Instrukcja użytkowania
evO2lution monthly lenses
evO2lution monthly lenses for
Astigmatism
(Skład: Asmofilcon A, zawartość wody:
40%) Instrukcja użytkowania dotycząca
soczewek przeznaczonych do wymiany
co 1 miesiąc.
Ważne: Niniejszą instrukcję użytkowania
należy uważnie przeczytać i zachować na
przyszłość.
WSTĘP
evO2lution monthly lenses to zabarwione na
lawendowo miękkie soczewki silikonowo-hydrożelowe przeznaczone do
comiesięcznej wymiany, składające się w
40% z wody. Każda sterylna soczewka
evO2lution monthly lenses jest zanurzona w
zbuforowanym roztworze soli fizjologicznej
w indywidualnie zafoliowanym plastikowym
pojemniku (blistrze). Opakowanie zbiorcze
zawiera trzy (3) lub sześć (6) blistrów z
soczewkami. Przechowywać w
temperaturze pokojowej. Nie zamrażać.
ZALECENIA I OGRANICZENIA
UŻYTKOWANIA
Soczewki evO2lution monthly lenses są
przeznaczone do noszenia w trybie
dziennym w celu korekcji niemiarowości
refrakcyjnej (krótkowzroczności,
dalekowzroczności i/lub astygmatyzmu) u
osób bez afakii i innych chorób oczu.
Menicon zaleca comiesięczną wymianę
soczewek evO2lution monthly lenses na
nowe.
Jednakże to specjalista zajmujący się
doborem soczewek powinien określić
odpowiedni plan noszenia i wymiany
soczewek w oparciu o indywidualne
potrzeby.
Soczewki evO2lution monthly lenses należy
czyścić i dezynfekować po każdym ich
wyjęciu z oka za pomocą przeznaczonych
do tego środków czyszczących i
dezynfekujących zalecanych przez
specjalistę. Menicon zaleca płyn
wielofunkcyjny MeniCare Soft lub
SOLOCARE AQUA®.
PRZECIWWSKAZANIA DO NOSZENIA
SOCZEWEK
Nie należy stosować soczewek evO2lution
monthly lenses w następujących
przypadkach:
- ostre lub podostre zapalenie oka, infekcja
przedniej komory gałki ocznej
- jakakolwiek choroba oczu, zranienie lub
odchylenie od normy, które oddziałuje na
rogówkę, spojówkę lub powieki
- znacząco zmniejszone wydzielanie łez
(suchość oczu)
- zaburzenia czucia rogówki (zmniejszona
wrażliwość rogówki)
- jakakolwiek ogólnoustrojowa choroba,
która oddziałuje negatywnie na oko przez
noszenie soczewek kontaktowych
- reakcje alergiczne, które mogą być
wywoływane przez noszenie soczewek
kontaktowych i/lub używanie płynów
pielęgnacyjnych do soczewek
- jakakolwiek aktywna infekcja rogówki
- zaczerwienienie lub podrażnienie oczu
- nieukończony proces gojenia się rogówki
po operacji oka.

OSTRZEŻENIA
Pacjent powinien zostać poinformowany o
następujących ostrzeżeniach dotyczących
noszenia soczewek kontaktowych:
- Komplikacje powstałe na skutek
stosowania soczewek kontaktowych i
produktów do ich pielęgnacji mogą
spowodować poważne uszkodzenia oczu.
Istotne jest, aby pacjent postępował
zgodnie z zaleceniami specjalisty i
instrukcjami producenta dotyczącymi
poprawnego użytkowania soczewek oraz
produktów do pielęgnacji soczewek, w tym
pojemników na soczewki. Schorzenia oczu,
w tym owrzodzenie rogówki, mogą rozwijać
się w bardzo szybkim tempie i doprowadzić
do trwałej utraty wzroku.
- Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort,
nadmierne łzawienie, zaburzenia widzenia
lub zaczerwienienie oczu, powinien
natychmiast zdjąć soczewki i skontaktować
się ze specjalistą.

- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich
zaleceń z niniejszej instrukcji użytkowania
soczewek evO2lution monthly lenses oraz
wskazówek udzielonych przez specjalistę.
REAKCJE NIEPOŻĄDANE
Możliwe jest wystąpienie następujących
problemów:
- kłucie, pieczenie, swędzenie lub inny
rodzaj bólu oczu
- stałe uczucie obecności ciała obcego lub
drapania
- nadmierne łzawienie, nietypowa
wydzielina z oczu, zaczerwienienie,
pogorszenie ostrości wzroku, rozmyty obraz,
tęcza lub aureola dookoła przedmiotów,
światłowstręt lub uczucie suchości oczu.

