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Felicitări!

Prin alegerea lentilelor de contact 
de la Alcon precum și a soluțiilor de 
întreținere, ai optat pentru varianta 
modernă de a-ți corecta viciul de 
refracție.

Peste 100 de milioane de oameni se 
bucură de avantajele lentilelor de 
contact zilnic.

Prima dată când vei încerca lentilele 
de contact ți se poate părea un pic 
ciudat. Optometristul tău te poate 
ajuta să le folosești. De îndată ce te 
vei obișnui, acestea se vor potrivi 
perfect rutinei tale zilnice.

Pentru ca ochii tăi să se simtă 
confortabil, este important ca 
lentilele de contact şi soluţiile de 
întreţinere pe care le folosești să se
potrivească nevoilor tale. Până la 
urmă, ochii sunt organe extrem de 
sensibile şi fiecare în parte este unic 
şi individualizat la fel ca amprentele 
digitale.

1. Manevrarea lentilelor de contact Alcon.

2. Aplicarea și scoaterea lentilelor de contact 
Alcon.

3. Întreținerea lentielor de contact Alcon.

4. Informații importante despre purtarea 
lentilelor de contact.

5. Familia de lentile de contact Dailies.

6. Familia de lentile de contact Air Optix.

7. Lentilele de contact cosmetice Air Optix 
Colors.

8. Informații despre lentilele dumneavoastră 
de contact Alcon.

9. Referințe.

Ce găsiți în acest ghid



MANEVRAREA LENTILELOR

Întotdeauna, înainte de manevrarea lentilelor de 
contact, spălați conștiincios mâinile și ștergeți-le cu 
un prosop care nu lasă scame.

Utilizați lentilele numai dacă ambalajul și folia 
blisterului sunt sigilate. Nu utilizați lentilele după 
data de expirare.

Scuturați ușor blisterul înainte de a-l deschide. 
Desprindeți și trageți în direcția înapoi folia blisteru-
lui. Scoateți lentila afară din recipient cu ajutorul 
degetului arătător și așezați-o în palmă, lăsând să se 
scurgă restul soluției de pe lentilă.

Evitați prinderea lentilei cu unghiile și nu atingeți 
lentila de contact cu obiecte cu muchii tari (ex. inele, 
pensete).

Întotdeauna luați în mână o singură lentilă.

Începeți procedura întotdeauna cu aceeași lentilă 
(dreapta sau stânga) pentru a evita inversarea lor.

Pentru confort optim, când este cazul, clătiți lentilele, 
înainte de aplicare, cu soluție salină sterilă. Nu 
aduceți niciodată lentilele în contact cu apa de la 
robinet. Nu mai atingeți apoi suprafața interioară a 
lentilei.

Dacă lentilele au dioptrii diferite 
verificați ambalajul lentilelor de 
contact înainte de aplicare , notați 
de la început cutia aferentă fiecărui 
ochi pentru a evita confuziile.

Înainte de utilizare



Înainte de aplicare, verificați lentila și  asigu-
rați-vă că nu este deteriorată și nu este pe dos.

Marginile lentilei sunt curbate spre interior.
Marcajul, dacă există, este lizibil din exterior.

Lentila se curbează spre exterior. Marcajul, dacă
există, este întors.

În acest caz, întoarceți lentila invers și clătiți-o cu
soluție salină, dacă este cazul.

Spălați conștiincios mâinile și ștergeți-le cu atenție.

Priviți înainte.

Cu degetul mijlociu al mâinii drepte, trageți în jos pleoapa 
inferioară.

Cu degetul mijlociu de la mâna stângă susțineți pleoapa 
superioară.

Trageți lentila în jos, spre partea albă a ochiului, cu 
ajutorul degetului arătător de la mâna dreaptă.

Priviți în sus în timp ce faceți acest lucru.

Pentru a scoate lentila, prindeți-o ușor între buricul 
degetului mare și cel arătător.

