
înţepături.  
 o Nu depozitați lentilele și nu clătiți caseta lentilei cu apă sau altă soluție nesterilă. Utilizați doar soluție de îngrijire 

proaspătă pentru lentile pentru a evita contaminarea lentilelor sau a casetei lentilei. Utilizarea de soluție nesterilă 
poate conduce la infecție gravă, pierderea vederii sau orbire.

FORMA DE PREZENTARE

Fiecare lentilă este ambalată într-un blister din plastic sigilat cu folie, care conține soluție salină tamponată cu borat (acid 
boric/borat de sodiu) și este sterilizată la aburi. Soluţia salină conţine 0,005% poloxamer. Ambalajul este marcat cu raza de 
curbură, dioptriile, modelul de imprimare/culoarea lentilei, numărul de lot al producătorului, data fabricației și data 
expirării. 

Lentilele sunt furnizate în stare sterilă în cutii din carton ce conțin până la 6 lentile de contact sigilate individual.
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ACEST PROSPECT CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA UTILIZAREA ŞI SIGURANŢA PRODUSULUI. VĂ RUGĂM SĂ 
CITIŢI PROSPECTUL ŞI SĂ-L PĂSTRAŢI PENTRU A-L CONSULTA ULTERIOR. LENTILELE DE CONTACT TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA 
PRESCRISE DE UN MEDIC OFTALMOLOG. ESTE ESENŢIAL SĂ RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI TOATE 
INDICAȚIILE DE PE ETICHETĂ PENTRU UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A LENTILELOR DUMNEAVOASTRĂ DE CONTACT.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Lentile sferice, fără dioptrii:

• Lentile de contact moi FRESHLOOK* COLORS (phemfilcon A)
• Lentile de contact moi FRESHLOOK* COLORBLENDS* (phemfilcon A)
• Lentile de contact moi FRESHLOOK* DIMENSIONS (phemfilcon A)

DESCRIEREA PRODUSULUI

Lentilele de contact moi FRESHLOOK* sunt realizate din 45% phemfilcon A, un copolimer hidrofil din 2-hidroxietil metacrilat 
(HEMA) și 2-etoxietil metacrilat (EOEMA). Lentilele de contact au un conținut de apă de 55% din greutate. Lentilele sunt 
ambalate în blistere individuale care conţin soluţie salină izotonică, tamponată cu borat (acid boric/borat de sodiu). Soluţia 
salină conţine 0,005% poloxamer.

Lentilele de contact FRESHLOOK* UV conțin un monomer de absorbție UV brevetat care a fost inclus în matricea de polimeri 
a lentilei pentru a absorbi razele ultraviolete (UV).

Lentilele de contact moi FRESHLOOK* COLORS și FRESHLOOK* COLORBLENDS* sunt acoperite cu un strat intermitent care 
conţine următorii pigmenți aprobați de FDA din SUA (ca atare sau în combinație): carbazol violet, oxid de crom, oxizi de fier, 
[ftalocianinato (2-)] cupru, ftalocianină verde, dioxid de titan. FRESHLOOK* COLORS sunt disponibile în culorile: albastru, 
verde, căprui, gri, albastru safir și mov. FRESHLOOK* COLORBLENDS* sunt disponibile în culorile: ametist, albastru, maro, gri, 
verde, galben miere, căprui, safir, turcoaz, verde smarald, albastru intens și gri argintiu.

Lentilele de contact moi FRESHLOOK* DIMENSIONS sunt realizate dintr-un polimer în nuanță verde și sunt prevăzute cu un 
strat de acoperire intermitent care conține următorii pigmenți aprobați de FDA din SUA: carbazol violet, oxid de crom, oxizi 
de fier, [ftalocianinato (2-)] cupru, ftalocianină verde. FRESHLOOK* DIMENSIONS sunt disponibile în culorile: albastru 
caraibian, albastru Pacific și verde marin.

Parametrii disponibili ai lentilei:
Diametru: 14,5 mm
Raza de curbură: Medie
Putere: -0,00 D
Diametrul zonei optice: 7,0 - 8,0 mm

Proprietățile fizice ale lentilei:
• Indice de refracție: 1,41
• Transmitanța luminii: 95% minim la 600 nm  
• Permeabilitatea oxigenului (Dk): 16,1 x 10-11 (cm2/sec) (ml O2 /ml x mm Hg), măsurată la 35˚C (metoda Fatt)
• Conținut de apă: 55%
• Transmitanță UV: < 10% T la 300 nm

ACȚIUNI (Modul de acțiune)
Când sunt hidratate și așezate pe cornee, lentilele de contact FRESHLOOK* (phemfilcon A) colorate și fără putere de refracție 
se îmbină cu culoarea naturală a ochiului pentru a intensifica sau modifica culoarea aparentă a ochiului.

DOMENIU DE UTILIZARE
Lentilele de contact moi de marcă FRESHLOOK* (phemfilcon A) (fără dioptrii) sunt destinate aplicării pe ochii persoanelor cu 
ochi sănătoși care doresc să intensifice sau să modifice culoarea aparentă a ochiului, conform aplicării de către un medic 
oftalmolog. Lentilele de contact sunt destinate utilizării exclusive pe timpul zilei (mai puțin de 24 ore fără a dormi cu ele pe 
ochi).

Domeniul de utilizare specific tipului de lentilă

GRUPURILE ȚINTĂ DE PACIENȚI

Populația de pacienți vizată pentru lentilele de contact moi FRESHLOOK* (phemfilcon A) (fără dioptrii) include persoane cu 
ochi sănătoși care pot purta dispozitivul și pot înțelege și respecta instrucțiunile de purtare, îngrijire și siguranță referitoare 
la utilizarea produsului (sau care pot apela la un îngrijitor care poate acționa în numele lor). Lentilele includ un model 
imprimat cu rol cosmetic pentru persoanele care doresc să intensifice sau să modifice culoarea aparentă a ochilor. Acestea 
sunt purtate de obicei de adulți, adulți tineri și adolescenți. Copiii au purtat lentile de contact sub supravegherea unui medic 
oftalmolog calificat și sub supravegherea părinților.

INDICAȚII (UTILIZĂRI)

Intensificarea sau modificarea culorii

Lentilele de contact FRESHLOOK*  COLORS, FRESHLOOK* COLORBLENDS* și FRESHLOOK* DIMENSIONS (phemfilcon A) fără 
putere de corecție acționează în scopul intensificării sau modificării culorii aparente a ochilor.

Programul de purtare
Lentilele de contact FRESHLOOK* (phemfilcon A) pot fi purtate pe un ochi sau pe ambii ochi pentru purtare zilnică (mai 
puțin de 24 de ore, fără a dormi cu lentilele pe ochi) conform recomandării unui medic oftalmolog. Intervalul de purtare 
poate fi dezvoltat treptat până la atingerea intervalului de purtare maxim recomandat.

Programul de înlocuire
În general, lentilele de contact FRESHLOOK* (phemfilcon A) trebuie înlocuite lunar. Programul de înlocuire pentru purtătorii 
individuali trebuie determinat de un medic oftalmolog și poate fi mai scurt decât perioada maximă de o lună.  

