POMEMBNO: Očesni strokovnjak mora pacientu
posredova� navodila za uporabo, ki veljajo
za pacientu predpisane leče in mu predstavi�
tveganja, povezana z nošenjem ter nego leč.

ACUVUE®
kontaktne
e

Navodila za uporabo
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POMEMBNO: Pozorno preberite te informacije
in jih shranite za prihodnjo uporabo ...................... 3
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Pomembno: Pozorno preberite te informacije in jih shranite za prihodnjo uporabo. Ta
pacientom na njihovo zahtevo. Ta priloga vsebuje pomembne informacije o pravilni
uporab
kontraindikacijah.
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Teko ina za
shranjevanje

Vsebnost
polimerov/ vode
(%)

Material

Daljša uporaba

Dnevna uporaba
pogosto
menjavanje

Vrsta le e in blagovna znamka

Dnevna uporaba
enodnevne le e

Tabela 1
Namen in pogostost
uporabe

Sferi ne kontaktne le e ACUVUE® - obarvane ter z zaš ito pred UV- arki
Kontaktne le e ACUVUE®2

eta lcon A

Kontaktne le e ACUVUE OASYS with
HydraLuxe™

seno lcon A

Kontaktne le e 1-DAY ACUVUE® MOIST

eta lcon A
seno lcon A

Kontaktne le e ACUVUE OASYS
with HYDRACLEAR® PLUS

nara lcon A

Kontaktne le e 1-DAY ACUVUE® TruEye®

seno lcon A

Kontaktne le e ACUVUE® OASYS
with Transi�ons
TM

42/58
62/38
42/58
62/38
54/46
62/38

Kontaktne le e ACUVUE® za ASTIGMATIZEM – obarvane ter z zaš ito pred UV- arki
Kontaktne le e 1-DAY ACUVUE® MOIST for
ASTIGMATISM

eta lcon A

Kontaktne le e ACUVUE OASYS for

seno lcon A

Kontaktne le e ACUVUE OASYS for
ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS

seno lcon A

TM

42/58
62/38
62/38

Kontaktne leče ACUVUE® za PRESBYOPIA - obarvane ter z zaščito pred UV-žarki
Kontaktne le e 1-DAY ACUVUE MOIST
MULTIFOCAL

eta lcon A

Kontaktne leče ACUVUE OASYS® for
PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS





senoﬁlcon A


42/58

62/38



Razlaga:
Puferirana ﬁziološka raztopina
Teko ina za shranjevanje:
Puferirana ﬁziološka raztopina s povidonom

Puferirana ﬁziološka raztopina z me�l eter celulozo

Materiali: Le e vsebujejo silikon in so v skladu s standardi razreda 1 za abs orpcijo UV- arkov, saj je njihova prepustnost
manjša od 1 % za arke UVB (280–315 nm) in 10 % za arke UVA (316–380 nm).
Vsi izdelki z materialom eta lcon A so v skladu s standardi razreda 2 za absorpcijo UV- arkov, saj je njihova prepustnost
manjša od 5 % za arke UVB in 50 % za arke UVA.
Material leče vsebuje fotokromatski adi�v, ki dinamično absorbira vidno svetlobo v območju od 380 nm do 780 nm do
najmanj 84% prepustnos� v neak�vnem (zaprtem) stanju do najmanj 23% prepustnos� v ak�viranem (odprtem) stanju, v
odvisnos� od debeline leče in količine absorbiranega UV ter visoko energijskega vidnega (VEV) sevanja.
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:

Izdelal/Izdelano v

LOW / L

Nizka adicija

MID / M

Srednja adicija

HGH / H

Visoka adicija

2797

UV-

Ne uporabljajte, če je
embalaža poškodovana

123

EC REP

BC
D

321

Dioptrija (moč korekcijske leče)
Moč cilindra

EC REP

MAX ADD

Pooblaščeni zastopnik
v Evropski uniji
Shranite zaščiteno pred
neposredno sončno svetlobo

