DÔLEŽITÉ: Očný špecialista by mal poskytnúť pacientovi vhodnú
inštruktáž týkajúcu sa predpísaných kontaktných šošoviek a mal
by prediskutovať s pacientom riziká spojené s používaním a
starostlivosťou o kontaktné šošovky.

Kontaktné šošovky
ACUVUE®

Príbalové informácie

DÔLEŽITÉ: Prosím čítajte pozorne a uschovajte si �eto informácie pre
budúce použi�e.......................................................................................................3
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Slovenské vydanie
Tieto príbalové informácie sú určené pre očného špecialistu, na vyžiadanie by však mali byť
poskytnuté aj pacientom. Tieto príbalové informácie obsahujú dôležité pokyny týkajúce sa
správneho používania kontaktných šošoviek ACUVUE®, ktorých zoznam je uvedený v tabuľke 1,
a upozornenia týkajúce sa nežiaducich reakcií a kontraindikácií.
‚Pokyny pre nositeľov kontaktných šošoviek´, ktoré obsahujú ďalšie informácie určené pre
‚Pokyny pre nositeľov kontaktných šošoviek´ patriace ku kontaktným šošovkám predpísaným
pacientovi.
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Roztok obsiahnutý
v balení

Obsah polyméru/
vody (%)

Materiál

Predĺžené
nosenie

Jednorazové

Typ a názov šošoviek

Denné
nosenie –
častá výmena

Tabuľka 1
Účel a čas
použi�a

Sférické kontaktné šošovky ACUVUE® - s UV ﬁltrom a zviditeľňujúcim zafarbením.
ACUVUE® 2 kontaktné šošovky
1-DAY ACUVUE® kontaktné šošovky
1-DAY ACUVUE® MOIST kontaktné šošovky
ACUVUE OASYS® kontaktné
šošovky s technológiou HYDRALEAR® PLUS
ACUVUE OASYS® kontaktné
šošovky s technológiou HydraLuxe®
1-DAY ACUVUE® TruEye® kontaktné šošovky
kontaktné

Kontaktné šošovky ACUVUE® na ASTIGMATIZMUS - s UV ﬁltrom a zviditeľňujúcim zafarbením.
1-DAY ACUVUE® MOIST kontaktné šošovky
na ASTIGMATIZMUS
ACUVUE OASYS® kontaktné šošovky
na ASTIGMATIZMUS s technológiou HydraLuxe®
ACUVUE OASYS® kontaktné šošovky na
ASTIGMATIZMUS s technológiou HYDRACLEAR® PLUS

Kontaktné šošovky ACUVUE® na PRESBYOPIU - s UV ﬁltrom a zviditeľňujúcim zafarbením.
1-DAY ACUVUE® MOIST kontaktné šošovky na
MULTIFOCAL

Legenda:
Roztok obsiahnutý v balení: Tlmený soľný roztok boritanu. Tlmený soľný roztok boritanu s metylétercelulózou. Tlmený solný roztok
Materiál použitý na výrobu šošoviek obsahuje silikón a obdržal cer�ﬁkát 1. triedy ochrany
boritanu s povidónom. Materiálové zloženie:
pro� UV žareniu. Prepúšťa menej ako 1 % UVB (280-315 nm) a 10 % UVA (316-380 nm) žiarenia. Všetky ostatné ACUVUE® produkty
obdržali cer�ﬁkát 2. triedy ochrany pro� UV žiareniu a prepúšťajú menej ako 5 % UVB a 50 % UVA žierenia.
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Použité symboly
symboly.
SYMBOL

DEFINÍCIA

SYMBOL

DEFINÍCIA

Pozri návod na použi�e
Varovanie

LOW / L

“Low” ADD

Výrobca

MID / M

“Mid” ADD

HGH / H

“High” ADD

Dátum výroby
Použiteľné do

CE označenie

Kód dávky
Sterilizované použi�m
pary alebo suchého tepla

UV ﬁlter

Nepoužite ak je
balenie poškodené
Opätovne nepoužívať

Poplatky za spracovanie
odpadu uhradené

DIA

Priemer

BC

Zakrivenie zadnej
plochy (rádius)

D

Dioptria (op�cká
mohutnosť)

CYL

Hodnota cylindra

„Iden�ﬁkačná značka“ pre
papierové obaly a ďalší
obalový materiál

AXIS

OS

„Iden�ﬁkačná značka“ pre
kompozitné materiály

Najvyššia blízka adícia,
ktorá môže byť korigovaná

Autorizovaný reprezentant v
Eúropskej spoločnos�

MAX ADD

Obmedzenie predaja a
objednávania na očných
špecialistov
Indikátor rub-líce: správna
orientácia šošovky
Indikátor rub-líce: nesprávna
orientácia šošovky
(šošovka je naruby)
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OBSAH
Kontaktné šošovky ACUVUE® sa dodávajú v sterilných samostatných priehľadných obaloch, v ktorých
je šošovka ponorená v pufrovanom fyziologickom roztoku (pozrite tabuľku 1, stĺpec Roztok obsiahnutý
v balení). ŠOŠOVKY NEPOUŽÍVAJTE, ak je sterilný priehľadný obal otvorený alebo poškodený.
POUŽITIE
Sférické kontaktné šošovky ACUVUE®
Sú určené na celodenné nosenie alebo predĺžené nosenie, ako je uvedené v tabuľke 1, s cieľom

