BLINCON คอนแทคเลนส์ เพื่อความงามแบบใช้ แล้ วทิง้

3.

วิธีการใช้

4.

ชื่อ

ชนิด

เส้ นผ่าศูนย์
กลาง
(mm)

Blincon

คอนแทคเลนส์เ
พื่อความงามแ
บบใช้ แล้ วทิ ้ง

5.

ความโค้ ง

สายตา

(mm)

(D)

14.0 ~
15.0

8.5 ~
8.8

-25.00 ~
0.00

ระยะเวลาในการสวมใส่ เลนส์ / ระยะเวลาที่แนะนาให้ เปลี่ยนเลนส์

ระยะเวลาในการสวมใส่เลนส์
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3.
4.

วันที่1

วันที่2

วันที่3

วันที่4

วันที่5

เลนส์มีไว้ สาหรับการสวมใส่ในชีวิตประจาวัน
ควรทิ ้งและเปลี่ยนเลนส์ใหม่ทกุ เดือน
ควรทิ ้งเลนส์ที่สวมใส่เป็ นประจาหลังจากช่วงระยะเวลาใช้ งานที่แนะนาโดยจักษุแพทย์
ไม่ควรสวมใส่เลนส์เกินระยะเวลาใช้ งานที่แนะนาโดยโดยจักษุแพทย์

ก่ อนการใช้ งาน
ข้ อควรระวังเพื่อป้องกันการติดเชื ้อมีดงั ต่อไปนี ้:
 ตรวจสอบวันหมดอายุของเลนส์ก่อนซื ้อ



หลักการทาความสะอาดทุกวันประจาวันและการดูแล
หลังจากถอดเลนส์จากตาให้ วางไว้ บนฝ่ ามือแล้ วหยดน ้ายาล้ างเลนส์อเนกประสงค์ลงไป
บนเลนส์
2.
ใช้ นิ ้วชี ้ถูเลนส์ทงสองด้
ั้
านเบาๆบนฝ่ ามือประมาณ 20 วินาที
3.
ล้ างเลนส์ให้ สะอาดด้ วยน ้ายาล้ างเลนส์อเนกประสงค์
4.
แช่เลนส์ที่ทาความสะอาดแล้ วในน ้ายาอเนกประสงค์ สาหรับการใช้ งานคังต่
้ อไป
5.
ไม่ควรใช้ น ้าประปาล้ างเลนส์
1.

ข้ อบ่ งชี ้ ในการใช้ งาน
Blinconคอนแทคเลนส์เพื่อความงามแบบใช้ แล้ วทิ ้งใช้ สาหรับแก้ ไขความชัดของสายตาให้ ถกู ต้
องในผู้ที่มีสายตาสันที
้ ่ไม่มีสภาวะผิดปกติทางดวงตาและเพื่อความสวยงาม
ามารถใช้ ได้ กบั ทังผู
้ ้ ที่มีเลนส์ตาแลพผู้ที่ไม่มีเลนส์ตา.
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6.

ดึงเปลือกตาล่างด้ วยนิ ้วกลาง
ใช้ นิ ้วชี ้เลื่อนเลนส์ไปที่สว่ นล่างของตา
ค่อยๆหยิบขอบด้ านล่างของเลนส์ด้วยนิ ้วชีแ้ ละนิ ้วหัวแม่มือ เพื่อเอาเลนส์เลนส์ออก
ทาขันตอนเดี
้
ยวกันซ ้ากับตาอีกข้ าง

อย่านาเลนส์มาใช้ งานถ้ าแพคเกจมี่ผ่านการฆ่าเชื ้อ มีรอยเปิ ดหรื อเสียหาย
ใช้ น ้ายาทาความสะอาดเข้ มข้ นที่แนะนาในการล้ างเลนส์

เลนส์ แอพลิเคชัน
1.
ล้ างมือให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าที่ไม่มีขนแล้ วล้ างเลนส์ให้ สะอาดด้ วยน ้าย
าล้ างเลนส์อเนกประสงค์
2.
วางเลนส์ไว้ บนปลายนิ ้วชี ้รวจสอบให้ แน่ใจเลนส์อยูใ่ นรูปร่างเหมือนถ้ วยและอยูใ่ นด้ านที่
ถูกต้ อง

ข้ อห้ าม / คาเตือน / ข้ อควรระวัง
1.
อย่าใช้ คอนแทคเลนส์ในกรณีใดๆ ต่อไปนี ้ :
a)
มีโรคตา ได้ รับบาดเจ็บที่ตา หรื อ มีความผิดปกติที่มีผลต่อกระจกตา เยื่อบุตา
หรื อ เปลือกตา
b)
มีการติดเชื ้อที่กระจกตา (แบคทีเรี ย เชื ้อรา โปรโตซัว หรื อ ไวรัส)
c)
ตาแดงหรื อระคายเคืองตา
2.
การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์และผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์
รวมถึงกล่องใส่เลนส์อย่างเหมาะสมนีม้ ีความจาเป็ นสาหรับความปลอดภัยในการใข้ คอน
แทคเลนส์และผลิตภัณฑ์เหล่านี ้
3.
ถ้ ามีอาการไม่สบายตา มีน ้าตามากเกินไป วิสยั ทัศน์ไม่ชดั เจน ตาแดง หรื อปั ญหาอื่นๆ
ควรถอดเลนส์ออกทันทีและติดต่อจักษุแพทย์
4.
เมื่อไม่ได้ สวมใส่ ควรแช่ เลนส์ในน ้ายาแช่เลนส์ที่แนะนาเสมอ
ถ้ าเลนส์แห้ งเป็ นระยะเวลานานจะทาให้ ประสิทธิภาพในการกลับไปชุ่มชื ้นของผิวเลนส์ล
ดลง
5.
ถ้ าต้ องการใส่คอนแทกเลนส์เล่นกีฬาควรปรึกษาจักษุแพทย์
6.
ควรใส่เลนส์ก่อนที่จะแต่งหน้ า ไม่ควรให้ ตาหรือเลนส์โดนเครื่ องสาอาง โลชัน่ สบู่ ครี ม
ยาดับกลิ่น หรื อ สเปรย์
7.
ไม่ควรใช้ คอนแทคเลนส์ร่วมกับคนอื่น

สัญลักษณ์

4.

5.

ดึงเปลือกตาบนด้ วยกับนิ ้วของมืออีกด้ านนึง (รูปที่ 1)
ในขณะที่ดึงเปลือกตาล่างลงด้ วยหนึ่งนิ ้วมือข้ างที่ถือเลนส์ค่อยๆวางคอนแทคเลนส์ที่กระ
จกตาอย่างระมัดระวัง (รูปที่ 2)
ค่อยๆปล่อยเปลือกตาบนหลับตาเบาๆเพื่อให้ เลนส์เข้ าที่ทาขันตอนเดี
้
ยวกันซ ้ากับตาอีกข้
าง (รูปที่ 3)

การถอดเลนส์
1. ล้ างมือให้ สะอาดด้ วยสบูแ
่ ละเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าไม่มีขน
2. ตรวจสอบตาแหน่งเลนส์บนกระจกตา

ฆ่าเชื ้อด้ วยการอบไอน ้า

หมายเลขผลิต

ผู้ผลิต

ใช้ โดย
REF

3.

วันที่ผลิต

หมายเลขแคตตาล็อก

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

ตัวแทน:
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