Najvišja nizka adicija,
ki jo še lahko popravimo
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VSEBINA:
Kontaktne le e ACUVUE® so pakirane posamezno v sterilnih posodicah s puferirano ﬁziološko
teko ino (glejte Tabelo 1 – Teko ina za shranjevanje). e je posodica odprta ali
poškodovana, le NE UPORABLJAJTE.
NAMEN UPORABE
Sferi ne kontaktne le e ACUVUE®
Namenjene so za dnevno ali daljšo uporabo, kot je prikazano v Tabeli 1, in sicer za op
i
popravek refrak vne ametropije (miopije ali hiperopije) pri osebah s fakijo ali afakijo, ki
imajo zdrave o i z as gma zmom najve 1,00 D.
ACUVUE® OASYS with Transi�ons™ so fotokromne kontaktne leče, namenjene za zmanjšanje
močne svetlobe, ker vsebujejo fotokromni adi�v, ki dinamično absorbira vidno svetlobo.
Kontaktne le e ACUVUE® za as gma zem
Namenjene so za dnevno ali daljšo uporabo, kot je prikazano v Tabeli 1, in sicer za op
i
popravek refrak vne ametropije (miopije in hiperopije) pri osebah s fakijo ali afakijo, ki
imajo zdrave o i z as gma zmom.
ACUVUE® kontaktne leče za prezbiopijo
Namenjene so za dnevno uporabo, kot je prikazano v Tabeli 1, za op�čno korekcijo razdalje in
vida od blizu pri prezbiopskih, fakičnih ali afakičnih osebah z as�gma�zmom 0.75D ali manj.
terapevtski uporabi kot zaš ita pri naslednjih akutnih in kroničnih stanjih oči:
Za zaš ito ro enice pri bolezenskih spremembah veke in ro enice, kot so entropij,
trihiaza, tarzalne brazgo ne in ponavljajo a se erozija ro enice. Poleg tega so
namenjene za zaš ito v primerih, kjer je zaradi deformacije spojev kos ali strukture o i
pred izpostavljenostjo ali
oz. zaradi degeneracije ali paralize ro enico treba zaš i
ponavljajo im se dra enjem.
Za bla itev bole in ro enice pri bolezenskih stanjih, kot so bulozna keratopa ja, erozija
in abrazija epitela, lamentni kera s in po keratoplas�ki.
Za uporabo kot zaš ito pri zdravljenju poškodb epitela, kot so kroni ne poškodbe
i kera s ter kemi ne
epitela, razjeda ro enice, nevrotro ni in nevroparali
opekline.
Po operacijah, kjer je potrebna uporaba le kot zaš ita, npr. po refra vni operaciji,
presaditvi lamele, pri odstopanju ro enice in drugih kirurških posegih v o i.
Za stabilnost in zaš ito pri prilagajanju le e v primerih, ko so ro enica in povezane
površine preve nepravilne, da bi dovoljevale uporabo le GP (trde le e). Poleg tega
lahko le e prepre ujejo dra enje in drgnjenje v primerih, ko gre za razlike v višini
gos telja/spojev ali so prisotne brazgo ne.
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Kadar so kontaktne le e ACUVUE A
ith
D AC EA ® P U
terapevtsko uporabo, se lahko uporabljajo vsak dan ali dalj asa.

predpisane za

-

-

-

-

-

očesnih motenj. Vendar klinične raziskave, ki bi potrdile, da kontaktne leče z zaščito pred
UV-žarki zmanjšajo tveganje za nastanek očesne mrene in drugih očesnih motenj, niso bile
opravljene. Za več informacij se posvetujte s svojim očesnim strokovnjakom.

Pogostost uporabe in menjave leč mora določi� očesni strokovnjak glede na pacientovo
zgodovino in izvide očesnega pregleda. Pacien� ob začetku nošenja leč običajno leče nosijo
predolgo. Očesni strokovnjak mora poudari�, kako pomembno je, da pacient upošteva določila
o začetni največji pogostos� uporabe. Prav tako so pomembni redni pregledi, ki jih določi
očesni strokovnjak.

Dnevna uporaba – d

–
Vsakič uporabite nove leče.