Dacă marginile s-au lipit, așezați lentila în palmă, fără a o 
apuca cu unghiile și aplicați 2-3 picături de 

OPTI-FREE® PureMoist®

Spălați conștiincios mâinile și ștergeți-le cu atenție.
Așezați lentila pe buricul degetului arătător drept.
Cu degetul mijlociu al mâinii drepte trageți pleoapa 
inferioară în jos.
Cu degetul mijlociu și/sau arătător de la mâna stângă 
susțineți pleoapa superioară.
Aplicați lentila pe ochi.
Priviți stânga-dreapta, dar țineți pleoapele deschise.
După ce lentila s-a centrat, lăsați ușor liberă pleoapa 
inferioară, apoi pe cea superioară.
Clipiți apoi de câteva ori.

APLICAREA LENTILELOR SCOATEREA LENTILELOR



Soluțiile de întreținere sunt necesare pentru curățarea,
dezinfectarea și păstrarea lentilelor de contact.

Pentru întreţinerea lentilelor de 
contact din silicon hidrogel şi a 

tuturor lentilelor de contact 
moi şi dure

Soluție pentru:
curățarea în profunzime
clătirea lentilelor
îndepărtarea proteinelor
dezinfectarea lentilelor
neutralizare (numai cu ajutorul
recipientului existent în cutia soluției)
păstrarea lentilelor de contact

ÎNTRETINEREA LENTILELOR,

- Formulă unică pentru curățare în 
profunzime
- Îndepărtează murdăria și depozitele
- Intensifică acțiunea de îndepărtare a 
proteinelor

- Acoperă în întregime lentila cu 
un strat rezistent care menține 
hidratarea2

Triplă acțiune de curățare Matricea de Hidratare HydraGlyde®

Nu utilizați niciodată soluția cu alt recipient decât cel 
ataşat. AOSEPT® PLUS trebuie folosit NUMAI cu recipientul 
propriu.

Deoarece soluția trebuie neutralizată, nu scoateți niciodată 
lentilele din recipient mai repede de 6 ore.

Nu clătiți niciodată lentilele cu AOSEPT® PLUS înainte de a le 
aplica pe ochi. Dacă vreți să le clătiți, folosiți soluție salină 
sterilă.

Nu picurați niciodată soluție AOSEPT® PLUS direct în 
ochi

IMPORTANT!!!

Soluție pe bază de peroxid, fără conservanți, 
recomandată, în special, persoanelor cu ochi sensibili.

Pentru informaţii suplimentare, vă

rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare

din fiecare pachet de AOSEPT® PLUS

5 s

1. Dimineaţa, spălaţi-vă 

şi uscaţi-vă bine pe mâini

6. Puneţi lentila de 

contact dreaptă şi cea 

stângă în părţile opuse 

ale recipientului.

7. Clătiţi cu AOSEPT® 

PLUS, timp de cinci secude, 

lentilele de contact plasate 

în recipient.

8. Umpleţi recipientul cu 

AOSEPT® PLUS până la 

marcaj şi apoi sigilaţi.

9. Lăsaţi lentilele de contact 

să stea în soluţie minim 

şase ore.

4. Seara, spălaţi-vă şi 

uscaţi-vă bine pe mâini

5. Scoateţi lentilele de 

contact

2. Aplicaţi lentilele de 

contact

3, Goliţi recipientul şi 

lăsaţi-l să se usuce la aer.



Soluțiile de întreținere sunt necesare pentru curățarea,
dezinfectarea și păstrarea lentilelor de contact.

Pentru lentile de contact din silicon 
hidrogel şi alte lentile de contact moi 
pentru a oferi hidratare de durată şi 
confort de la aplicarea lor şi până la 

scoaterea lor.1

Soluție pentru:
curăţare
recondiţionare
clătire
îndepărtarea depozitelor de lipide şi 
de proteine
prevenirea depunerilor de lipide
dezinfectare
depozitare

ÎNTRETINEREA LENTILELOR,

Nu folosiţi niciodată apă de la robinet!

