Příbalový leták ke kontaktním čočkám od výrobce MAXVUE VISION
čtěte pozorně příbalové rady a informace, abyste předešli možným komplikacím při používání kontaktních čoček

Názvy výrobků:
ColourVUE – Lumina, Cheerful, Fizzy, TruBlends, 3 Tones, Basic, BigEyes, Elegance, Enchanter, Eyelush,Fusion, Glamour, Stars&Jewel, Rx Toric, Crazy a Glow
Phantasee – BigEyes, Diva, Natural, Vivid, Crazy a Glow
Materiál a balení:
ColourVUE (Lumina, Cheerful, Fizzy, BigEyes, Gemini, 3 Tones, Basic, Glamour, Vision, Eyelush, Elegance, Stars&Jewel, Rx Toric) - složení 55% polymeru (neionogenního barveného terpolymeru PHEMA) a 45% vody. Skupina dle FDA II. Čočky jsou baleny v jednotlivých blistrech ve sterilním, pufrovaném,
fyziologickém roztoku. Obsah 2 čočky s Ø 14 nebo 15 mm a zakřivením 8.6 mm.
ColourVUE Crazy a Glow - složení 55% polymeru (neionogenního barveného terpolymeru PHEMA) a 45% vody. Skupina dle FDA II. Čočky jsou baleny v jednotlivých blistrech nebo lahvičkách ve sterilním, pufrovaném, fyziologickém roztoku. Balení obsahuje 2 čočky o průměru 14; 17 nebo 22 mm se zakřivením 8.6 mm.
ColourVUE TruBlens one-day - se skládá z 55% z polymeru (neionogenního barveného terpolymeru PHEMA) a z vody 45%. Skupina dle FDA I. Čočky jsou baleny v jednotlivých blistrech ve sterilním pufrovaném fyziologickém roztoku. Balení obsahuje 2 čočky o půměru 14,0 mm a zakřivení 8.6 mm.
Phantasee Crazy a Glow - složení 55% polymeru (neionogenního barveného terpolymeru PHEMA) a 45% vody. Skupina dle FDA II. Čočky jsou baleny v jednotlivých blistrech nebo lahvičkách ve sterilním, pufrovaném, fyziologickém roztoku. Balení obsahuje 2 čočky o průměru 14; 17 nebo 22 mm se zakřivením 8.6 mm.
Phantasee (BigEyes, Diva, Natural a Vivid) - složení 55% polymeru (neionogenního barveného terpolymeru PHEMA) a 45% vody. Skupina dle FDA II. Čočky jsou baleny v jednotlivých blistrech ve sterilním, pufrovaném, fyziologickém roztoku. Obsah 2 čočky s Ø 14 nebo 15 mm a zakřivením 8.6 mm.
Phantasee (BigEyes - měsíční) - složení 47% polymeru (neionogenního barveného terpolymeru PHEMA) a 53% vody. Skupina dle FDA II. Čočky jsou baleny v jednotlivých blistrech ve sterilním, pufrovaném, fyziologickém roztoku. Obsah 2 čočky s Ø 14,5 mm a zakřivením 8.6 mm.
Návod k použití
Obecné rady
Čočky používejte pouze tehdy, pokud není poškozený obal balení a fólie
Předtím, než začnete manipulovat s Vašimi čočkami, pečlivě si umyjte a opláchněte ruce
S čočkami vždy pracujte nad čistým povrchem, který nepoškodí kontaktní čočky, pokud by Vám upadly. Pokud pracujete nad umyvadlem, vždy ho zavřete.