Dnevna uporaba – pogosto menjavanje
,

–

7

–

Daljša uporaba

nista
potrebna.
–
Maksimalen čas nošenja leč ni primeren za vse paciente.
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Za TERAPEVTSKO UPORABO lahko o esni strokovnjak predpiše kontaktne le e ACUVUE
OASYS with HYDRACLEAR® PLUS, ki pomagajo pri zdravljenju dolo enih o esnih stanj,
med drugim tudi zgoraj našte h.
OPOZORILA
(dnevna uporaba = manj kot 24 ur, v budnem stanju; daljša uporaba = ve kot 24 ur,
vklju no s spanjem).
Ustrezna uporaba in nega kontaktnih le ter izdelkov za kontaktne le e, vklj no s
posodicami za le e, sta bistveni za varno uporabo le . Posledica te av z uporabo
kontaktnih le ali izdelkov za nego kontaktnih le so lahko resne poškodbe o i.
Paciente je treba opozori na te ave v zvezi z uporabo kontaktnih le :
Dnevne kontaktne le e znamke ACUVUE® za enkratno uporabo so namenjene
dnevni in enkratni uporabi. Raziskave ka ejo, da uporaba dnevnih le za enkratno
uporabo zmanjšuje tveganje za pojav zapletov, vklju no z nelagodjem in vnetjem, ki
so povezani z nego in ravnanjem z le ami. Ponovna uporaba dnevnih le za enkratno
uporabo pove a tveganje za pojav te av.
Posledica te av z uporabo kontaktnih le ali izdelkov za nego kontaktnih le so lahko
resne poškodbe o i. Paciente je treba opozori , da sta ustrezna uporaba in nega
kontaktnih le ter izdelkov za kontaktne le e, vklju no s posodicami za le e, bistveni
za varno uporabo le .
Te ave z o mi, vklju no z razjedami ro enice, se lahko hitro razvijejo in povzro ijo
izgubo vida.
Raziskave so pokazale, da je tveganje za ulcera vni kera s ve je pri uporabnikih le
za daljšo uporabo kot pri uporabnikih le za dnevno uporabo.
Ko uporabniki dnevnih le teh ne odstranijo ni pono i (kar je zunaj dovoljenih
navedb), je tveganje za nastanek ulcera vnega kera sa ve je kot pri uporabnikih,
ki jih odstranijo. †
Splošno tveganje za nastanek ulcera vnega kera sa lahko zmanjšate tako, da
pozorno upoštevate navodila za nego le , vklju no s iš enjem posodice za njih.
Raziskave so pokazale, da je tveganje za nastanek težav z očmi, vključno z ulcera�vnim
kera��som, pri uporabnikih kadilcih večje kot pri nekadilcih.
Kontaktnih leč ne izpostavljajte vodi med plavanjem, drugimi vodnimi špor� in
kopanjem, saj to lahko pove a tveganje za resne oku be o i z mikroorganizmi, kar
lahko povzroči izgubo vida. Če so leče bile izpostavljene vodi, jih je potrebno zavreči
in jih nadomes
z novim parom. O uporabi le med ak vnostmi v vodi se
posvetujte z o esnim strokovnjakom.
† New England Journal of Medicine, 21 septembre 1989, 321 (12), p. 773-783
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Posebna navodila za uporabo leč za dnevno uporabo in leč za daljšo porabo
Tekočine za čiščenje in dezinfekcijo leč, ki ostane v posodici za leče ne uporabljajte
večkrat zapored in ne dolivajte tekočine v posodico, saj ponovna uporaba tekočine
preprečuj učinkovito dezinfekcijo leč ter lahko povzroči resno okužbo, izgubo vida ali
celo slepoto. »Dolivanje« pomeni v obstoječo tekočino v posodici doli� svežo
tekočino.
Po preteku priporočenega obdobja uporabe, ki je zapisan na vsebniku, zavrzite
tekočino, namenjeno dezinfekciji in hrambi vaših leč. Priporočeno obdobje uporabe
označuje obdobje, do katerega je uporaba tekočine po odprtju vsebnika še varna.
Priporočeno obdobje ni enako roku uporabe; rok uporabe označuje skrajni datum, do
katerega je neodprt produkt še učinkovit.
Uporaba večnamenske tekočine po preteku roka uporabe lahko zaradi morebitne
kontaminacije tekočine povzroči resno okužbo, izgubo vida ali celo slepoto. Da
preprečite kontaminacijo tekočine, se s konico vsebnika NE do�kajte katerihkoli
površin. Po uporabi vsebnik zaprite s priloženim pokrovom. NE pretakajte tekočine v
druge steklenice ali vsebnike.
Da lečo pravilno razkužite, jo nežno drgnite in splahnite v skladu z navodili, priloženimi