Înlocuiţi recipientul pentru lentile de contact la fiecare nou 
flacon cu soluţie.

Folosiţi OPTI-FREE® PureMoist® conform instrucţiunilor.

Nu refolosiți niciodată soluția din recipient.

Nu folosiți niciodată soluțiile după data de expirare.

Sfaturi de urmat

2x3
20 s

10 s

6 Std

Pentru informaţii suplimentare, vă

rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare

din fiecare pachet de OPTI-FREE®

PureMoist® 

1. Dimineaţa, spălaţi-vă 

şi uscaţi-vă bine pe 

mâini.

6. Umeziţi bine, pe ambele părţi, 

lentilele de contact cu OPTI-FREE® 

PureMoist® înainte de a le freca 

timp de 20 de secunde.

7. Timp de 10 secunde, clătiţi 

fiecare parte a lentilei de contact 

cu un jet continuu de OPTI-FREE® 

PureMoist®.

8. Umpleţi recipientul dumneavoastră 

Alcon® pentru lentile de contact cu 

soluţie dezinfectantă multifuncţională 

OPTI-FREE® PureMoist® proaspătă.

9. Păstraţi-vă lentilele de contact pe 

timpul nopţii sau minim 6 ore într-un 

recipient închis. După uscare, lentilele 

dumneavoastră sunt gata să fie purtate.

4. Seara, spălaţi-vă şi 

uscaţi-vă bine pe mâini.

5. Scoateţi lentilele de 

contact.

2. Aplicaţi lentilele de 

contact.

3. Goliţi recipientul, 

clătiţi-l cu OPTI-FREE® 

PureMoist® şi lăsaţi-l să 

se usuce la aer.



Folosiţi numai soluţiile de întreţinere   care v-au fost recoman-
date de către opticianul/optometristul dumneavoastră sau 
care sunt tolerate de către lentilele dumneavoastră de contact 
pentru a evita interacţiunile nedorite între lentilele de contact 
şi soluţiile de  întreţinere.

Când să nu purtați lentile de contact Situații posibile

Consultați medicul oftalmolog în oricare dintre 
situațiile de mai sus sau în alte situații.

Alergii, inflamații, infecții sau iritații ale sau în jurul 
ochilor sau pleoapei.

Stare de sănătate slăbită, cum ar fi în caz de răceală 
severă sau gripă.

Utilizarea unor medicamente, inclusiv cele destinate 
îngrijirii ochilor.

Film lacrimal deficitar (ochi uscat).

Medii excesiv de uscate sau cu praf care fac utilizarea 
lentilelor de contact inconfortabilă.

Sporturi acvatice fără a folosi ochelari speciali de 
protecție.

Senzație de corp străin în ochi.

Înroşire a ochilor.

Sensibilitate la lumină.

Senzație de arsuri, înțepături, mâncărimi în ochi sau 
lăcrimare.

Vedere neclară.

Perceperea unui curcubeu sau a unor halouri în jurul 
surselor de lumină.

Creşterea secrețiilor la nivelul ochilor.

Disconfort/durere.

Senzație accentuată sau persistentă de uscăciune a 
ochilor.

Lentilele de contact nu trebuie purtate în anumite condiții de 
sănătate sau de mediu.
Condițiile care pot împiedica sau influența utilizarea lentilelor 
de contact într-o manieră sigură cuprind:

Deşi lentilele de contact moi oferă multiple beneficii purtăto-
rilor, pot apărea unele situații în care să simțiți următoarele:

IMPORTANT DE RETINUT,



Ce este de făcut dacă apare o problemă?

Scoateți imediat lentila.

Dacă disconfortul sau problema dispare, examinați cu atenție 
lentila.

Dacă lentila este deteriorată, nu o mai utilizați, înlocuiți-o cu 
o lentilă nouă.

Dacă lentila prezintă urme de murdărie, vreo geană sau vreun 
corp străin pe ea sau dacă problema dispare şi lentila nu este 
deteriorată, curățați-o bine, clătiți-o şi dezinfectați-o, înainte 
de a o reaplica.