Jeśli wystąpił którykolwiek z powyższych
przypadków, należy natychmiast zdjąć
soczewkę i dokładnie ją obejrzeć. Jeśli
soczewka jest uszkodzona, nie należy
zakładać jej ponownie na oko. Należy
umieścić soczewkę w pojemniku i
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
niezwłocznie skontaktować się ze swoim
- Należy unikać kosmetyków, balsamów,
specjalistą. Jeśli na soczewce znajduje się
kremów lub aerozoli podczas noszenia i
zabrudzenie, rzęsa lub inne ciało obce, albo
obsługiwania soczewek kontaktowych.
jeśli soczewka wydaje się nieuszkodzona,
- Soczewki najlepiej założyć przed
należy ją dokładnie wyczyścić, opłukać i
nałożeniem kosmetyków. Nie należy
zdezynfekować przed ponownym
dotykać soczewki paznokciami.
założeniem. Jeśli problem utrzymuje się,
- W razie uczucia, że soczewka wysycha na należy natychmiast zdjąć soczewkę i
oku, pacjent powinien wpuścić kilka kropli
skontaktować się ze specjalistą.
zalecanego roztworu nawilżającego
Wystąpienie któregokolwiek z powyżej
bezpośrednio do oka i odczekać z wyjęciem opisanych problemów może doprowadzić
soczewki do chwili, aż soczewka zacznie
do poważnego stanu, takiego jak infekcja,
się swobodnie poruszać na oku. Jeśli mimo owrzodzenie rogówki, neowaskularyzacja
to dyskomfort związany z soczewkami
lub zapalenie tęczówki. Należy usunąć
utrzyma się przez kolejne 10 minut, należy
soczewkę i podjąć natychmiastowe leczenie
natychmiast skontaktować się ze specjalistą. w celu uniknięcia poważnego uszkodzenia
- Jeśli soczewka wyschnie w czasie
oka.
przechowywania i wymaga ponownego
nawodnienia, należy zanurzyć soczewkę na HIGIENA OSOBISTA PODCZAS
UŻYTKOWANIA SOCZEWEK
godzinę w zalecanym płynie
pielęgnacyjnym przeznaczonym do
- Należy zawsze dokładnie umyć, wypłukać
płukania i przechowywania, do czasu
i osuszyć ręce przed dotykaniem soczewek.
powrotu do stanu nawilżenia, a następnie
wyczyścić, wypłukać i zdezynfekować
Otwieranie opakowania zbiorczego i
soczewkę.
pojedynczego opakowania soczewki:
- Należy unikać wszelkich szkodliwych lub
Nie należy używać soczewek, jeśli sterylne
drażniących oparów i dymu podczas
opakowanie (blister) było otwarte lub
noszenia soczewek.
uszkodzone.
- Jeśli do oczu dostaną się środki
W celu otworzenia pojedynczego
chemiczne, należy natychmiast przepłukać
opakowania (blistra) soczewki należy:
oczy wodą z kranu. Następnie szybko
1. Oderwać folię z blistra – jedna soczewka
wyciągnąć soczewki i skonsultować się ze
kontaktowa evO2lution monthly lenses
specjalistą lub udać się niezwłocznie na
znajduje się w jednym blistrze.
ostry dyżur.
2. Ostrożnie wyjąć i obejrzeć soczewkę
- Należy skonsultować się ze specjalistą w
zgodnie ze wskazówkami obchodzenia się
sprawie noszenia soczewek podczas
z soczewkami.
uprawiania sportu, aktywności związanej z
wodą oraz w przypadku wykonywania
Obsługiwanie soczewek:
specyficznych zawodów.
Należy wypracować nawyk zaczynania
- Należy poinformować swojego lekarza o
zawsze od tej samej soczewki, aby uniknąć
użytkowaniu soczewek kontaktowych.
pomylenia soczewek.
- Soczewki przepisane w ramach
Należy wyciągnąć soczewkę z pojemnika i
planowanego programu wymiany powinny
sprawdzić, czy nie ma na niej żadnych
zostać wyrzucone po zalecanym okresie
uszkodzeń lub ciał obcych.
noszenia. Nigdy nie należy nosić soczewek
dłużej niż przez okres wyznaczony przez
Zakładanie soczewek:
specjalistę.
Specjalista udziela pacjentowi wszelkich
- Należy zapytać specjalistę o wskazówki
szczegółowych informacji na temat
przechowywania soczewek przez dłuższy
zakładania soczewek, lecz sugerowana
czas.
metoda wygląda następująco:
- Jak w przypadku wszystkich innych
Umieścić soczewkę na czubku palca
soczewek kontaktowych konieczne są
wskazującego ręki dominującej stroną
wizyty kontrolne u specjalisty dla
wklęsłą do góry. Upewnić się, że soczewka
zapewnienia zdrowia oczu pacjenta.
nie jest wywinięta na drugą stronę poprzez