večnamenski tekočini. S tem boste preprečili nastanek resnih okužb.
Za razkuževanje leč ne uporabljajte vode, ﬁziološke raztopine ali kapljic za vlaženje
oči, saj z njimi leč ne boste razkužili. Če leč ne razkužite s priporočenimi raztopinami
za dezinfekcijo, lahko pride do resne okužbe, izgube vida ali celo slepote.
Posodice za shranjevanje leč nadomes�te v skladu z navodili očesnega strokovnjaka
ali s priloženimi navodili proizvajalca posodic.
Posodice za shranjevanje leč očis�te s prs� in s svežo, sterilno raztopino za
dezinfekcijo/ čiščenje leč. Ne čis�te posodic z vodo. Posodice po čiščenju s prs�
splahnite s svežo, sterilno raztopino za dezinfekcijo (nikoli z vodo), priporočamo pa,
da jih na koncu obrišete s svežim in čis�m robcem. Ne puščajte posodic, da se po
uporabi sušijo na zraku in ne zapirajte jih s pokrovom, ne da bi jih pred tem ustrezno
očis�li. Če jih vendarle pus�te odprte, da se sušijo na zraku, se pred tem prepričajte,
da so povsem suhe.
Leč ne shranjujte v vodi in tudi posodic ne čis�te z vodo ali kakršnokoli nesterilno
raztopino. Uporabljajte le svežo večnamensko raztopino, da ne kontaminirate svojih
leč ali posodic za shranjevanje leč. Uporaba nesterilnih raztopin lahko povzroči resne
okužbe, izgubo vida ali celo slepoto.
e pacien ob
jo nelagodje o i, prekomerno solzenje, spremembe vida, rde ino o i ali
druge te ave, morajo takoj odstrani le e in se nemudoma obrni na o esnega
strokovnjaka. Priporo ljivo je, da uporabniki le obiskujejo o esnega strokovnjaka, kot jim
je naro eno.
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OPOZORILA
Kaj stori v primeru te av?
PROSIMO, SVETUJTE UPORABNIKOM KONTAKTNIH LE , NAJ V PRIMERU TE AV
KONTAKTNE LE E NEMUDOMA ODSTRANIJO IZ O I IN OBIŠ EJO SVOJEGA O ESNEGA
STROKOVNJAKA.
Posebna opozorila za o esnega strokovnjaka
Zaradi majhnega števila uporabnikov le , ki sodelujejo v klini nih raziskavah, podatki o
refrak vni mo i, kon guraciji oblike ali parametrih le , ki so na voljo v materialih le , niso
merodajni. Zato mora o esni strokovnjak pri izbiri ustrezne oblike in parametrov le e
upošteva vse lastnos le e, ki lahko vplivajo na njeno delovanje in na zdravje o i,
vklju no s prepustnostjo kisika, zmo nostjo vla enja, osrednjo in obrobno debelino ter
premerom op nega obmo ja.
Mo ne vplive teh dejavnikov na zdravje o i pacienta in njegovo potrebo po popravku vida
je treba pretehta ; zato mora o esni strokovnjak, ki je predpisal le e, neprestano nadzira
zdravje pacientovih o i in delovanje le .
Uporabniki, ki nosijo kontaktne leče znamke ACUVUE® za prezbiopijo z uporabo
mul�fokalne korekcije, morda ne bodo dosegli najboljše korigirane ostrine vida na daleč,
monovizije ali na blizu. Zahteve glede vida se razlikujejo glede na posameznika in jih je
treba upošteva� pri izbiri najustreznejše vrste leč za vsakega posameznika.
Uporaba uoresceina (rumenega barvila) z le ami v o eh ni dovoljena. Le e vpijejo to
barvilo in se razbarvajo. Ko pacient uporabi uorescein, mora o i spra s sterilno solno
teko ino, ki je priporo ena za uporabo v o eh.
Pacientom je potrebno svetova�, da jim je vedno na voljo tudi ustrezen par očal, v primeru,
da leč ne bi mogli nosi� ali v situacijah, ko se jim nošenje leč odsvetuje.
Strokovnjaki za nego oči morajo pacijenta obves��, da ni podatkov o varni vožnji in
uporabi kontaktnih leč ACUVUE® OASYS Transi�ons ™, za posameznike stare 50 let ali več.
O esni strokovnjak mora paciente podrobno pou i o slede em postopku nege in o
varnostnih opozorilih.
Opozorila v zvezi z rokovanjem
Preden pacient zapus ordinacijo o esnega strokovnjaka, mora zna odstrani le e ali
pa mora ime na voljo nekoga, ki mu jih lahko odstrani.
e je sterilni blister z lečo odprta ali poškodovana, leč NE uporabljajte.
Pred uporabo leč si morate vedno umi� roke z milom in toplo vodo in jih osuši� z brisačo,
ki ne pušča vlaken. Tako boste zmanjšali možnost okužbe. Kozme�ka, losjoni, mila, kreme,