CONTRAINDICAŢII (Motive pentru neutilizare)

Nu utilizați lentilele de contact phemfilcon A când oricare dintre următoarele există:

• Alergii, inflamaţii, infecţii sau iritaţii la nivelul ochilor sau în jurul ochilor sau pleoapelor.
• Film lacrimal deficitar (ochi uscat) 
• Hipoestezie corneană (sensibilitate corneană redusă)
• Utilizarea de medicație sistemică sau topică care interferează cu purtarea lentilei de contact, inclusiv medicații oftalmice
• Oricare afecțiune sistemică care poate fi exacerbată de sau interferează cu purtarea, manipularea și/sau îngrijirea lentilei 

de contact 
• Dacă ochii devin roșii sau iritați

AVERTISMENTE

• Lentilele pentru purtare zilnică nu sunt indicate pentru a fi purtate peste noapte. Lentilele phemfilcon A nu trebuie 
purtate în timpul somnului. 

• Lentilele de contact, chiar dacă sunt purtate în scopuri cosmetice, trebuie purtate numai sub supravegherea și conform 

indicațiilor unui medic oftalmolog.
• Problemele oftalmologice grave, inclusiv ulcerațiile corneene (keratită ulcerativă) pot apărea rapid și pot conduce la 

pierderea vederii. 
• Purtarea lentilelor de contact sporeşte riscul de infecţii oculare. Dacă dormiți cu lentilele de contact pe ochi și/sau 

continuați să fumați, vă expuneți unui risc sporit de keratită ulcerativă în calitate de utilizator al lentilelor de contact 
(Cutter, 1996; Schein, 1989).

• Dacă un pacient prezintă disconfort oftalmic, senzație de corp străin, epiforă, modificări ale vederii sau înroșirea ochiului, 
pacientul trebuie să fie instruit să își scoată imediat lentilele și să se adreseze imediat medicului său oftalmolog.

• Problemele legate de lentilele de contact și produsele de îngrijire a lentilelor pot conduce la leziuni grave la nivelul 
globului ocular. Este esențial să respectați indicațiile medicului oftalmolog și toate instrucțiunile de etichetare pentru 
utilizarea corespunzătoare a lentilelor și produselor de îngrijire a lentilelor. 

• Lichidele nesterile (respectiv, apă de la robinet, apă distilată, ser fiziologic obținut la domiciliu sau salivă) nu trebuie să fie 
utilizate pentru a înlocui componente din procesul de îngrijire a lentilelor. Utilizarea de apă de la robinet și apă distilată a 
fost asociată cu keratita Acanthamoeba, o infecție corneană rezistentă la tratament și îngrijire.

Urgențe generale:
Dacă substanțe chimice de orice tip (produse de uz casnic, soluții pentru grădinărit, substanțe chimice de laborator etc.) intră 
în contact cu ochii:
 o clătiți imediat cu ser fiziologic proaspăt sau apă de la robinet.
 o scoateți și eliminați lentila și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. oftalmolog sau prezentaţi-vă imediat la 

secţia de urgenţă.

PRECAUȚII  

Măsuri speciale de precauție pentru medicii oftalmologi: 

• Când selectează un model și parametrii adecvați ai lentilei, medicul oftalmolog trebuie să ia în considerare toate 
caracteristicile lentilei care pot afecta performanțele lentilei și sănătatea oculară, inclusiv permeabilitatea oxigenului, 
grosimea centrală și periferică și diametrul zonei optice.

• Lentilele de testare pentru aplicare și diagnosticare trebuie să fie eliminate după o singură utilizare și nu trebuie 
reutilizate de la un pacient la altul.

• Starea de sănătate oculară a pacientului și performanțele lentilei la nivelul ochiului trebuie să fie evaluate cu atenție la 
prescrierea inițială și trebuie monitorizate în mod constant de către medicul oftalmolog care asigură prescrierea. 

• Fluoresceina, un colorant galben, nu trebuie utilizat în timp ce lentilele sunt aplicate pe ochi. Lentilele absorb acest 
colorant și se decolorează. 

• Lentilele de contact colorate sau cu detalii cu rol cosmetic pot cauza vizibilitate scăzută în condiții de luminozitate redusă.
• Diabeticii pot avea o sensibilitate corneană redusă și pot fi astfel mai predispuși la leziuni corneene și este posibil să nu se 

vindece la fel de rapid sau complet ca persoanele care nu suferă de diabet.
• Schimbările vizuale sau schimbările toleranței lentilei se pot produce în timpul sarcinii sau în timpul utilizării 

contraceptivelor orale. Atenționați pacienții în mod corespunzător.
• Medicii oftalmologi trebuie să îndrume pacienții să îndepărteze lentilele imediat dacă ochii devin roșii sau iritați.
• Înainte de a pleca de la cabinetul medicului oftalmolog, pacienții trebuie să poată îndepărta prompt lentilele sau trebuie 

să apeleze la o altă persoană care le poate îndepărta lentilele.
• Examinările oftalmologice de rutină sunt necesare pentru a asigura o stare de sănătate continuă a ochilor pacienților. 

Alcon recomandă ca pacienții să se adreseze medicului lor oftalmolog cel puțin o dată în fiecare an sau mai frecvent, 
conform recomandărilor medicului oftalmolog.

 
Precauții privind purtarea lentilelor:

• Examinaţi ochii în fiecare zi pentru a vă asigura că ochii au un aspect sănătos, că vă simţiţi confortabil şi că vederea 
dumneavoastră este clară.

• Nu utilizați dacă ambalajul cu blister este deteriorat sau nu este închis etanș. Acest lucru poate conduce la contaminarea 
produselor, ce poate cauza o infecție oftalmologică gravă.

• Dacă un ambalaj cu blister este deschis în mod accidental înainte ca lentila să fie utilizată, lentila trebuie să fie păstrată 
într-o casetă curată pentru lentilă. Produsele de îngrijire a lentilei nu sunt toate la fel; respectați, astfel, instrucțiunile de 
utilizare ale producătorului referitoare la păstrarea, curățarea și dezinfectarea lentilei înainte de a o purta.

• Acest produs conține acid boric/borat de sodiu care sunt sigure când acest produs este utilizat în conformitate cu 
instrucțiunile de pe etichetă.

• În scopul menţinerii sănătăţii și siguranței ochilor dumneavoastră, programul de purtare a lentilei trebuie stabilit de 
medicul dumneavoastră oftalmolog. Nu purtați lentilele de contact moi phemfilcon A în timpul somnului. 

• Nu folosiţi lentilele împreună cu alte persoane deoarece puteţi, astfel, transmite microorganisme care pot conduce la 
probleme oculare grave.

• Nu permiteţi niciodată intrarea în contact a lentilelor de contact cu lichide nesterile (incluzând apa de la robinet şi salivă) 
deoarece se poate produce o contaminare microbiană, care poate conduce la leziuni oculare permanente.

• Adresaţi-vă medicului dumneavoastră oftalmolog înainte de a purta lentilele de contact în timpul activităţilor sportive, 
incluzând înotul și alte activități acvatice. Expunerea la apă (sau alte lichide nesterile) în timpul purtării lentilelor de 
contact, în activități precum înotul, schiul pe apă și băile fierbinți pot spori riscul de infecție oculară, inclusiv însă fără 
limitare la keratită Acanthamoeba.

