedő kényelmet, és segítségével a cornea több oxigénhez jut. A Miru 1day Menicon
Flat Pack kontaktlencse steril lencseként kerül forgalomba, amelyet pufferelt sóoldatban talál a Flat Pack csomagolásban.
JAVALLATOK ÉS VISELÉSI KORLÁTOZÁSOK
A Miru 1day Menicon Flat Pack nappali használatú kontaktlencse refraktív ametropia (rövid- vagy távollátás, presbiópia és/vagy asztigmia egészséges szemű, saját vagy mesterséges lencsével rendelkező személyek esetén) korrigálásához javallott.
A lencse egyszeri viselésre készült, az adott napi viselést követően azt el kell dobni.
ELLENJAVALLATOK
Ne használja a Miru 1day Menicon Flat Pack márkájú lencséket, ha a következő állapotok bármelyike fennáll:
–– Akut és szubakut gyulladás vagy fertőzés az elülső szemcsarnokban
–– Bármilyen betegség, sérülés vagy rendellenesség, amely a szaruhártyát, kötőhártyát vagy a szemhéjat érinti
–– Súlyos könnytermelési elégtelenség (szemszárazság)
–– Cornea-érzékenység csökkenése (hypoesthesia)
–– Bármilyen szisztémás betegség esetén, amely kontaktlencse viselése esetén károsan befolyásolhatja a szem állapotát
–– Allergiás reakció estén, amelyet a kontaktlencse viselése kiválthat vagy súlyosbíthat
–– Bármilyen aktív corneális gyulladás
–– Szempirosság vagy irritált szem
–– A cornea részleges gyógyulása esetén szemműtétet követően
FIGYELMEZTETÉSEK
Felhívjuk figyelmét a kontaktlencse viselésére vonatkozó alábbi figyelmeztetésekre:
–– A kontaktlencse használatából eredő problémák a szem súlyos sérüléséhez vezethetnek. Kiemelten fontos, hogy kövesse a kontaktlencse
illesztőjének (vagy szakorvosnak) és a kontaktlencse gyártójának utasításait a kontaktlencse megfelelő használatára vonatkozóan. A szembetegségek, így a corneális fekélyek is gyorsan kialakulhatnak, és maradandó látásvesztéshez vezethetnek.
–– Ha a szemben kellemetlen érzést, fokozott könnyezést, látászavarokat, a szem kivörösödését vagy egyéb problémákat tapasztal, akkor azonnal
távolítsa el a lencséket, és minél előbb forduljon szemészeti szakemberéhez (vagy szakorvosához).
ÓVINTÉZKEDÉSEK
–– A lencsék kezelése előtt mindig mossa meg és öblítse le kezét. A kontaktlencse viselése és kezelése során kerülje a kozmetikai szerek, testápolók,
krémek vagy spray-k használatát.
–– A legjobb, ha a lencsét a kozmetikai szerek alkalmazása előtt helyezi be. Ne érjen a lencséhez a körmével.
–– Ha a lencsét száraznak érzi a szemén, akkor cseppentsen néhány csepp lubrikáló vagy nedvesítő szemcseppet közvetlenül a szembe, és a lencse
eltávolítása előtt várja meg, míg az ismét szabadon kezd mozogni. Ha a lencsével kapcsolatos kényelmetlen érzés továbbra is fennáll, azonnal
kérje ki szemészeti szakember (vagy szakorvos) tanácsát.
–– A lencsét kezelje óvatosan, és ne ejtse le azt.
–– A lencse viselése folyamán kerülje a káros vagy irritáló gőzöket és füstöt.
–– Ha vegyi anyag fröccsen a szemébe, akkor azonnal öblítse ki csapvízzel. Azonnal távolítsa el a lencsét, és lépjen kapcsolatba szemészeti szakemberével (vagy szakorvosával), vagy azonnal menjen a kórházi ügyeletre.
–– A lencseviselésről sportolás, vízi tevékenységek vagy bizonyos munkakörök végzése esetén érdeklődjön kontaktlencse illesztőjénél (vagy szakorvosánál).
–– Tájékoztassa háziorvosát arról, hogy kontaktlencsét hord.
–– Kontaktlencséjét kontaktlencse illesztője (vagy szakorvos) utasításának megfelelően használat után mindig dobja el.
–– A kontaktlencse illesztők (vagy szakorvosok) tájékoztassák pácienseiket arról, hogy a nappali viseletű egyszer használatos lencsék esetében nem
szükséges a tisztítás vagy fertőtlenítés. A pácienseknek az eltávolítás után el kell dobniuk a lencséket, és gondoskodniuk kell róla, hogy rendelkezésükre áll cserelencse vagy szemüveg.
–– Csakúgy, mint minden kontaktlencse esetén, az ellenőrző vizsgálatokon való részvétel elengedhetetlen a szem folyamatos egészségének biztosítása érdekében.
–– Mielőtt gyógyszert alkalmazna a szemében, mindig kérje ki szemészeti szakembere (vagy szakorvosa) tanácsát.
–– Figyelmesen kövesse ezen használati útmutató javaslatait, valamint a szemészeti szakember (vagy szakorvos) utasításait.
–– A Flat Pack tokját finoman, nagy erőkifejtés nélkül bontsa ki.