umieszczenie jej na palcu wskazującym i
sprawdzenie jej profilu. Otworzyć szeroko
oko, trzymając górną powiekę palcem
środkowym ręki niedominującej, a dolną
powiekę palcem środkowym drugiej ręki.
Patrząc na wprost, powoli zbliżyć soczewkę
do oka i delikatnie umieścić ją na rogówce.
Nie dociskać soczewki do oka. Uwolnić
powiekę i łagodnie mrugnąć. Powtórzyć
procedurę z drugą soczewką.
Uwaga: Jeśli widzenie jest niewyraźne po
założeniu soczewki, należy sprawdzić
następujące możliwości:
- Soczewka nie jest umieszczona centralnie.
W tym przypadku należy spojrzeć w lustro,
aby zlokalizować soczewkę. Przy otwartym
oku delikatnie przesuwać krawędź
zdecentrowanej soczewki, popychając ją
brzegiem górnej lub dolnej powieki
naciskanej palcem, aż osiągnie pozycję
centralną.
- Jeśli soczewka znajduje się w pozycji
centralnej, należy ją wyjąć, gdy:
• powierzchnia soczewki jest
zanieczyszczona
• soczewka została umieszczona na
niewłaściwym oku
• soczewka została umieszczona na oku
nieprawidłową stroną.
Jeśli wystąpił którykolwiek z powyższych
przypadków, należy wyczyścić, opłukać i
zdezynfekować soczewkę przed ponownym
założeniem. Jeśli widzenie jest nadal
niewyraźne, to po sprawdzeniu powyższych
ewentualności należy natychmiast zdjąć
soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.
Uwaga: W przypadku soczewek na
astygmatyzm należy umieścić soczewkę na
rogówce ze znacznikiem skierowanym w
dół (na godzinę 6:00).

Zdejmowanie soczewki:
- Należy zawsze zdejmować tę samą
soczewkę jako pierwszą.
- Dokładnie umyć, wypłukać i osuszyć ręce.
- Trzymać głowę prosto tak, aby lustro było
nad okiem, i spojrzeć w górę, by widzieć
oko w lustrze.
- Palcem środkowym ręki, którą usuwa się
soczewkę, odciągnąć w dół dolną powiekę,
a palec wskazujący umieścić na dolnej
krawędzi soczewki.
- Przesunąć soczewkę w kierunku dolnej
białkówki oka.
- Delikatnie ścisnąć soczewkę palcem
wskazującym i kciukiem.
- Wyjąć soczewkę.
- Powtórzyć procedurę z drugą soczewką.

pacjent powinien umieć je zakładać i
zdejmować. Pacjent otrzyma również
zalecany plan czyszczenia i
dezynfekowania soczewek (Menicon zaleca
MeniCare Soft lub płyn wielofunkcyjny
SOLOCARE AQUA®). Dezynfekcja
termiczna nie jest zalecana.
W celu zapewnienia bezpiecznej pielęgnacji
soczewek należy znać i zawsze stosować
następujące zasady pielęgnacji soczewek:
- Należy zawsze używać świeżych i
nieprzeterminowanych produktów do
pielęgnacji soczewek.
- Produkty do pielęgnacji soczewek, które
są inne niż MeniCare Soft, SOLOCARE
AQUA® lub produkty zalecane przez
specjalistę, nie zawsze mogą być
stosowane do evO2lution monthly lenses,
podobnie jak nie wszystkie produkty
pielęgnacyjne są bezpieczne dla wszystkich
typów soczewek kontaktowych. Nie należy
zmieniać lub mieszać systemów
pielęgnacyjnych soczewek, chyba że takie
zalecenia zostały zawarte w instrukcjach
produktów do pielęgnacji lub przekazane
przez specjalistę.
- Nigdy nie używać produktów
pielęgnacyjnych zalecanych tylko do
twardych soczewek gazoprzepuszczalnych.
- Nie używać wody z kranu do czyszczenia i
pielęgnacji soczewek kontaktowych i
pojemników do przechowywania soczewek.
- Nie używać śliny ani niczego innego, co
nie było zalecane, do czyszczenia, płukania,
dezynfekcji, nawilżania lub uwadniania
soczewek.
- Należy zawsze przechowywać soczewki
całkowicie zanurzone w zalecanym płynie
do przechowywania soczewek, kiedy nie są
noszone.
- Pojemniki na soczewki powinny być
opróżniane, czyszczone i płukane w
zalecanych przez specjalistę płynach
pielęgnacyjnych oraz regularnie
wymieniane.

Wyprodukowane przez: Menicon Co.,
Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya 4600006, Japonia
Przedstawiciel w Unii Europejskiej:
Menicon Holdings B.V., Waanderweg 6,
7812 HZ, Emmen, Holandia
Dystrybutor w Polsce: ATS Balicki Florek sp.
j., Grzegorzów 9a, 59-407 Mściwojów,
Polska

www.evo2lution.pl
SOLOCARE AQUA® jest zastrzeżonym znakiem
firmowym Novartis AG.
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PIELĘGNACJA SOCZEWEK
Bardzo ważne jest stosowanie zaleceń w
zakresie pielęgnacji soczewek określonych
przez Menicon lub specjalistę. Po
otrzymaniu soczewek po raz pierwszy
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