• Scoateţi și eliminați lentilele în cazul expunerii la vapori nocivi sau iritanţi.
• Eliminați lentilele de contact care s-au deshidratat sau care sunt deteriorate. Înlocuiţi-le cu lentile noi.
• Se recomandă ca persoanele care poartă lentile de contact să se adreseze medicului oftalmolog cel puțin o dată pe an sau 

conform indicaţiilor primite.
• Informaţi angajatorul dacă purtaţi lentile de contact, în special, dacă munca dumneavoastră presupune utilizarea unui 

echipament de protecţie a ochilor.
• Procedaţi cu atenţie atunci când utilizaţi săpunuri, loţiuni, creme, produse cosmetice, deodorante sau spray-uri deoarece 

acestea pot provoca iritaţii dacă intră în contact cu lentilele dumneavoastră.
• Aplicaţi lentilele pe ochi înainte de a aplica machiajul şi scoateţi-le înainte de a vă demachia.
• Nu utilizaţi lentilele de contact după data expirării.
• Lentilele de contact colorate sau cu detalii cu rol cosmetic pot cauza vizibilitate scăzută în condiții de luminozitate redusă.
• Lentilele de contact colorate Phemfilcon A conțin oxid de fier, un colorant pe bază de metal. Scoateți lentilele înainte de a 

realiza o procedură de imagistică prin rezonanță magnetică (denumită și IRM sau imagistică RM).

REACȚII ADVERSE (Potențiale probleme și măsurile ce trebuie luate)

Probleme pot apărea în cazul purtării lentilelor de contact și acestea pot prezenta inițial unul sau mai multe dintre 
următoarele semne și simptome:
• senzația de corp străin (senzația că a intrat ceva în ochi)
• lentilă incomodă
• înroşire a ochilor 
• fotofobie (fotosensibilitate)
• senzaţie de arsură, înţepături, mâncărime sau lăcrimare
• acuitate vizuală redusă 
• perceperea unor curcubeie sau a unor halouri în jurul surselor de lumină
• creşterea secreţiilor la nivelul ochilor
• disconfort sau durere
• senzaţie accentuată sau persistentă de uscăciune a ochilor
Dacă sunt ignorate, aceste simptome pot conduce la complicaţii mai grave.

MĂSURILE RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIŢIEI UNEI PROBLEME
• Dacă se manifestă vreunul dintre simptomele menţionate mai sus:

o Îndepărtaţi imediat lentila/lentilele.
 Dacă semnele sau simptomele încetează, examinaţi atent lentila/lentilele.

o Dacă lentilele sunt deteriorate în orice mod, nu reaplicaţi lentilele pe ochi. Înlocuiţi-le cu lentile noi sau 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră oftalmolog. 

o Dacă lentilele prezintă impurităţi, o geană sau un corp străin sau dacă problema încetează şi lentilele par 
nedeteriorate, curăţaţi, clătiţi şi dezinfectaţi bine lentilele înainte de a le reaplica pe ochi. 

 Dacă semnele sau simptomele menţionate anterior continuă după îndepărtarea sau după reaplicarea lentilei pe 
ochi, îndepărtaţi imediat lentilele, iar apoi contactaţi prompt medicul dumneavoastră oftalmolog. 

o Poate exista o afecţiune gravă, de exemplu, o infecţie, ulceraţie corneană (keratită ulcerativă) sau iridită.
 Aceste afecţiuni pot progresa rapid şi pot conduce la pierderea permanentă a vederii. 

 Reacţiile mai puţin serioase, cum ar fi: eroziuni, colorarea epitelială şi conjunctivita bacteriană, trebuie gestionate şi 
tratate în mod corespunzător pentru a evita complicaţiile.

• Senzaţia de uscăciune oculară ocazională poate fi înlăturată clipind complet de câteva ori sau prin utilizarea de picături de 
hidratare a lentilelor de contact, care sunt aprobate pentru utilizare împreună cu lentilele de contact moi. Dacă această 
problemă persistă, consultaţi specialistul.

• Dacă o lentilă se lipeşte (nu se mai mişcă), aplicaţi câteva picături din soluţia de hidratare pentru lentile de contact şi 
aşteptaţi până când lentila începe să se mişte liber la nivelul ochiului înainte de a încerca să o îndepărtaţi. Dacă această 
problemă persistă, consultaţi specialistul.

• Dacă lentila suferă o descentrare la nivelul ochiului, poate fi posibilă recentrarea acesteia prin:  
o închiderea pleoapelor și realizarea unui masaj ușor la nivelul lentilei pentru a o readuce în poziție sau 
o privirea în direcția lentilei și clipit ușor sau 
o împingerea ușoară a lentilei descentrate pe cornee, aplicând cu degetul o ușoară presiune la marginea pleoapei 

superioare sau inferioare. 
• Dacă lentila se rupe când se află aplicată pe ochiul dvs., îndepărtați bucățile cu atenție prinzându-le așa cum ați proceda 

de obicei pentru a îndepărta lentila în mod normal. Dacă bucăţile de lentilă nu par a putea fi înlăturate cu uşurinţă, nu 
agresaţi ţesutul ocular în mod excesiv. Clătiţi cu soluţie salină. Dacă acest lucru nu ajută, contactaţi specialistul pentru 
asistenţă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
MODUL DE PURTARE ŞI PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE RECOMANDATE
Programul de purtare și înlocuire trebuie să �e stabilit de un medic oftalmolog în baza nevoilor individuale și condițiilor 
�ziologice ale pacientului. Lentilele sunt aprobate doar pentru purtare zilnică și trebuie eliminate și înlocuite cu o nouă 
pereche în �ecare lună sau mai frecvent, dacă vă recomandă medicul oftalmolog. Lentilele trebuie dezinfectate folosind un 
sistem de dezinfecție chimică (fără căldură).
PURTARE ZILNICĂ - mai puţin de 24 ore pe perioada de veghe. Intervalul de purtare poate � mărit treptat până la atingerea 
intervalului de purtare maxim recomandat.
Lentilele trebuie îndepărtate înainte de culcare.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIIREA LENTILELOR

Fiecare lentilă de contact este livrată într-un ambalaj cu blister sigilat care conține soluţie salină tamponată cu borat. Trebuie 
să vă spălați, să vă clătiți și să vă uscați bine pe mâini cu un prosop fără scame înainte de a manipula o lentilă. Pentru a 
asigura caracterul steril, ambalajul cu blister nu trebuie să fie deschis decât imediat înainte de utilizare. Pentru aplicare și 
diagnosticare, lentilele trebuie să fie eliminate după o singură utilizare și nu trebuie reutilizate de la un pacient la altul.