Dacă simptomele menționate mai sus persistă după scoaterea 
sau la reaplicarea lentilei, scoateți imediat lentila de pe ochi şi 
contactați medicul oftalmolog.

Senzația de uscăciune oculară ocazională poate fi înlăturată 
clipind de câteva ori sau folosind picături lubrifiante. Dacă 
senzația persistă, consultați medicul oftalmolog.

Dacă o lentilă rămâne lipită de ochi (nu se mai mişcă), aplicați 
câteva picături de soluție lubrifiantă salină sterilă sau 
OPTI-FREE® Puremoist® şi aşteptați până când lentila începe 
să se mişte singură, înainte de a încerca să o scoateți. Dacă 
lentila rămâne în continuare lipită, contactați imediat medicul 
oftalmolog.

Nu împrumutați nimănui lentilele dumneavoastră de contact 
pentru că, astfel, se pot răspândi microorganisme care pot 
cauza complicații grave de sănătate oculară.

Examinați-vă ochii în fiecare zi pentru a vă asigura că arată 
bine, îi simțiți confortabil, iar vederea este clară.

Nu depăşiți niciodată perioada de purtare indicată, chiar dacă 
vă simțiți bine cu lentilele în continuare.

Este recomandat să vă planificați vizite regulate la medicul 
oftalmolog conform indicațiilor primite.

Nu folosiți lentilele sau produsele de întreținere a lentilelor de 
contact după data de expirare.

În condiții de luminozitate scăzută, purtătorii de lentile colorate 
pot constata vedere neclară asupra obiectelor cu un contrast 
redus.

Notați-vă dioptriile corecte ale lentilelor pentru fiecare ochi.

Aveți grijă când utilizați săpunuri, loțiuni, creme, produse 
cosmetice sau deodorante, întrucât pot provoca iritații dacă 
ajung în contact cu lentilele.

Aplicați lentilele pe ochi înainte de a vă aplica machiajul şi 
scoateți-le înainte de a-l îndepărta.

Evitați să pulverizați aerosoli cum ar fi spray pentru păr în 
apropierea ochilor în timp ce purtați lentilele de contact, 
întrucât pot cauza iritații.

Consultați medicul oftalmolog în privința purtării lentilelor de 
contact în timpul desfăşurării activităților sportive, inclusiv 
înotul.

Scoateți lentilele când sunteți expuşi unor vapori nocivi sau 
iritanți.

Nu permiteți niciodată lentilei să intre în contact cu apa 
nesterilă (inclusiv apa de la robinet) deoarece se poate produce 
contaminarea microbiană care poate afecta iremediabil ochiul.

Dacă se manifestă oricare dintre simptomele menționate 
anterior:

IMPORTANT DE RETINUT,



Lentilele de contact şi machiajul Întrebări frecvente

Pentru purtătoarele de lentile de contact, nu este o proble- 
mă să  aplice machiaj. Aplicaţi-vă lentilele de contact 
înainte de a vă aplica machiajul - însă vă rugăm să fiţi 
atente.

Asiguraţi-vă că produsele dumneavoastră cosmetice nu 
intră în contact cu ochii.

Aplicaţi linia cu creioanele dermatografe kajal sau de alte 
tipuri numai sub gene. Cosmeticele aplicate pe interiorul 
pleoapei pot bloca porii microscopici şi pot contamina 
lentilele de contact.

Ce trebuie să fac dacă am vedere înceţoşată la unul 
sau la ambii ochi după aplicarea lentilelor de contact?

Este posibil să fi schimbat între ele lentilele de contact sau 
să le fi pus pe dos. Mai întâi spălaţi-vă mâinile cu atenţie şi 
uscaţi-le bine, îndepărtaţi lentilele de contact, răsuciţi-le 
sau schimbaţi-le între ele, dacă este cazul, clătiţi-le cu 
soluţie salină sterilă şi aplicaţi-le din nou.