dezodoran� in razpršila ne smejo pri� v s�k z očmi ali lečami. Priporočljivo je, da najprej
vstavite leče, nato pa nanesete ličila.
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Le se ne do kajte s prs ali rokami, e so na njih tuji materiali, saj lahko na le ah
nastanejo mikroskopsko majhne praske, zaradi katerih lahko pride do motenj vida in/ali
poškodb o i.
Pozorno upoštevajte navodila v zvezi z ravnanjem, vstavljanjem, odstranjevanjem,
iš enjem, dezin ciranjem, shranjevanjem in uporabo kontaktnih le ACUVUE® oz. le ,
ki jih je predpisal o esni strokovnjak, ki so na voljo v navodilih za uporabo le ,
namenjenih uporabnikom.
Z le ami vedno ravnajte previdno in pazite, da vam ne padejo na tla.
Za odstranjevanje le iz posodic za le e nikoli ne uporabljajte pincet ali drugih
pripomo kov. Lečo in tekočino stresite na dlan.
Le e se ne do kajte z noh .
Pri terapevtski uporabi vseh kontaktnih le ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR® PLUS
je nujno pozorno spremljanje. Uporabo zdravil za o i, ki se uporabljajo pri zdravljenju z
le ami za zaš ito, mora o esni strokovnjak pozorno nadzira . Pri dolo enih o esnih
stanjih lahko le e vstavi in odstrani samo o esni strokovnjak. V tem primeru je treba
pacientu naro i , da se le ne do ka sam.
Opozorila v zvezi z uporabo le
e se le a prilepi na oko (se preneha premika ), upoštevajte priporo ila v razdelku
»Nega prilepljene le e«. Le a se mora prosto premika po o esu, saj samo tako ne
ogro a zdravja o esa. e se le a še naprej ne more premika , je treba pacientu naro i ,
da se takoj posvetuje z o esnim strokovnjakom.
Le e ne smete nikoli uporablja dlje, kot je priporo il o esni strokovnjak.
e uporabite aerosolni izdelek, kot je lak za lase, medtem ko imate vstavljene le e,
bodite previdni in imejte o i zaprte, dokler se lak ne razprši.
Med uporabo le se izogibajte vsem škodljivim in dra e im dimom oz. hlapom.
Vaših leč ne sme uporablja� nihče drug. To namreč močno poveča tveganje za nastanek
okužb.
Paciente je potrebno opozori�, da leč ni dovoljeno spira� z vodo iz pipe. Voda iz pipe
namreč vsebuje mnoge nečistoče, ki lahko leče kontaminirajo ali poškodujejo ter lahko
povzročijo okužbo ali poškodbe na očeh.
Zavedajte se, da nošenje zatemnjene leče ACUVUE® OASYS Transi�ons™ samo na enem
očesu ni priporočljivo, ker lahko povzroči motnje v bolnikovi sposobnos� natančnega
presojanja globine in gibanja predmetov. Lahko ustvari tudi drugačen zunanji izgled
očesa. Zato za te kontaktne leče ni priporočljiva enostranska korekcija vida.
Zavedajte se, da kontaktne leče ACUVUE® OASYS Transi�ons™ niso namenjene zašči�
pred umetnimi viri svetlobe, kot so svetlobne sve�lke, laserji itd.
Uporabniku je potrebno svetova�, da pri uporabi kontaktnih leč ACUVUE® OASYS
Transi�ons™ ne gleda neposredno v sonce ali mrk.
Glede na priporočeni urnik nošenja leč, leče zavrzite skladno s priporočili vašega očesnega
strokovnjaka.
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Opozorila v zvezi s teko ino
Razli nih teko in ni vedno dovoljeno uporablja skupaj, prav tako pa niso vse teko ine
varne za uporabo z vsemi le ami. Uporabljajte samo priporo ene teko ine.
Pacient ne sme zamenja teko ine, ki jo uporablja, brez posvetovanja z o esnim
strokovnjakom.
Nikoli ne uporabljajte teko in, ki so priporo ene za kontaktne le e RGP (trde le e).
Vedno uporabljajte nove teko ine za nego le in le e z veljavnim rokom uporabe.
Vedno upoštevajte prilo ena navodila za uporabo teko in za kontaktne le e.
Uporabljajte samo kemi ne (in ne toplotne) sisteme za nego le . Uporaba toplotnih
(termalnih) sistemov za nego lahko kontaktne le e ACUVUE® poškoduje.
e uporabljate sterilne teko ine brez dodatkov konzervansov, jih morate zavre i po
obdobju, dolo enem v navodilih.
Za mazanje in vla enje le ne uporabljajte sline ali esa podobnega, temve samo
priporo ene teko ine.