• De fiecare dată când lentilele sunt îndepărtate de pe ochi înainte de momentul de înlocuire planificat, acestea trebuie să 
fie curățate, clătite și dezinfectate înainte de reutilizare. Curățarea este necesară pentru a îndepărta mucusul, filmul 
lacrimal și contaminarea de pe suprafața lentilei. Clătirea asigură îndepărtarea tuturor urmelor de agent de curățare și a 
reziduurilor desprinse. Dezinfectarea este necesară pentru a distruge microorganismele rămase. 
o Medicul oftalmolog trebuie să recomande și să ofere instrucțiuni referitoare la un sistem adecvat de îngrijire a lentilei. 

Printre metodele adecvate de dezinfecție se numără soluțiile de dezinfectare multifuncționale sau cu peroxid de 
hidrogen. Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producător pentru produsele de îngrijire a lentilelor utilizate.

o Produsele de îngrijire a lentilelor au diferite utilizări și instrucțiuni. Pentru a evita problemele oftalmologice sau 
deteriorarea lentilelor dvs., citiți întotdeauna și respectați cu atenție instrucțiunile producătorului referitoare la 
produsele utilizate. 

o Numeroase produse de îngrijire a lentilelor necesită un pas de frecare și clătire. În acest caz, urmați instrucțiunile 
producătorului referitoare la îngrijirea lentilelor pentru cantitatea de soluție și momentele de frecare și clătire pentru a 
reduce riscul de infecții oculare grave.

• Introducerea în lichide și depozitarea lentilelor dvs.:
o Utilizați exclusiv soluție neexpirată de îngrijire a lentilelor de contact de fiecare dată când introduceți în lichide 

(depozitați) lentilele.
o Perioada de timp în care vă puteți depozita lentilele înainte ca pașii de curățare, clătire și dezinfectare să necesite să fie 

repetați va varia în funcție de produsul de îngrijire a lentilelor de contact utilizat. 
o Nu reutilizați și nu „completați” soluția veche din caseta lentilei dvs. deoarece reutilizarea soluției reduce dezinfectarea 

eficientă a lentilei și poate conduce la infecție gravă, pierderea vederii sau orbire. „Completarea” se referă la adăugarea 
de soluție proaspătă peste soluția care există deja în caseta dvs.

INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE A LENTILEI
• Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini, întotdeauna, și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame, înainte de a 

manipula lentilele de contact. 
• Agitați ușor ambalajul cu blister (ce conține o nouă lentilă) înainte de deschidere. 
• Scoateți lentila din ambalajul cu blister (sau caseta de păstrare a lentilei pentru lentilele purtate anterior) aplicând cu 

grijă lentila în palmă.
• Asiguraţi-vă că lentila se află cu partea corectă la exterior şi că aveţi lentila potrivită pentru fiecare ochi. 
• Inspectaţi lentilele înainte de aplicare. 
• Aplicați lentilele numai dacă par a fi curate și nedeteriorate.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE A LENTILEI 
• Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame, înainte de a manipula lentilele 

de contact.
• Aplicați o lentilă pe vârful degetului dvs. arătător drept sau stâng curat și uscat. Așezați degetul mijlociu al aceleiași mâini 

în apropierea genelor inferioare și trageți în jos pleoapa inferioară.  
• Utilizați degetele de la cealaltă mână pentru a ridica pleoapa superioară. 
• Aplicați lentila direct pe ochi (cornee) și ridicați ușor degetul de pe lentilă.
• Priviți în jos și eliberați ușor pleoapa inferioară.
• Priviți direct înainte și eliberați ușor pleoapa superioară.
• Clipiți încet.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNDEPĂRTARE A LENTILEI
• Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame.
• Clipiți complet de câteva ori.
• În timp ce priviți în sus, utilizați vârful degetului dvs. pentru a împinge lentila în jos spre partea albă a ochiului.
• Scoateţi lentila prinzând-o uşor între degetul mare şi cel arătător. Dacă nu puteţi îndepărta lentila, încercaţi să nu lezaţi 

ţesutul ocular.
• Dacă lentila este dificil de îndepărtat, instilați picături de lubrifiere și rehidratare și încercați din nou după câteva minute.
• Nu utilizaţi niciodată pensete, ventuze, obiecte ascuţite sau unghiile pentru a scoate lentilele din recipientul acestora sau 

de pe ochi.

Dacă întâmpinați probleme la îndepărtarea lentilei (lentilă descentrată sau deteriorată), consultați „MĂSURILE 
RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIŢIEI UNEI PROBLEME” din secțiunea „REACȚII ADVERSE” de mai sus.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ REFERITOARE LA CASETA LENTILEI
Soluțiile de îngrijire a lentilelor de contact și casetele pentru lentilele de contact variază și au scopuri și instrucțiuni diferite 
de utilizare. Unele casete sunt destinate exclusiv pentru păstrarea lentilelor de contact (uneori poartă denumirea de ambalaj 
plan pentru lentile sau o casetă de depozitare a lentilei), în timp ce altele sunt create special pentru a conține un disc de 
neutralizare pentru utilizare cu sisteme de curățare și dezinfectare cu peroxid de hidrogen. Dacă nu le purtați zilnic, lentilele 
care au fost curățate și dezinfectate pot fi păstrate în caseta nedeschisă pe o perioadă de timp care variază în funcție de 
soluția pentru lentile de contact și caseta pentru lentile utilizată. Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producător 
pentru produsele de îngrijire a lentilelor utilizate.
• Medicul oftalmolog trebuie să instruiască pacientul în ceea ce privește modul de utilizare a soluțiilor recomandate de 

îngrijire a lentilelor și caseta recomandată pentru lentilă.
• Casetele lentilelor de contact pot fi o sursă de dezvoltare a bacteriilor și necesită o curățare, uscare temeinică și înlocuire 

pentru a evita contaminarea sau deteriorarea lentilelor: 
 o Curățați casetele lentilelor de contact cu o soluție corespunzătoare pentru lentilele de contact și uscați-le în 

conformitate cu instrucțiunile referitoare la casetele lentilelor. Instrucțiunile de uscare, precum uscarea la aer sau 
ștergerea cu un prosop fără scame, pot varia în funcție de caseta pentru lentilă utilizată. 

 o Înlocuiți casetele lentilelor de contact cel puțin o dată la fiecare 3 luni sau conform recomandărilor producătorului 
casetelor lentilelor de contact. 

 o Înlocuiți casetele pentru lentile de contact create în mod specific, ce conțin un disc de neutralizare, în conformitate cu 
indicațiile producătorului sau mai timpuriu dacă lentilele curățate și dezinfectate cauzează senzație de arsură și 91
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Tipul de lentilă

Lentile sferice 
fără putere de 
corecție, cu 
culoare

Domeniul de utilizare - Corecția vederii și intensificarea culorii în timpul 
aplicării pe ochi

Intensificarea sau modificarea culorii aparente a ochiului



înţepături.  
 o Nu depozitați lentilele și nu clătiți caseta lentilei cu apă sau altă soluție nesterilă. Utilizați doar soluție de îngrijire 

proaspătă pentru lentile pentru a evita contaminarea lentilelor sau a casetei lentilei. Utilizarea de soluție nesterilă 
poate conduce la infecție gravă, pierderea vederii sau orbire.