Ce trebuie să fac dacă am senzaţia de corp străin în 
ochi?

Este posibil ca un corp străin să se găsească între suprafaţa 
ochiului dumneavoastră şi lentila de contact. Mai întâi, 
spălaţi-vă bine pe mâini şi uscaţi-le cu atenţie, înainte de a 
mişca uşor lentila de contact de la stânga la dreapta şi 
înapoi. În cazul în care senzaţia de corp străin este mai 
puternică, îndepărtaţi lentila de contact, clătiţi-o cu atenţie 
în soluţie salină şi dezinfectaţi-o, dacă este cazul, înainte de 
a o aplica din nou.

Ce trebuie să fac dacă mă mănâncă ochii după 
aplicarea lentilelor de contact?

Este posibil ca impurităţi să fi contaminat lentila de contact
chiar dacă v-aţi spălat pe mâini. Spălaţi-vă din nou cu 
atenţie pe mâini şi uscaţi-le cu grijă, îndepărtaţi lentila de 
contact, clătiţi-o bine cu soluţie salină sterilă şi aplicaţi-o 
din nou pe ochi.

IMPORTANT DE RETINUT,

De asemenea, se recomandă atenţie şi la îndepărtarea 
machiajului în special în cazul emulsiilor pe bază de uleiuri. 
În acest caz, recomandăm să se îndepărteze mai întâi 
lentilele de contact.



FAMILIA DAILIES
LENTILE DE UNICA FOLOSINTA˘ ˘,

MIOPIE

HIPERMETROPIE

ASTIGMATISM

PREZBIOPIE

SMARTEARS - TEHNOLOGIA DE UMEZIRE ACTIVATĂ LA CLIPIRE



Adevărata mea comoară?

O lentilă de contact pe care
nu o simți1

®

Transmisibilitate superioară pentru 
ochi albi și sănătoși

Pentru a fi și a arăta sănătoși, ochii dumneavoastră au nevoie 
de oxigen. O transmisibilitate mare a oxigenului înseamnă că o 

cantitate mare a acestuia trece prin lentilă.

16 ore5

Este dovedit că suprafața rămâne 
lină până la

Confort chiar și la sfârșitul zilei

Asta înseamnă că ochiul tău este atins de  un strat de apă3

Datorită materialului din care este creată, lentila DAILIES TOTAL 1 ® 
ajunge la aproape 100% conținut de apă la suprafață.

DAILIES TOTAL1® transmit de

6x mai mult oxigen 4*

în comparație cu alte mărci de lentile.

DAILIES TOTAL1
singura lentilă din lume cu 

conținut variabil de apă2

DAILIES TOTAL 1



FAMILIA AIR OPTIX
AIR OPTIX HYDRAGLYDE

 

Program de înlocuire ușor de reținut, le 

înlocuiți doar o dată pe lună7

Protecție continuă împotriva depunerilor 

iritante, pentru a asigura purtarea 

confortabilă a lentilelor pentru mai mult 

timp 2,3

Vedere clară și confort susținut în fiecare 
zi, zi de zi1

O hidratare de lungă durată deoarece 

lentila se menține umectată pe parcursul 

întregii zile6

Lentilele de contact AIR OPTIX® ® plus HydraGlyde

sunt proiectate pentru a oferi:
Lentilele AIR OPTIX® prezintă Tehnologia SmartShield™ 

care formează un strat protector foarte subțire  
ce protejează lentila de depozitele cu efect iritant  

pe tot parcursul lunii.2,3

Proteine și lipide - substanțe care se 

care se pot acumula pe lentilă

Reziduuri provenite de la utilizarea cremelor 

sau a altor produse precum: mascara, 

produse de machiaj, demachiante 4,5



Până la 30 de 
zile și nopți 

continuu

Cea mai mare 
transmisibilitate 

dintre toate lentilele 
de contact moi

MIOPIE
HIPERMETROPIE

ASTIGMATISM

PREZBIOPIE

FAMILIA AIR OPTIX

UN SCUT PROTECTOR ULTRA SUBȚIRE

Reduce cantitatea de 

atomi de silicon expuși la 

suprafața lentilei.
 1

MENȚINE UMECTAREA
Creează un strat protector de 
umezeală.

REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ
ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE LIPIDE

2* 
Ajută protejând lentila 
împotriva depunerilor iritative, 

cum ar fi reziduurile produselor 

cosmetice si ale cremelor.

 

1

Tehnologie SMARTSHIELD   pentru
a păstra lentilele curate mai mult timp  

NOPȚI



ÎNAINTE DUPĂ

TURQUOISE
   

AIR OPTIX COLORS
LENTILE COSMETICE CU SI FARA DIOPTRII˘˘,

 

ţ ă

CULORILE

CULORI SUBTILE

CULORI VIBRANTE 

AIR OPTIX® COLORS sunt mai mult decât nişte lentile 
de contact - sunt o declaraţie. Cu o gamă largă de culori 
din care puteţi alege, acestea vă permit să vă schimbaţi 
mereu înfăţişarea, fie că doriţi o schimbare subtilă sau 
mai îndrăzneaţă a culorii ochilor.

JJJJJJJJJJJJJoooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccca-teee,,,,,,,,,,,,,,  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllege 
nnnnnnuannnnnnnnnnttttttttttttttttttttttt,,,,,,,,,,,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ta



DESPRE LENTILELE DUMNEAVOASTRA REFERINTE˘ ,

Proprietar lentile de contact:

Opti Free Pure Moist

1. Conform Instructiunilor de utilizare

2. Kern JR, Kappell G, Trinh H, et al. Antimicrobial properties of a novel 
contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE® PureMoist®. Poster 
presented at: BLCA; May 2011; Manchester Central, UK. 

3.Lally J, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with 
today’s contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.

4. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution 
Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; May 
2010; Fort Lauderdale, FL. 

5. Campbell R, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting 
solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens 
2012:38(2); 93-101.8. Davis J, et al. A lens care solution designed for 
wetting silicone hydrogel materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; 
Fort Lauderdale, FL.

DAILIES TOTAL 1

1. In a clinical study with 80 patients, Alcon data on file, 2011 

2. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of 
delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012; 35(suppl 1): e14. 

3. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the 
surface of hydrogels characterized with microrheology. Invest Ophthalmol

Vis Sci. 2013; 54: E-abstract 500. 

4. Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities, among daily 
disposable lenses; Alcon data on file, 2010. 

5. Alcon data on file, 2014. 

* Lentila cu transmisibilitate mare a oxigenului. Dk/t=156 @ -3.00D.

DAILIES AQUA COMFORT PLUS

1.Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of 
‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior

Eye.2010;33(2):88-92.

2.Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The evolution of (vinyl alcohol) 
from a contact lens: The realization of a time release moisturizing agent/ar-
tificail tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2007;80B:424-432.

3.Laboratory study comparing release profiles; significance demonstrated 
at the 0.05 level; Alcon data on file, 2007

Tip lentile de contact:

Soluție întreținere lentile de contact:

Durată de purtare conform recomandărilor:

Datele de contact ale opticii dumneavoastră:

Data următoarei vizite oftalmologice:

Ați primit instructajul de manevrare al lentilelor?

Data și semnătura:



REFERINTE,
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* Per total rezistență superioară împotriva depunerilor pentru lentilele AIR 
OPTIX® AQ UA, în comparație cu ACUVUE® OASYS®^ , PureVision®^, 
Biofinity®^ și Avaira®^.
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Acestea sunt dispozitive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile 
de utilizare.

6. Studiu in vitro, după 16 ore, care a măsurat nivelul de umidifiere. Alcon 

* Per total rezistență superioară împotriva depunerilor pentru lentilele AIR 
OPTIX® AQ UA, în comparație cu ACUVUE® OASYS®^ , PureVision®^, 
Biofinity®^ și Avaira®^.
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