Začínejte jako první s čočkou pravého oka, zamezíte tím případné záměně
S kontaktními čočkami manipulujte vždy polštářky prstů, zamezte kontaktu čoček s nehty
Manipulace s čočkou - otevřete vaničku s kontaktní čočkou odtržením folie. Nenasazujte jakkoli poškozenou čočku. Zkontrolujte, zda je kontaktní čočka řádně zvlhčená, je-li čistá, není-li zakalená a je prostá jakýchkoli prasklinek a trhlin. K vytažení čočky z vaničky nepoužívejte žádné nástroje, s čočkou manipulujte pouze s
čistýma rukama. Přesvědčte se, zda čočka není naruby. Položte čočku mezi palec a ukazovák. Okraje čočky, která je naruby, se vyvracejí ven. Je-li čočka ve správné poloze, okraje se obracejí k sobě. Pokud čočku nenasadíte správně, bude Vás dráždit.

Nasazování čoček - po dezinfekci a před nasazením kontaktní čočky na oko již není třeba kontaktní čočku proplachovat. Vlastní nasazování kontaktních čoček provádějte tak, že si čočku položíte na špičku ukazováku, prostředníčkem téže ruky se stáhnete dolní víčko a druhou rukou si přidržíte horní víčko. Čočku položte přímo na
rohovku. Stále přidržujte víčka a podívejte se směrem dolů, uvolněte a zavřete víčka a jemným pomnutím usaďte čočku do správné polohy.
Vyjmutí čoček - víčka držte stejně jako při nasazování čočky nebo přidržujte pouze dolní víčko. Při pohledu nahoru stáhněte ukazovákem čočku z centra rohovky směrem dolů na bělmo, jemně stiskněte konečky palce a ukazováku a sejměte čočku z povrchu oka. Uveďte čočku do původního tvaru tak, že ji rozbalíte klouzavým
pohybem palce a ukazováku. Zamezíte tím slepení okrajů kontaktní čočky.
Způsob nošení - denní
Denní nošení spočívá v tom, že pacient čočku ráno nasadí na oko a večer sejme a uloží do pouzdra s roztokem dle návodu níže. Čočka se nosí tímto způsobem po dobu 1 měsíce (vybrané Phantasee), nebo 3 měsíců (ColourVUE, Phantasee, Crazy Lens v blisterech) a 6 měsíců, nebo 1 rok (Crazy Lens v lahvičkách). Plánovaná
výměna je uvedena vždy na krabičce, v níž jsou čočky zabaleny. Všechny tyto kontaktní čočky nejsou určeny pro přespání, proto je nutné je před usnutím z oka vyjmout.
Návod k ošetření kontaktních čoček
Krok – Příprava - dříve než začnete manipulovat s čočkami, umyjte si a osušte ruce. Nežli si vyjmete Vaše čočky z očí, vypláchněte oba pohárky pouzdra na kontaktní čočky vhodným roztokem a potom je naplňte stejným roztokem do přibližně 2/3 jejich objemu. Vyjměte kontaktní čočku nejdříve z pravého oka.
Krok – Čištění - čočku umístěte na dlaň a zvlhčete několika kapkami roztoku. Jemně promněte kontaktní čočku ukazováčkem jedné ruky. Poté čočku opláchněte proudem čistého roztoku.
Krok – Dezinfekce/uchování - umístěte čočku do pohárku pouzdra. Ujistěte se, že je úplně ponořena do čerstvého roztoku. Pohárek zavřete víčkem. Zopakujte celý postup s kontaktní čočkou levého oka. Předtím, než budete čočky opět používat, ponechejte je minimálně 4 hodiny v roztoku. Nejlepší je ponechat čočky v roztoku
přes noc. Jakmile si čočky nasadíte, vylijte zbylý roztok a pouzdro vypláchněte roztokem čistým. Pouzdro poté ponechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí uzavřete víčka. Pouzdro je tak připraveno na další použití. Vyměňujte pravidelně (nejpozději po 3 měsících) pouzdro na kontaktní čočky.
Indikace - Gorgeous Gray Toric jsou určeny pro korekci astigmatismu a změně barvy očí. Ostatní ColourVUE a Phantasee jsou určeny pro kosmetické použití ve formě změny původní barvy duhovky. Vyrábějí se ovšem i s optickou korekcí pro korekci krátkozrakosti.