FORMA DE PREZENTARE

Fiecare lentilă este ambalată într-un blister din plastic sigilat cu folie, care conține soluție salină tamponată cu borat (acid 
boric/borat de sodiu) și este sterilizată la aburi. Soluţia salină conţine 0,005% poloxamer. Ambalajul este marcat cu raza de 
curbură, dioptriile, modelul de imprimare/culoarea lentilei, numărul de lot al producătorului, data fabricației și data 
expirării. 

Lentilele sunt furnizate în stare sterilă în cutii din carton ce conțin până la 6 lentile de contact sigilate individual.

REFERINȚE
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and Extended-Wear Soft Contact Lenses. The New England Journal of Medicine. 1989; 321 (12): 773-783.

ACEST PROSPECT CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA UTILIZAREA ŞI SIGURANŢA PRODUSULUI. VĂ RUGĂM SĂ 
CITIŢI PROSPECTUL ŞI SĂ-L PĂSTRAŢI PENTRU A-L CONSULTA ULTERIOR. LENTILELE DE CONTACT TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA 
PRESCRISE DE UN MEDIC OFTALMOLOG. ESTE ESENŢIAL SĂ RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI TOATE 
INDICAȚIILE DE PE ETICHETĂ PENTRU UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A LENTILELOR DUMNEAVOASTRĂ DE CONTACT.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Lentile sferice, fără dioptrii:

• Lentile de contact moi FRESHLOOK* COLORS (phemfilcon A)
• Lentile de contact moi FRESHLOOK* COLORBLENDS* (phemfilcon A)
• Lentile de contact moi FRESHLOOK* DIMENSIONS (phemfilcon A)

DESCRIEREA PRODUSULUI

Lentilele de contact moi FRESHLOOK* sunt realizate din 45% phemfilcon A, un copolimer hidrofil din 2-hidroxietil metacrilat 
(HEMA) și 2-etoxietil metacrilat (EOEMA). Lentilele de contact au un conținut de apă de 55% din greutate. Lentilele sunt 
ambalate în blistere individuale care conţin soluţie salină izotonică, tamponată cu borat (acid boric/borat de sodiu). Soluţia 
salină conţine 0,005% poloxamer.

Lentilele de contact FRESHLOOK* UV conțin un monomer de absorbție UV brevetat care a fost inclus în matricea de polimeri 
a lentilei pentru a absorbi razele ultraviolete (UV).

Lentilele de contact moi FRESHLOOK* COLORS și FRESHLOOK* COLORBLENDS* sunt acoperite cu un strat intermitent care 
conţine următorii pigmenți aprobați de FDA din SUA (ca atare sau în combinație): carbazol violet, oxid de crom, oxizi de fier, 
[ftalocianinato (2-)] cupru, ftalocianină verde, dioxid de titan. FRESHLOOK* COLORS sunt disponibile în culorile: albastru, 
verde, căprui, gri, albastru safir și mov. FRESHLOOK* COLORBLENDS* sunt disponibile în culorile: ametist, albastru, maro, gri, 
verde, galben miere, căprui, safir, turcoaz, verde smarald, albastru intens și gri argintiu.

Lentilele de contact moi FRESHLOOK* DIMENSIONS sunt realizate dintr-un polimer în nuanță verde și sunt prevăzute cu un 
strat de acoperire intermitent care conține următorii pigmenți aprobați de FDA din SUA: carbazol violet, oxid de crom, oxizi 
de fier, [ftalocianinato (2-)] cupru, ftalocianină verde. FRESHLOOK* DIMENSIONS sunt disponibile în culorile: albastru 
caraibian, albastru Pacific și verde marin.

Parametrii disponibili ai lentilei:
Diametru: 14,5 mm
Raza de curbură: Medie
Putere: -0,00 D
Diametrul zonei optice: 7,0 - 8,0 mm

Proprietățile fizice ale lentilei:
• Indice de refracție: 1,41
• Transmitanța luminii: 95% minim la 600 nm  
• Permeabilitatea oxigenului (Dk): 16,1 x 10-11 (cm2/sec) (ml O2 /ml x mm Hg), măsurată la 35˚C (metoda Fatt)
• Conținut de apă: 55%
• Transmitanță UV: < 10% T la 300 nm

ACȚIUNI (Modul de acțiune)
Când sunt hidratate și așezate pe cornee, lentilele de contact FRESHLOOK* (phemfilcon A) colorate și fără putere de refracție 
se îmbină cu culoarea naturală a ochiului pentru a intensifica sau modifica culoarea aparentă a ochiului.

DOMENIU DE UTILIZARE
Lentilele de contact moi de marcă FRESHLOOK* (phemfilcon A) (fără dioptrii) sunt destinate aplicării pe ochii persoanelor cu 
ochi sănătoși care doresc să intensifice sau să modifice culoarea aparentă a ochiului, conform aplicării de către un medic 
oftalmolog. Lentilele de contact sunt destinate utilizării exclusive pe timpul zilei (mai puțin de 24 ore fără a dormi cu ele pe 
ochi).

Domeniul de utilizare specific tipului de lentilă

GRUPURILE ȚINTĂ DE PACIENȚI

Populația de pacienți vizată pentru lentilele de contact moi FRESHLOOK* (phemfilcon A) (fără dioptrii) include persoane cu 
ochi sănătoși care pot purta dispozitivul și pot înțelege și respecta instrucțiunile de purtare, îngrijire și siguranță referitoare 
la utilizarea produsului (sau care pot apela la un îngrijitor care poate acționa în numele lor). Lentilele includ un model 
imprimat cu rol cosmetic pentru persoanele care doresc să intensifice sau să modifice culoarea aparentă a ochilor. Acestea 
sunt purtate de obicei de adulți, adulți tineri și adolescenți. Copiii au purtat lentile de contact sub supravegherea unui medic 
oftalmolog calificat și sub supravegherea părinților.

INDICAȚII (UTILIZĂRI)

Intensificarea sau modificarea culorii

Lentilele de contact FRESHLOOK*  COLORS, FRESHLOOK* COLORBLENDS* și FRESHLOOK* DIMENSIONS (phemfilcon A) fără 
putere de corecție acționează în scopul intensificării sau modificării culorii aparente a ochilor.

Programul de purtare
Lentilele de contact FRESHLOOK* (phemfilcon A) pot fi purtate pe un ochi sau pe ambii ochi pentru purtare zilnică (mai 
puțin de 24 de ore, fără a dormi cu lentilele pe ochi) conform recomandării unui medic oftalmolog. Intervalul de purtare 
poate fi dezvoltat treptat până la atingerea intervalului de purtare maxim recomandat.

Programul de înlocuire
În general, lentilele de contact FRESHLOOK* (phemfilcon A) trebuie înlocuite lunar. Programul de înlocuire pentru purtătorii 
individuali trebuie determinat de un medic oftalmolog și poate fi mai scurt decât perioada maximă de o lună.  