–– Szobahőmérsékleten tárolja, és kerülje annak megfagyását.
–– Ne aludjon a kontaktlencsével a szemében.
MELLÉKHATÁSOK
Az alábbi problémák bármelyikének felmerülése esetén:
–– A szem szúró, égő, viszkető érzése vagy egyéb szemfájdalom
–– Folyamatos idegentest-érzés vagy viszketés
–– Erős könnyezés, szokatlan szemváladék, szempirosság, csökkent látásélesség, homályos látás, fényudvarok észlelése, fényérzékenység (fotofóbia) vagy száraz szem
Azonnal távolítsa el a kontaktlencsét, dobja el, és helyezzen egy új, friss lencsét a szemébe. Ha a probléma továbbra is fennáll, az súlyos állapotot –
például fertőzést, szaruhártyafekélyt, neovaszkularizációt (új ér megjelenését) vagy szivárványhártya-gyulladást – eredményezhet. Távolítsa el a
lencsét, és kérjen azonnali segítséget a súlyos szemsérülés elkerülése érdekében.

LENCSEÁPOLÁS
–– A lencse megérintése előtt mindig alaposan mosson kezet, majd öblítse és szárítsa meg kezét.
A Flat Pack felbontása:
Ne használja a lencsét, ha a steril csomagolás ki van bontva vagy sérült, sem a feltüntetett lejárati dátum után.
1. Nyisson fel egy Flat Pack egységet.
2. A lemezen található lencse felső oldala a lencse külső felszíne.
3. Óvatosan távolítsa el és vizsgálja meg a lencsét a kezelési útmutató alapján.
A lencse kezelése:
Annak érdekében, hogy a lencsék felcserélését elkerülje, mindig ugyanazzal a lencsével kezdjen a műveletekhez.
A lencse behelyezése:
A szemészeti szakember (vagy szakorvos) ellátja Önt a lencse behelyezési módjának részletes leírásával, ám egy javasolt eljárás a következő:
–– Helyezze a lencsét a domináns kéz mutatóujjának hegyére a homorú oldalával felfelé.
–– A lencsét helyezze mutatóujjára és oldalnézetből megvizsgálva ellenőrizze, nem került-e kifordított állapotba.
–– Szemhéjait tartsa tágra nyitva, úgy, hogy a nem domináns kéz mutatóujjával felhúzza a felső szemhéját, míg a másik kéz középső ujjával lehúzza
az alsó szemhéját. Lassan közelítse a lencsét a szemhez, közben nézzen egyenesen előre, majd óvatosan helyezze a lencsét a szaruhártyára.
–– Ne nyomja a lencsét a szemre. Nézzen le, majd először engedje el a felső szemhéjat, majd az alsó szemhéjat is, és óvatosan pislogjon.
–– Ismételje meg az eljárást a másik lencsével.
Megjegyzés: ha a lencse behelyezése után homályosan lát, ellenőrizze, hogy fennáll-e a következő lehetséges problémák egyike:
–– A lencse elmozdult: Ebben az esetben nézzen a tükörbe, és határozza meg a lencse helyét. Szemét tartsa nyitva, eközben ujjával gyakoroljon
nyomást felső vagy alsó szemhéjára, és a lencsét óvatosan mozdítsa el a szaruhártyán addig, amíg a lencse középre nem kerül.
–– Ha a lencse középen van, az alábbi esetekben távolítsa el azt:
• A lencse felszínén szennyeződés található.
• A lencse nem a megfelelő szemen van.
• A lencsét kifordítva helyezte be a szemébe.
Ha látása a fenti lehetőségek ellenőrzése után is homályos, távolítsa el a lencsét, és forduljon szemészeti szakemberéhez (vagy szakorvosához).
Ha a behelyezés után kifejezetten kellemetlen érzést tapasztal, azonnal távolítsa el a lencsét, és forduljon szemészeti szakemberéhez (vagy szakorvosához).
A lencse eltávolítása:
–– Alaposan mossa meg, öblítse és szárítsa meg kezét.
–– Tartson egy tükröt a szeme fölé, fejét tartsa egyenesen, és nézzen felfelé úgy, hogy lássa a szemét a tükörben.
–– Középső ujjával húzza le az alsó szemhéját, és mutatóujját helyezze a lencse alsó szélére.
–– Csúsztassa le a lencsét a szem alsó, fehér részéhez.
–– Óvatosan csípje össze a lencsét a hüvelyk- és mutatóujjával.
–– Távolítsa el a lencsét.
–– Ismételje meg az eljárást a másik lencsével is.
A LENCSÉK ÁPOLÁSA
A Miru 1day Menicon Flat Pack márkájú kontaktlencsék esetében nincs szükség tisztításra vagy fertőtlenítésre. Az eltávolítás után a lencséket mindig
dobja el, és gondoskodjon róla, hogy rendelkezésére áll cserelencse vagy szemüveg.
Szemészeti szakembere (vagy szakorvosa) lubrikáló/nedvesítő folyadék használatát javasolhatja. A kényelmes lencseviselés céljából lubrikáló/
nedvesítő folyadék használata megengedett a lencse nedvesítéséhez (lubrikálásához).
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