
 دليل لالستعمال الصحيح لعدسات رخوة من صنع شركة سوفليكس

 لكل أنواع العدسات الالصقة الرخوة

 المستعملة لثالثة أشهر/ الشهرية/األسبوعية واليومية. /للعدسات الثابتة

 . المنتجتم التخطيط للعدسات الالصقة لالستعمال اليومي ويجب تبدليها اعتمادا على وقت االستعمال كما أوصي من قبل 

 .مهم جًدا! ال يجوز استعمال العدسات الالصقة اليومية باستعمال متكرر

لضمان صحة العين، جودة الرؤية والراحة، سوف يصف لك أخصائي البصريات/طبيب العينين نوع العدسات الالصقة 

 .التي حصلت عليها، مدة االستعمال وكيفية االعتناء بها

 : تعليمات االستعمال

 .بالصابون، غسل وتجفيف يداك جيًدا قبل كل معالجة للعدسات الالصقة يجب التنظيف

 .تأكد قبل استعمال العدسة بأن العبوة محكمة االغالق

 . يجب التأكد بأن العدسة مغمورة في المحلول -في فتح لعبوة عدسات جديدة

 .العدسات الالصقة التي تم مالءمتها ألجلك هي لالستعمال الشخصي فقط

 . ال مياه الحنفية لغسل العدسات الالصقةيمنع استعم

 : إدخال عدسة في جهة اليمين

احرص على أن ال تكون العدسة مقلوبة. ضع العدسة في طرف اإلصبع السبابة باليد اليمنى وافحص شكلها  .1

 (.2و  1)صورة 

باصبع السبابة واالصبع الثانية )الوسطى( في اليد اليسرى والجفن األسفل نحو  ارفع الجفن العلوي باالستعانة .2

 (.3األسفل بقوة باالصبع الثانية )الوسطى( من اليد اليمنى. اآلن يمكن وضع العدسة على قرنية العين )الصورة 

 : إدخال العدسة في الجهة اليسرى

 .كرر المسيرة المسجلة بخصوص إدخال العدسة اليمنى

 : العدسات نزع

 ثانية قبل اخراج العدسة. 60لتنزع العدس بسهولة يوصى بترطيب العين بمحلول ملحي )سيالين( نحو 

 يجب التنظيف، غسل وتجفيف يديك جيًدا. .1

أنظر إلى األعلى وأنت تمسك بالجفن السفلي األيمن نحو األسفل وبلطف "أقرص" الطرف السفلي من العدسة  .2

 ام وأخرج العدسة من العين.بأطراف اصبع السبابة واالبه

 (.4كرر المسيرة في العين اليسرى )صورة  .3

 وسائل الحذر

سوف يوصي لك الوصي/طبيب العينين بخصوص نظام التركيب والعالج المرغوب به. إذا كان هناك شك أيا  .1

 كان، أطلب نصيحته. اتبع توصياته بحرص، زر العيادة للمتابعة بشكل منتظم.

 لالستعمال اليومي، أي تغير يتم فقط باستشارة أخصائي البصريات/طبيب العينين.صممت هذه العدسة  .2

 

 

 

 



 التعقيم والغمس بالسائل

 .هذا البند غير مالئم للعدسات الرخوة المخصصة لالستعمال اليومي فقط

بعد تنظيف العدسات، قم بتعقيمها بمحلول تعقيم طازج أوصي بخصوص استعماله من قبل أخصائي  .1

البصريات/طبيب العينين. هذه المسيرة تضمن القضاء على الجراثيم الضارة، الفطريات وترسبات أخرى قد 

 تكون موجودة على العدسات.

 اتبع تعليمات العالج المرفقة بمنتجات التنظيف ومعالجة العدسات الالصقة. .2

 ال تقم أبًدا بإعادة استعمال المحاليل. .3

 :في حال تعرضت العدسات للجفاف

 اعتني بها بحذر شديد ألنها قد تتعرض للكسر.

 أدخلها ثانية إلى العبوة مع محلول الغمس وأتركها في المحلول لمدة ساعتين على األقل.

 نظف وعقم العدسات وتأكد بأنها سليمة.

 . إذا كان لديك شك، توجه إلى أخصائي البصريات/طبيب العينين قبل استعمال آخر للعدسات

 تعمال العدسات المخصصة لالستعمال اليومي فقط.ال يجوز إعادة اس

 أمور ينبغي القيام بها وأخرى ينبغي تجنبها

 تذكر بأن صحة عينيك هي أمر حيوي لرؤية جيدة، ال تهمل وال تقم بأمور قد تضعها في خطر. .1

العين انزع العدسات واستشر أخصائي البصريات/طبيب العينين في حال ظهرت أعراض جانبية أيا كانت في  .2

 مثل: ألم، احمرار، شعور بالحرقان، فرط دمع، رؤية مشوشة، هاالت حول مصدر الضوء و/أو حساسية للضوء.

 انزع العدسات قبل أن تخلد للنوم. .3

احرص على لقاءات متابعة دورية. هذا ضروري لفحص بان العدسات ال تتسبب لك بأعراض جانبية غير  .4

 مرغوبة.

الزمني لوضع العدسات كما حدد لك من قبل أخصائي البصريات/طبيب احرص على المحافظة على الجدول  .5

 العينين. التركيب لوقت يزيد عن المفروض قد يؤدي لنتائج غير مرغوب بها.

احرص على إبقاء أظافرك قصيرة. األظافر الطويلة قد تسبب خدوش في العين/العدسة وبذلك تزيد احتمال  .6

 التهابات وتلوثات في العين.

 ت في حال أصيبت أو تعرضت للخدش أو إذا كانت مغطية بترسبات ال يمكن ازالتها.بدل العدسا .7

يجب ادخال العدسات الالصقة قبل وضع الماكياج ونزعها قبل إزالة الماكياج من العينين. يوصى باستعمال  .8

 منتجات ماكياج ال تسبب الحساسية خالية من الدهن، عند استعمال العدسات الالصقة.

 ماء الحنفية لمعالجة العدسات الالصقة. يمنع استعمال .9

ال يجوز استعمال مواد التنظيف المستعملة في صيانة المنزل في تنظيف العدسات الالصقة خاصتك. يمكن أن  .11

 تسبب هذه المواد ضررا شديًدا للعينين.

 ال تغير نوع مواد معالجة العدسات الالصقة من دون استشارة أخصائي البصريات/طبيب العينين. .11

  تستعمل العدسات الالصقة عندما تتناول أدوية أو قطرات عينين إال إذا أشاروا عليك بسواء ذلك.ال .12

 ال تستعمل اللعاب لترطيب عدساتك. .13



 تجنب لمس بخاخات الشعر ومواد التجميل األخرى للعدسات الالصقة. .14

 ال تستعمل العدسات الالصقة في بيئة غازات غير معروفة. .15

   انت الحاوية مكسورة أو معطوبة.  ال تستعمل العدسة إذا ك .16

 

 

 :التسجيل وصاحب المنتج
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