BLINCON KÍNH TIẾP XÚC MỸ PHẨM DÙNG MỘT LẦN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Tên

Kiểu

Đường kính
(mm)

Blincon

dùng một lần
Mỹ phẩm
Liên Lens

14.0 ~ 15.0

Độcong
(mm)

Độdiop (D)

8.5 ~ 8.8

-25.00 ~ 0.00

Chỉ định sử dụng
Kính áp tròng dung một lần Blincon dùng để sửa chữa độchính
xáccủa thị lực ở những người aphakic và không aphakic với mắt
không bịcận thị. Nó cũng có thể dung cho mục đích thẩm mỹ.
Thời gian sử dụng hàng ngày / Thờigianthaythế
Thời gian sử dụng hàng ngày
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ngày 5

Kính có thể dung hàng ngày.
Nên loại bỏ và thay thế kính mới mỗi tháng.
Luôn loại bỏ kính đã sửdụng sau một thời gian theo đền ghị
của bác sĩ mắt của bạn.
Không sử dụng kính quá thời hạn theo đúng khuyến cáo của
bác sĩ mắt của bạn.

Trước khi sử dụng
Để ngăn ngừa nhiễm trùng, hãy lưu ý như sau:
1.
Kiểm tra ngày hết hạn củakính trước khi mua.
2.
Không sử dụng nếu bao bì đã bị mở hoặc bị hư hại.
3.
Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng được giới thiệu để vệ
sinh kính.
Sử dụng kính (mang kính vào mắt)
1.
Rửa tay sạch bằng xà phòng và lau khô bằng khăn lau không
để lại sợi vải. Rửa sạch kính với dung dịch đa mục đích.
2.
Đặt kính lên đầu ngón tay trỏ của bạn. Bảo đảm rằng kính có
hình cái chén và đúng hướng.

3.
4.
5.

Dùng tay còn lại giữ chắc mí mắt trên (hình 1).
Kéo mi mắt dưới với tay đang giữ kính, cẩn thận đặt kính
vào tròng mắt (hình 2).
Chậm rãi thả mí mắt trên xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt để
kính vào đúng vị trí. Làm tương tự với mắt còn lại (hình 3).

Tháo kính khỏi mắt
1.
Rửa tay sạch bằng xà phòng và lau khô bằng khăn lau
không để lại sợi vải.
2.
Kiểm tra vị trí của kính trên mắt.
3.
Kéo mi mắt dưới xuống bằng ngón giữa.
4.
Dùng ngón trỏ kéo kính xuống phần phía dưới của mắt.

Nhẹ nhàng kẹp cạn dưới của kính bằng ngón trỏ và ngón
cái đề tháo kính ra khỏi mắt.
Làm tương tự với mắt còn lại.

Phác đồ vệ sinh và bảo quản hàng ngày
1.
Sauk hi tháo kính khỏi mắt, đặt kính trong lòng bàn tay và
nhỏ vài giọt dung dịch đa mục đích lên kính.
2.
Chà xát kính nhẹ nhàng bằng ngón trỏ cà 2 bên trong
khoảng 20 giây.
3.
Rửa sạch kính bằng dung dịch đa mục đích.
4.
Ngâm kính sau khi rửa sạch trong hộp với dung dịch đa mục
đích cho lần sử dụng tiếp theo.
5.
Không rửa kính bằng nước máy.
Chống chỉ định / Cảnh báo / Phòng ngừa
1. Không sử dụng kính áp tròng trong các điều kiện sau đây :
a) bệnh về mắt, chấn thương hoặc bất thường ảnh hưởng
đến mô mắt , kết mạc, hoặc mí mắt
b) Đang bị nhiễm trùng giác mạc (do vi khuẩn , nấm , đơn
bào hay virus )
c) Mắt đỏ hoặc bị kích thích
2. Sử dụng và bảo quản đúng cách kính áp tròng và các sản
phẩm bảo vệ kính, bao gồm cả hộp đựng kính là việc quan
trong để sử dụng an toàn.
3. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về mắt, chảy nước mắt nhiều,
mắt bị mờ khi nhìn, mắt đỏ hay các vấn đề khác, hãy ngưng
sử dụng kính.
4. Luôn giữ kính ngập trong dung dịch bảo quản khi không sử
dụng. Để kính bị khô trong thời gian dài sẽ làm giảm khả
năng của kính khi trở lại trạng thái ẩm.
5. Nên hỏi bác sĩ mắt của bạn về việc sử dụng kính khi tham gia
các hoạt động thể thao.
6. Hãy mang kính trước khi trang điểm. Tránh để mỹ phẩm,
kem dưỡng da, xà phòng, kem, chất khử mùi dính vào hay bị
xịt lên mắt hoặc kính.
7. Không dùng chung kính áp tròng với người khác.
Biểu tượng

REF

Ngày sản xuất

hơi nước tiệt trùng

Số lô

Nhà sản xuất

Sử dụng bởi

đại diện EU

số Danh mục

tham khảo hướng dẫn sử
dụng

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

nguyên tắc:
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Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102