Posamezne neodprte blistre kontaktnih leč ACUVUE® OASYS Transi�ons™ vedno shranjujte
zaščitene pred neposrednimi sončnimi žarki.
Uporabljene kontaktne leče ACUVUE® OASYS Transi�ons™ vedno shranjujte v namenski
posodici za shranjevanje kontaktnih leč, zaščitene pred neposredno sončno svetlobo.
ali kapljic

Ne menjujte �pa leč (npr. znamke itn.) ali parametrov (npr. diameter, bazna krivina,
jakost leč itn.), ne da bi se najprej posvetovali z očesnim strokovnjakom.
Opozorite paciente, da se prepričajo, da se parametri na zunanji ovojnini vedno ujemajo
s parametri, na�snjenimi na posameznem pakiranju. Če se vrednos� ne ujemajo, naj
pacient leč ne uporablja.
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PORO ANJE O NE ELENIH U INKIH
Vse resne ne elene izkušnje in reakcije pri pacien h, ki uporabljajo kontaktne le e
ACUVUE®, ali pri le ah je treba sporo i na naslov:
OPH OKTAL PHARMA d.o.o.
Pot k sejmiš u 26a, 1231 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 519 29 22, E-pošta: info@oktal-pharma.si
Dodatne informacije
Za dodatne informacije o kontaktnih le ah ACUVUE® in za naro ilo brezpla nih navodil za
uporabo, namenjenih uporabnikom le ACUVUE®, se obrnite na naro niško slu bo na
zgornjem naslovu.
Proizvajalec:
Kraj proizvodnje je prikazan na embala i:
USA:
Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida, 32256
USA

IRELAND:
Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The Na onal Technology Park
Limerick
Ireland

EC REP

Pooblaščeni zastopnik v EU
AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin,
Ireland


ACUVUE® kontaktne le e

za uporabo
©JohnsonNavodila
& Johnson Medical
Limited. 2017.
IN000418

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® , HYDRACLEAR® PLUS, HydraLuxeTM, TruEye® so zaš itne blagovne
znamke podjetja Johnson & Johnson Vision Care, ki je del podjetja Johnson & Johnson S.E. d.o.o. ©
Johnson & Johnson S.E. d.o.o. 2019.

Transi�ons™ je zaščitena blagovna znamka Transi�ons Op�cal, Inc., ki je pod licenco TOL in JJVCI.
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