
KULLANIM KILAVUZU (ULTRA™)
Bu kullanma klavuzu, Bausch+Lomb (samfilkon A) hidrolik yumuşak kontak lens kullanıcılarına, lenslerini nasıl kullanacak-
larını ve bakımını nasıl yapacaklarını açıklamak için hazırlanmıştır.

Aşağıda verilen ürünler için geçerlidir:

TR

Tanımlama ve Kullanım Uygulaması

Bu lensler, göz doktorları tarafından belirtilen değişim periyoduna göre günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Lensler, 
yeniden kullanılırken, çıkarılma ve yeniden takma işlemleri arasında temizlenmeli, durulanmalı ve dezenfekte edilmelidirler.
             Bu lensler steril olarak sunulmaktadır ve üretici tarafından göz doktorunun önerdiği şekilde yeniden kullanılmak 
             üzere üretilmiştir. Lensler, buhar ile sterilize edilmişlerdir.
Ambalaj hasarlı veya açılmamış ise, KULLANMAYINIZ.

Takma ve Çıkarma Talimatları
Lensleri elinize almadan önce, her zaman ellerinizi parfümlü veya ilaçlı olmayan sabunla yıkayınız ve kurulayınız. Lensi doğru bir 
biçimde avcunuza koyduğunuzdan emin olunuz.

Lensi takmadan önce gözden geçiriniz. Hasarlı veya çizikse takmayınız.
Lensi çıkarmak için eliniz temiz ve kuru olmalıdır. Parmağınızla, lensi gözün beyaz tabakasına doğru kaydırınız ve lensi çıkarınız. Lens 
zor hareket ediyorsa nemlendirici damla kullanınız.

Lenslerinizin bakımı
• Gözlerinizin sağlığı için kullanım aralarında lenslerinizin kontak lens solüsyonu ile  temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çok 
   önemlidir.
• Lens bakım ürünü seçiminde üretici talimatlarına uyunuz ve sadece yumuşak kontak lens bakım ürünleri kullanınız.
• Her zaman, yeni ve son kullanma tarihi geçmemiş lens bakım solüsyonları kullanınız.
• Lensleri yıkamak, saklamak veya yeniden nemlendirmek için çeşme suyu, şişe suyu veya tükürük gibi sıvılar kullanmayınız.
• Lenslerinizi kullanmadığınız zaman, daima önerilen solüsyona tamamen batırılmış şekilde ve lens kabını sıkıca kapatarak saklayınız.
• Lenslerinizi her temizleyişinizde lens kabınızı da temizlemeyi unutmayınız.
• Göz doktorunuzun önerisi doğrultusunda, kullanım zamanı bitiminde lenslerinizi mutlaka atınız.
• Lenslerinizi elinize almadan önce her zaman ellerinizi yıkayınız ve durulayınız.
• Gözlerinize ya da lenslerinize makyaj malzemesi, losyon, sabun, krem ya da parfümlü ürünlerin temas etmesine izin vermeyiniz.
• Lenslerinizi kabından veya gözlerinizden çıkarırken asla sivri uçlu nesneler ve tırnak kullanmayınız.

ÜRÜN ADI MATERYAL SU İÇERİĞİ AMBALAJ SOLÜSYONU

Bausch + Lomb Ultra™ (samfilkon A) 
Kontak Lensler
Bausch + Lomb Ultra™ Astigmatism (samfilkon A) 
Kontak Lensler

Bausch + Lomb Ultra™ Presbyopia (samfilkon A)
Kontak Lensler

samfilkon A Ağırlığın %46’sı Boratla tamponlanmış salin

 

Uyarılar ve önlemler
Göz doktorunuzun önerdiği kullanım planına ve temizlik kurallarına uymamak, göz enfeksiyonlarına yönelik riski arttırabilir.
Uyumadan önce kontakt lenslerinizi mutlaka çıkarınız.



 

 

 

Aşağıdaki durumlarda kontak lens kullanmayınız:
• Alerji, yanma, enfeksiyon, gözde veya etrafında kızarıklık
• Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi gözleri de etkileyen sağlık sorunları
• Gözleri etkileyen herhangi bir sistemik hastalık

• Gözde batma, yanma, kaşınma, tahriş veya gözde ağrı
• Daha önceki kullanıma göre konfor azalması
• Gözde beklenmeyen salgılar veya aşırı sulanma
• Gözlerde kızarıklık
• Şiddetli ve sürekli göz kuruluğu 
• Azalan veya bulanık görüş
• Işık etrafında gökkuşağı veya hare
• Işığa duyarlılık
Eğer bu belirtiler, lensi çıkardıktan veya yeni bir lens taktıktan sonra da devam ediyorsa, lenslerinizi çıkarınız ve göz doktorunuza 
danışınız. Eğer bu durumları gözardı ederseniz, bu belirtiler daha büyük sorunlara yol açabilirler.

• Göz kuruluğu (yetersiz göz yaşı sıvısı)
• Yüzerken ya da diğer su sporlarını yaparken
• Aşırı kuru veya tozlu ortamlarda
• Göz ilacı kullanırken

Aşağıdaki durumlarda kontak lens kullanmadan önce göz doktorunuza danışınız:

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, lenslerinizi derhal çıkartınız:
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Beklenmeyen bir yan etki/olumsuz olay görüldüğünde pv.turkey@bausch.com adresine e-mail yoluyla, 
+90(212) 283 0330 numarasına faks göndererek veya +90(212) 371 8200 telefon numarasını arayarak bildirebilirsiniz.
DÜZENLİ OLARAK GÖZ DOKTORUNUZA DANIŞINIZ. Kontak Lenslerinizi DOKTOR REÇETESİ İLE SATIN ALINIZ.
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