CONTRAINDICAŢII (Motive pentru neutilizare)

Nu utilizați lentilele de contact phemfilcon A când oricare dintre următoarele există:

• Alergii, inflamaţii, infecţii sau iritaţii la nivelul ochilor sau în jurul ochilor sau pleoapelor.
• Film lacrimal deficitar (ochi uscat) 
• Hipoestezie corneană (sensibilitate corneană redusă)
• Utilizarea de medicație sistemică sau topică care interferează cu purtarea lentilei de contact, inclusiv medicații oftalmice
• Oricare afecțiune sistemică care poate fi exacerbată de sau interferează cu purtarea, manipularea și/sau îngrijirea lentilei 

de contact 
• Dacă ochii devin roșii sau iritați

AVERTISMENTE

• Lentilele pentru purtare zilnică nu sunt indicate pentru a fi purtate peste noapte. Lentilele phemfilcon A nu trebuie 
purtate în timpul somnului. 

• Lentilele de contact, chiar dacă sunt purtate în scopuri cosmetice, trebuie purtate numai sub supravegherea și conform 

indicațiilor unui medic oftalmolog.
• Problemele oftalmologice grave, inclusiv ulcerațiile corneene (keratită ulcerativă) pot apărea rapid și pot conduce la 

pierderea vederii. 
• Purtarea lentilelor de contact sporeşte riscul de infecţii oculare. Dacă dormiți cu lentilele de contact pe ochi și/sau 

continuați să fumați, vă expuneți unui risc sporit de keratită ulcerativă în calitate de utilizator al lentilelor de contact 
(Cutter, 1996; Schein, 1989).

• Dacă un pacient prezintă disconfort oftalmic, senzație de corp străin, epiforă, modificări ale vederii sau înroșirea ochiului, 
pacientul trebuie să fie instruit să își scoată imediat lentilele și să se adreseze imediat medicului său oftalmolog.

• Problemele legate de lentilele de contact și produsele de îngrijire a lentilelor pot conduce la leziuni grave la nivelul 
globului ocular. Este esențial să respectați indicațiile medicului oftalmolog și toate instrucțiunile de etichetare pentru 
utilizarea corespunzătoare a lentilelor și produselor de îngrijire a lentilelor. 

• Lichidele nesterile (respectiv, apă de la robinet, apă distilată, ser fiziologic obținut la domiciliu sau salivă) nu trebuie să fie 
utilizate pentru a înlocui componente din procesul de îngrijire a lentilelor. Utilizarea de apă de la robinet și apă distilată a 
fost asociată cu keratita Acanthamoeba, o infecție corneană rezistentă la tratament și îngrijire.

Urgențe generale:
Dacă substanțe chimice de orice tip (produse de uz casnic, soluții pentru grădinărit, substanțe chimice de laborator etc.) intră 
în contact cu ochii:
 o clătiți imediat cu ser fiziologic proaspăt sau apă de la robinet.
 o scoateți și eliminați lentila și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. oftalmolog sau prezentaţi-vă imediat la 

secţia de urgenţă.

PRECAUȚII  

Măsuri speciale de precauție pentru medicii oftalmologi: 

• Când selectează un model și parametrii adecvați ai lentilei, medicul oftalmolog trebuie să ia în considerare toate 
caracteristicile lentilei care pot afecta performanțele lentilei și sănătatea oculară, inclusiv permeabilitatea oxigenului, 
grosimea centrală și periferică și diametrul zonei optice.

• Lentilele de testare pentru aplicare și diagnosticare trebuie să fie eliminate după o singură utilizare și nu trebuie 
reutilizate de la un pacient la altul.

• Starea de sănătate oculară a pacientului și performanțele lentilei la nivelul ochiului trebuie să fie evaluate cu atenție la 
prescrierea inițială și trebuie monitorizate în mod constant de către medicul oftalmolog care asigură prescrierea. 

• Fluoresceina, un colorant galben, nu trebuie utilizat în timp ce lentilele sunt aplicate pe ochi. Lentilele absorb acest 
colorant și se decolorează. 

• Lentilele de contact colorate sau cu detalii cu rol cosmetic pot cauza vizibilitate scăzută în condiții de luminozitate redusă.
• Diabeticii pot avea o sensibilitate corneană redusă și pot fi astfel mai predispuși la leziuni corneene și este posibil să nu se 

vindece la fel de rapid sau complet ca persoanele care nu suferă de diabet.
• Schimbările vizuale sau schimbările toleranței lentilei se pot produce în timpul sarcinii sau în timpul utilizării 

contraceptivelor orale. Atenționați pacienții în mod corespunzător.
• Medicii oftalmologi trebuie să îndrume pacienții să îndepărteze lentilele imediat dacă ochii devin roșii sau iritați.
• Înainte de a pleca de la cabinetul medicului oftalmolog, pacienții trebuie să poată îndepărta prompt lentilele sau trebuie 

să apeleze la o altă persoană care le poate îndepărta lentilele.
• Examinările oftalmologice de rutină sunt necesare pentru a asigura o stare de sănătate continuă a ochilor pacienților. 

Alcon recomandă ca pacienții să se adreseze medicului lor oftalmolog cel puțin o dată în fiecare an sau mai frecvent, 
conform recomandărilor medicului oftalmolog.

 
Precauții privind purtarea lentilelor:

• Examinaţi ochii în fiecare zi pentru a vă asigura că ochii au un aspect sănătos, că vă simţiţi confortabil şi că vederea 
dumneavoastră este clară.

• Nu utilizați dacă ambalajul cu blister este deteriorat sau nu este închis etanș. Acest lucru poate conduce la contaminarea 
produselor, ce poate cauza o infecție oftalmologică gravă.

• Dacă un ambalaj cu blister este deschis în mod accidental înainte ca lentila să fie utilizată, lentila trebuie să fie păstrată 
într-o casetă curată pentru lentilă. Produsele de îngrijire a lentilei nu sunt toate la fel; respectați, astfel, instrucțiunile de 
utilizare ale producătorului referitoare la păstrarea, curățarea și dezinfectarea lentilei înainte de a o purta.

• Acest produs conține acid boric/borat de sodiu care sunt sigure când acest produs este utilizat în conformitate cu 
instrucțiunile de pe etichetă.

• În scopul menţinerii sănătăţii și siguranței ochilor dumneavoastră, programul de purtare a lentilei trebuie stabilit de 
medicul dumneavoastră oftalmolog. Nu purtați lentilele de contact moi phemfilcon A în timpul somnului. 

• Nu folosiţi lentilele împreună cu alte persoane deoarece puteţi, astfel, transmite microorganisme care pot conduce la 
probleme oculare grave.

• Nu permiteţi niciodată intrarea în contact a lentilelor de contact cu lichide nesterile (incluzând apa de la robinet şi salivă) 
deoarece se poate produce o contaminare microbiană, care poate conduce la leziuni oculare permanente.

• Adresaţi-vă medicului dumneavoastră oftalmolog înainte de a purta lentilele de contact în timpul activităţilor sportive, 
incluzând înotul și alte activități acvatice. Expunerea la apă (sau alte lichide nesterile) în timpul purtării lentilelor de 
contact, în activități precum înotul, schiul pe apă și băile fierbinți pot spori riscul de infecție oculară, inclusiv însă fără 
limitare la keratită Acanthamoeba.

