غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتجفيفها بمنشفة خالية من الوبر.
تحقق من موقف العدسة على القرنية .
باستمرار الجفن السفلي بإصبعك األوسط.
استخدام السبابة إلى الشريحة العدسة إلى الجزء السفلي من العين .
قرصة بلطف الحافة السفلية للعدسة مع منصات من السبابة واإلبهام إلزالة
العدسة.
كرر نفس اإلجراء للعين األخرى.
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يوميا تنظيف و رعاية حمية
 .1بعد إزالة العدسة من العين  ،وضعه على كف يدك و تطبيق بضع قطرات من
محلول متعدد األغراض على العدسة.
 .2بحك العدسة بلطف مع السبابة الخاص بك ضد النخيل لمدة  22ثانية على كال
الجانبين .
 .3شطف العدسة جيدا مع الحل متعددة األغراض
 .4نقع العدسات نظيفة في الحال مع حل متعدد األغراض لالستخدام المقبل .
 .5أبدا شطف العدسة مع ماء الصنبور.
موانع  /تحذيرات  /احتياطات
 .1ال تستخدم العدسات الالصقة إذا كان أي من الحاالت التالية :
 )aأمراض العين أو اإلصابة أو خلل يصيب القرنية والملتحمة  ،أو الجفن
 )bأي إصابة القرنية النشط ( بكتيرية أو فطرية  ،األوالي أو الفيروسية )
 )cالعين الحمراء أو غضب
 .2االستخدام السليم والرعاية من العدسات الالصقة و العناية عدسة المنتجات،
بما في ذلك حاالت عدسة  ،ضرورية من أجل االستخدام اآلمن لهذه
المنتجات .
 .3إذا واجهت مشقة العين  ،واإلفراط في تمزيق  ،طمس الرؤية ،و احمرار في
العين أو مشاكل أخرى  ،يجب إزالة العدسات الخاصة بك على الفور و
اتصل الطبيب ممارس العناية بالعيون .
 .4تبقى دائما العدسة مغمورة في محلول التخزين الموصى بها عندما ال يتم
ارتداؤها العدسات ( المخزن)  .وتحدد فترات طويلة من الجفاف يقلل من
قدرة سطح العدسة للعودة إلى حالة رطبة .
 .5اطلب من ممارس العناية بالعيون حول ارتداء العدسات أثناء النشاطات
الرياضية .
 .6وضعت على العدسات قبل وضع الماكياج .ال تحصل على مستحضرات
التجميل والمستحضرات ،و الصابون  ،والكريمات ،و مزيالت العرق  ،أو
الرش في العينين أو العدسات.
 .7ال نشارك العدسات الالصقة مع اآلخرين .

رمز
المعقم البخاري
الشركة المصنعة

تاريخ التصنيع
عدد الكثير

األوروب ي االت حاد مم ثل

يستخدم بواسطة

ا س ت شارة
ل ال س تخدام

رقم الكتالوج

ت ع ل يمات
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BLINCONالتجميل و يمكن التخلص منها العدسات الالصقة
تعليمات لإلستخدام
الديبوتر وحدة
قياس قوة العدسة

انحناء
()mm

()D

قطر
الدائرة

اسم

اكتب

()mm

~ -25.00
0.00

~ 8.5
8.8

~ 14.0
15.0

في المتناول
مستحضرات
التجميل العدسات
الالصقة

Blincon

داللة لالستخدام
عدسات  Blinconالمتاح التجميل االتصال هي ل حدة البصر الصحيحة
باألشخاص فقدان العدسة وغير فقدان العدسة بعيون غير المريضة مع قصر
النظر  .كما يهدف ألغراض التجميل .
الجدول الزمني الرتداء اليومي  /جدول استبدال الموصى بها

الجدول الزمني الرتداء اليومي
16
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2

يوم 5

يوم 4

يوم 3

يوم  2يوم 1

1.
دف هذه العدسات الرتداء اليومي
التي يمكن االستغناء عنها و استبدالها مع عدسة جديدة كل شهر .
تجاهل دائما العدسات تلبس على جدول االستبدال المتكرر بعد الجدول
الزمني ارتداء أوصت به الممارسون العناية بالعيون الخاص بك .
أبدا ارتداء العدسات بعد فترة الموصى بها من قبل ممارسي العناية بالعيون
الخاص بك .

1

2.

3.
4.

قبل االستخدام
للوقاية من العدوى  ،يرجى اتخاذ االحتياطات على النحو التالي :
 .1تحقق من تاريخ انتهاء للعدسة قبل الشراء
 .2ال تستخدم إذا تم فتح العبوة المعقمة أو معطوب
 .3استخدام منظف مكثفة الموصى بها لغسل العدسة
عدسة التطبيق
 .1غسل اليدين جيدا بالماء والصابون و تجفيفها بمنشفة خالية من الوبر .شطف
العدسة جيدا مع الحل متعددة األغراض .
 .2ضع العدسة على طرف السبابة  .تأكد من أن العدسة في شكل وعاء و موجهة
بشكل صحيح .

:الشركة المصنعة
Dreamcon Co., Ltd
10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

)One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A
2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,
Jalan Lapangan Terbang, 93250 Kuching Sarawak Malaysia.
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102
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عقد الجفن العلوي بحزم مع إصبع واحد من ناحية أخرى ( .الشكل ) 1
أثناء الضغط باستمرار على الجفن السفلي مع إصبع واحد من ناحية تطبيق
الخاص بك ،ضع بعناية العدسات الالصقة على قرنية ( .الشكل ) 2
ببطء اإلفراج الجفن العلوي  ،كثب بلطف على السماح لل عدسة المنصوص
عليها في المكان .كرر نفس اإلجراء العين األخرى ( .الشكل ) 3

إزالة العدسة