Kontraindikace - čočky se nesmí používat v případě alergie či přecitlivělosti na čočky či prostředky péče. Dále nepoužívat v případě očních chorob, úrazů, zánětů, lokálně používaných léků, akutně probíhajících onemocnění oka, přecitlivělosti oka na dotyk, alergických onemocnění, všech infekcí předního segmentu a syndromu
suchého oka. V případě glaukomu, změn slzného filmu, kožních onemocnění v okolí oka, diabetes mellitus či nevhodného pracovního prostředí. Používání kontaktních čoček je vždy nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem, případně očním specialistou. Nošení kontaktních čoček je kontraindikováno i tam, kde je zkušenost z
minulostí, že pacient nedodržuje systém péče o kontaktní čočky, doporučenou dobu a způsob nošení a omezení týkající se nošení čoček nebo jestliže se nedostavuje na pravidelné kontroly. Omezením je i pacientova neschopnost či neochota způsobená věkem, slabostí nebo jiným mentálním či tělesným postižením nebo nepříznivými
pracovními a životními podmínkami, které brání v pochopení a dodržování veškerých varování, upozornění, omezení nebo instrukcí.
Možné komplikace - při nedodržování všech zásad a pravidel zdravého nošení čoček je možno sledovat poškození z hypoxie, mechanické poškození zaviněné pacientem, nebo způsobené čočkou. Gigantopapilární konjunktivitidu, Horní limbální keratitidu, Pseudo herpetickou keratitidu, Alergickou kontaktní konjunktivitidu,
Rohovkový vřed, Akantamébovou keratitidu. Určité léky jako např. Antihistaminika, léky snižující překrvení, diuretika, svalová relaxancia, léky na uklidnění a proti nevolnosti, mohou způsobit suchost očí, zvýšenou citlivost čočky nebo neostré vidění. Nutno zvážit použití zvlhčujících kapek či vysazení léku. Pokud máte po ránu
nebo během dne pocit suchých očí, použijte zvlhčující kapky určené k měkkým kontaktním čočkám. Před použitím jakýchkoli léků se vždy poraďte s očním lékařem. Nachlazení, nebo hormonální změny způsobené například těhotenstvím, či užívání antikoncepce mohou způsobit dočasné problémy při používání čoček. K podráždění
oka může dojít, pokud se čočka dostane do kontaktu s kosmetikou, pleťovou vodou, mýdlem, krémy, deodoranty a aerosolovými výrobky, např. laky na vlasy nebo je-li čočka znečištěna jinými látkami. Pokud se objeví jakékoli problémy, okamžitě kontaktní čočky vyjměte a obraťte se na svého očního lékaře, případně na očního
specialistu.
Poučení pacienta
Při změnách ve vidění čočky okamžitě vyjměte a obraťte se na svého očního specialistu, který Vám čočky aplikoval, nebo ke kterému chodíte na pravidelné kontroly zraku
v zájmu zdraví Vašich očí jsou důležité pravidelné prohlídky
před použitím očních i celkových léků se poraďte s ošetřujícím lékařem a s odborným aplikátorem kontaktních čoček
k oplachování čoček a pouzdra nepoužívejte tekoucí vodu (používejte pouze roztok k péči o čočky určený)
vyhněte se prostředí se škodlivými výpary, suchému, klimatizovanému a prašnému prostředí a práci s rozprašovači
nedoporučuje se plavat v kontaktních čočkách (kromě čoček jednodenních, které po koupání vyhoďte)
všechny typy kontaktních čoček může nosit pouze jedna osoba, není možné si je vzájemně půjčovat
Výrobce: MAXVUE VISION, 614-1 Jalan Haruan 4/8, Oakland Commercial Centre, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysie – www.colourvue-lens.com
V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte distributora pro ČR: Wixi s.r.o., Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady - tel.: 325 513 052 - www.wixi.cz - nebo Vašeho prodejce kontaktních čoček.