• Scoateţi și eliminați lentilele în cazul expunerii la vapori nocivi sau iritanţi.
• Eliminați lentilele de contact care s-au deshidratat sau care sunt deteriorate. Înlocuiţi-le cu lentile noi.
• Se recomandă ca persoanele care poartă lentile de contact să se adreseze medicului oftalmolog cel puțin o dată pe an sau 

conform indicaţiilor primite.
• Informaţi angajatorul dacă purtaţi lentile de contact, în special, dacă munca dumneavoastră presupune utilizarea unui 

echipament de protecţie a ochilor.
• Procedaţi cu atenţie atunci când utilizaţi săpunuri, loţiuni, creme, produse cosmetice, deodorante sau spray-uri deoarece 

acestea pot provoca iritaţii dacă intră în contact cu lentilele dumneavoastră.
• Aplicaţi lentilele pe ochi înainte de a aplica machiajul şi scoateţi-le înainte de a vă demachia.
• Nu utilizaţi lentilele de contact după data expirării.
• Lentilele de contact colorate sau cu detalii cu rol cosmetic pot cauza vizibilitate scăzută în condiții de luminozitate redusă.
• Lentilele de contact colorate Phemfilcon A conțin oxid de fier, un colorant pe bază de metal. Scoateți lentilele înainte de a 

realiza o procedură de imagistică prin rezonanță magnetică (denumită și IRM sau imagistică RM).

REACȚII ADVERSE (Potențiale probleme și măsurile ce trebuie luate)

Probleme pot apărea în cazul purtării lentilelor de contact și acestea pot prezenta inițial unul sau mai multe dintre 
următoarele semne și simptome:
• senzația de corp străin (senzația că a intrat ceva în ochi)
• lentilă incomodă
• înroşire a ochilor 
• fotofobie (fotosensibilitate)
• senzaţie de arsură, înţepături, mâncărime sau lăcrimare
• acuitate vizuală redusă 
• perceperea unor curcubeie sau a unor halouri în jurul surselor de lumină
• creşterea secreţiilor la nivelul ochilor
• disconfort sau durere
• senzaţie accentuată sau persistentă de uscăciune a ochilor
Dacă sunt ignorate, aceste simptome pot conduce la complicaţii mai grave.

MĂSURILE RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIŢIEI UNEI PROBLEME
• Dacă se manifestă vreunul dintre simptomele menţionate mai sus:

o Îndepărtaţi imediat lentila/lentilele.
 Dacă semnele sau simptomele încetează, examinaţi atent lentila/lentilele.

o Dacă lentilele sunt deteriorate în orice mod, nu reaplicaţi lentilele pe ochi. Înlocuiţi-le cu lentile noi sau 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră oftalmolog. 

o Dacă lentilele prezintă impurităţi, o geană sau un corp străin sau dacă problema încetează şi lentilele par 
nedeteriorate, curăţaţi, clătiţi şi dezinfectaţi bine lentilele înainte de a le reaplica pe ochi. 

 Dacă semnele sau simptomele menţionate anterior continuă după îndepărtarea sau după reaplicarea lentilei pe 
ochi, îndepărtaţi imediat lentilele, iar apoi contactaţi prompt medicul dumneavoastră oftalmolog. 

o Poate exista o afecţiune gravă, de exemplu, o infecţie, ulceraţie corneană (keratită ulcerativă) sau iridită.
 Aceste afecţiuni pot progresa rapid şi pot conduce la pierderea permanentă a vederii. 

 Reacţiile mai puţin serioase, cum ar fi: eroziuni, colorarea epitelială şi conjunctivita bacteriană, trebuie gestionate şi 
tratate în mod corespunzător pentru a evita complicaţiile.

• Senzaţia de uscăciune oculară ocazională poate fi înlăturată clipind complet de câteva ori sau prin utilizarea de picături de 
hidratare a lentilelor de contact, care sunt aprobate pentru utilizare împreună cu lentilele de contact moi. Dacă această 
problemă persistă, consultaţi specialistul.

• Dacă o lentilă se lipeşte (nu se mai mişcă), aplicaţi câteva picături din soluţia de hidratare pentru lentile de contact şi 
aşteptaţi până când lentila începe să se mişte liber la nivelul ochiului înainte de a încerca să o îndepărtaţi. Dacă această 
problemă persistă, consultaţi specialistul.

• Dacă lentila suferă o descentrare la nivelul ochiului, poate fi posibilă recentrarea acesteia prin:  
o închiderea pleoapelor și realizarea unui masaj ușor la nivelul lentilei pentru a o readuce în poziție sau 
o privirea în direcția lentilei și clipit ușor sau 
o împingerea ușoară a lentilei descentrate pe cornee, aplicând cu degetul o ușoară presiune la marginea pleoapei 

superioare sau inferioare. 
• Dacă lentila se rupe când se află aplicată pe ochiul dvs., îndepărtați bucățile cu atenție prinzându-le așa cum ați proceda 

de obicei pentru a îndepărta lentila în mod normal. Dacă bucăţile de lentilă nu par a putea fi înlăturate cu uşurinţă, nu 
agresaţi ţesutul ocular în mod excesiv. Clătiţi cu soluţie salină. Dacă acest lucru nu ajută, contactaţi specialistul pentru 
asistenţă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
MODUL DE PURTARE ŞI PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE RECOMANDATE
Programul de purtare și înlocuire trebuie să �e stabilit de un medic oftalmolog în baza nevoilor individuale și condițiilor 
�ziologice ale pacientului. Lentilele sunt aprobate doar pentru purtare zilnică și trebuie eliminate și înlocuite cu o nouă 
pereche în �ecare lună sau mai frecvent, dacă vă recomandă medicul oftalmolog. Lentilele trebuie dezinfectate folosind un 
sistem de dezinfecție chimică (fără căldură).
PURTARE ZILNICĂ - mai puţin de 24 ore pe perioada de veghe. Intervalul de purtare poate � mărit treptat până la atingerea 
intervalului de purtare maxim recomandat.
Lentilele trebuie îndepărtate înainte de culcare.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIIREA LENTILELOR

Fiecare lentilă de contact este livrată într-un ambalaj cu blister sigilat care conține soluţie salină tamponată cu borat. Trebuie 
să vă spălați, să vă clătiți și să vă uscați bine pe mâini cu un prosop fără scame înainte de a manipula o lentilă. Pentru a 
asigura caracterul steril, ambalajul cu blister nu trebuie să fie deschis decât imediat înainte de utilizare. Pentru aplicare și 
diagnosticare, lentilele trebuie să fie eliminate după o singură utilizare și nu trebuie reutilizate de la un pacient la altul.

• De fiecare dată când lentilele sunt îndepărtate de pe ochi înainte de momentul de înlocuire planificat, acestea trebuie să 
fie curățate, clătite și dezinfectate înainte de reutilizare. Curățarea este necesară pentru a îndepărta mucusul, filmul 
lacrimal și contaminarea de pe suprafața lentilei. Clătirea asigură îndepărtarea tuturor urmelor de agent de curățare și a 
reziduurilor desprinse. Dezinfectarea este necesară pentru a distruge microorganismele rămase. 
o Medicul oftalmolog trebuie să recomande și să ofere instrucțiuni referitoare la un sistem adecvat de îngrijire a lentilei. 

Printre metodele adecvate de dezinfecție se numără soluțiile de dezinfectare multifuncționale sau cu peroxid de 
hidrogen. Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producător pentru produsele de îngrijire a lentilelor utilizate.

o Produsele de îngrijire a lentilelor au diferite utilizări și instrucțiuni. Pentru a evita problemele oftalmologice sau 
deteriorarea lentilelor dvs., citiți întotdeauna și respectați cu atenție instrucțiunile producătorului referitoare la 
produsele utilizate. 

o Numeroase produse de îngrijire a lentilelor necesită un pas de frecare și clătire. În acest caz, urmați instrucțiunile 
producătorului referitoare la îngrijirea lentilelor pentru cantitatea de soluție și momentele de frecare și clătire pentru a 
reduce riscul de infecții oculare grave.

• Introducerea în lichide și depozitarea lentilelor dvs.:
o Utilizați exclusiv soluție neexpirată de îngrijire a lentilelor de contact de fiecare dată când introduceți în lichide 

(depozitați) lentilele.
o Perioada de timp în care vă puteți depozita lentilele înainte ca pașii de curățare, clătire și dezinfectare să necesite să fie 

repetați va varia în funcție de produsul de îngrijire a lentilelor de contact utilizat. 
o Nu reutilizați și nu „completați” soluția veche din caseta lentilei dvs. deoarece reutilizarea soluției reduce dezinfectarea 

eficientă a lentilei și poate conduce la infecție gravă, pierderea vederii sau orbire. „Completarea” se referă la adăugarea 
de soluție proaspătă peste soluția care există deja în caseta dvs.

INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE A LENTILEI
• Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini, întotdeauna, și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame, înainte de a 

manipula lentilele de contact. 
• Agitați ușor ambalajul cu blister (ce conține o nouă lentilă) înainte de deschidere. 
• Scoateți lentila din ambalajul cu blister (sau caseta de păstrare a lentilei pentru lentilele purtate anterior) aplicând cu 

grijă lentila în palmă.
• Asiguraţi-vă că lentila se află cu partea corectă la exterior şi că aveţi lentila potrivită pentru fiecare ochi. 
• Inspectaţi lentilele înainte de aplicare. 
• Aplicați lentilele numai dacă par a fi curate și nedeteriorate.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE A LENTILEI 
• Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame, înainte de a manipula lentilele 

de contact.
• Aplicați o lentilă pe vârful degetului dvs. arătător drept sau stâng curat și uscat. Așezați degetul mijlociu al aceleiași mâini 

în apropierea genelor inferioare și trageți în jos pleoapa inferioară.  
• Utilizați degetele de la cealaltă mână pentru a ridica pleoapa superioară. 
• Aplicați lentila direct pe ochi (cornee) și ridicați ușor degetul de pe lentilă.
• Priviți în jos și eliberați ușor pleoapa inferioară.
• Priviți direct înainte și eliberați ușor pleoapa superioară.
• Clipiți încet.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNDEPĂRTARE A LENTILEI
• Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame.
• Clipiți complet de câteva ori.
• În timp ce priviți în sus, utilizați vârful degetului dvs. pentru a împinge lentila în jos spre partea albă a ochiului.
• Scoateţi lentila prinzând-o uşor între degetul mare şi cel arătător. Dacă nu puteţi îndepărta lentila, încercaţi să nu lezaţi 

ţesutul ocular.
• Dacă lentila este dificil de îndepărtat, instilați picături de lubrifiere și rehidratare și încercați din nou după câteva minute.
• Nu utilizaţi niciodată pensete, ventuze, obiecte ascuţite sau unghiile pentru a scoate lentilele din recipientul acestora sau 

de pe ochi.

Dacă întâmpinați probleme la îndepărtarea lentilei (lentilă descentrată sau deteriorată), consultați „MĂSURILE 
RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIŢIEI UNEI PROBLEME” din secțiunea „REACȚII ADVERSE” de mai sus.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ REFERITOARE LA CASETA LENTILEI
Soluțiile de îngrijire a lentilelor de contact și casetele pentru lentilele de contact variază și au scopuri și instrucțiuni diferite 
de utilizare. Unele casete sunt destinate exclusiv pentru păstrarea lentilelor de contact (uneori poartă denumirea de ambalaj 
plan pentru lentile sau o casetă de depozitare a lentilei), în timp ce altele sunt create special pentru a conține un disc de 
neutralizare pentru utilizare cu sisteme de curățare și dezinfectare cu peroxid de hidrogen. Dacă nu le purtați zilnic, lentilele 
care au fost curățate și dezinfectate pot fi păstrate în caseta nedeschisă pe o perioadă de timp care variază în funcție de 
soluția pentru lentile de contact și caseta pentru lentile utilizată. Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producător 
pentru produsele de îngrijire a lentilelor utilizate.
• Medicul oftalmolog trebuie să instruiască pacientul în ceea ce privește modul de utilizare a soluțiilor recomandate de 

îngrijire a lentilelor și caseta recomandată pentru lentilă.
• Casetele lentilelor de contact pot fi o sursă de dezvoltare a bacteriilor și necesită o curățare, uscare temeinică și înlocuire 

pentru a evita contaminarea sau deteriorarea lentilelor: 
 o Curățați casetele lentilelor de contact cu o soluție corespunzătoare pentru lentilele de contact și uscați-le în 

conformitate cu instrucțiunile referitoare la casetele lentilelor. Instrucțiunile de uscare, precum uscarea la aer sau 
ștergerea cu un prosop fără scame, pot varia în funcție de caseta pentru lentilă utilizată. 

 o Înlocuiți casetele lentilelor de contact cel puțin o dată la fiecare 3 luni sau conform recomandărilor producătorului 
casetelor lentilelor de contact. 

 o Înlocuiți casetele pentru lentile de contact create în mod specific, ce conțin un disc de neutralizare, în conformitate cu 
indicațiile producătorului sau mai timpuriu dacă lentilele curățate și dezinfectate cauzează senzație de arsură și 
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Raza de curbură
Diametru

Putere
Dioptrie (puterea lentilei)

Stânga
Dreapta

Lentilele conțin cromofori pentru a absorbi lumina ultravioletă (UV)
Conține acid boric/borat de sodiu

Simbolul autorizației pentru eliminarea ambalajului
Număr de lot
Data expirării
Data expirării

Sterilizat cu aburi
Cod  al limbii alcătuit din două litere (Exemplul prezentat: engleză)

Atenție 
Consultaţi instrucţiunile de utilizare

A nu se utiliza dacă blisterul este deteriorat.
Producător

Data fabricaţiei
NU ARUNCAȚI LENTILELE ÎN TOALETĂ SAU LA CHIUVETĂ
Reprezentant autorizat pentru Comunitatea Europeană

Atenţie: Potrivit legislaţiei federale (S.U.A.), acest dispozitiv 
poate � comercializat numai de către medici oftalmologi sau la 

recomandarea medicului oftalmolog.

ABREVIERI ȘI SIMBOLURI CARE POT APĂREA PE ETICHETA PRODUSULUI

DEFINIȚII
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