Sú určené na celodenné nosenie alebo predĺžené nosenie, ako je uvedené v tabuľke 1, s cieľom

Kontaktné šošovky ACUVUE® na presbyopiu
Sú určené na celodenné nosenie alebo predĺžené nosenie, ako je uvedené v tabuľke 1, s cieľom

• Ako ochrana rohovky pri chybách viečka a pri abnormálnych stavoch rohovky spôsobených
napríklad vchlipením viečka, trichiázou, tarzálnym zjazvením a recidivujúcou eróziou rohovky.
Okrem toho sú indikované ako ochrana v prípadoch, keď operačné stehy alebo malformácia,
degenerácia či paralýza štruktúry oka môžu mať za následok potrebu zaistenia ochrany rohovky
pred vystavením nepriaznivým vplyvom alebo opakovanému dráždeniu.
•
• Ako ochranná bariéra počas procesu hojenia epiteliálnych chýb, napríklad chronických
chemikáliami.
• Pri stavoch po chirurgických zákrokoch, keď sa bandážna šošovka indikuje po chirurgických
korekciách refrakčných chýb, implantáciách lamelárnych štepov, korekciách chlopní rohovkového
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• Na zaistenie štruktúrnej stability a ochrany pri aplikácii tvrdej opornej šošovky na mäkkú
šošovku, keď sú rohovka a súvisiace povrchy príliš nepravidelné na to, aby umožňovali aplikáciu
tvrdých plynopriepustných šošoviek (RGP) na rohovku. Okrem toho môže používanie šošovky

VAROVANIE: Kontaktné šošovky pohlcujúce UV žiarenie NIE SÚ náhradou za slnečné okuliare
Poznámka: Dlhodobé vystavenie pôsobeniu UV žiarenia je jedným z rizikových faktorov
spojovaných so vznikom sivého zákalu. Toto je ovplyvňované niekoľkými faktormi, medzi ktoré
prostredí). Všetky kontaktné šošovky ACUVUE® sú vyrobené z materiálu pohlcujúceho UV žiarenie,
dovnútra oka. Neboli však vykonané klinické štúdie, ktoré by preukázali, že nosenie kontaktných
šošoviek vyrobených z materiálu pohlcujúceho UV žiarenie znižuje nebezpečenstvo vzniku sivého
SPÔSOB NOSENIA
Rozvrh nosenia a výmeny šošoviek by mal byť nastavený očným špecialistom na základe pacientovej
histórie a jeho vyšetrení očí, berúc ohľad na špecialistove skúsenos� a klinický úsudok. Pacien�
zvyknú predlžovať dobu nosenia kontaktných šošoviek. Očný špecialista by mal zdôrazniť dôležitosť
dodržiavania takéhoto rozvrhu od úplného začiatku nosenia kontaktných šošoviek. Pravidelné
kontroly nastavené očným špecialistom sú takisto veľmi dôležité.
Jednorazové jednodenné nosenie
Kontaktné šošovky ACUVUE® predpísané na jednodenné nosenie, ako jednorazové šošovky
(menej než 24 hodín, v bdelom stave), ako je uvedené v tabuľke 1, sú určené na jednorazové
Pri tomto spôsobe použi�a nie je potrebné robiť
čistenie alebo dezinfekciu. Začnite každú novú periódu nosenia s čerstnými novými kontaktnými
šošovkami.
Denné nosenie s častou výmenou
Všetky ostatné kontaktné šošovky ACUVUE®, predpísané na denné nosenie s častou výmenou, sa
majú vyhodiť a vymeniť každé 2 týždne.
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Všetky kontaktné šošovky ACUVUE®, ktoré sú uvedené v tabuľke 1, pod záhlavím Denné nosenie
chemického dezinfekčného systému.

Predĺžené nosenie
Kontaktné šošovky ACUVUE® predpísané na predĺžené nosenie (dlhšie než 24 hodín, bez
vyberania pred spánkom), ktoré sú uvedené v tabuľke 1, sa môžu používať nepretržite až 7 dní/6
nie je potrebné robiť
čistenie alebo dezinfekciu.
Odporúča sa, aby nový používateľ kontaktných šošoviek bol najprv sledovaný podľa časovej
schémy zodpovedajúcej dennému noseniu s častou výmenou. Ak sa pacient na základe posúdenia
očným špecialistom stane prijateľným kandidátom na predĺžené nosenie kontaktných šošoviek,
mal by očný špecialista stanoviť spôsob nosenia šošoviek na základe odozvy tohto pacienta.
V počiatočnej fáze predĺženého nosenia šošoviek by mal očný špecialista pacienta pravidelne
vyšetrovať.

KONTRAINDIKÁCIE
NEPOUŽÍVAJTE kontaktné šošovky ACUVUE®pri nasledovných situáciach, ak sú predpísané pre použi�e
na refrakčnú ametropiu.
• akútny alebo subakútny zápal alebo infekcia v zadnej komore očnej,
•
viečka,
• ťažká nedostatočnosť lakrimálnej sekrécie (suché oko),
• hypoestézia rohovky (znížená citlivosť rohovky),
•
kontaktných šošoviek,
• alergické reakcie očných povrchov alebo súvisiacich orgánov, ktoré môžu byť vyvolávané alebo sa
môžu stupňovať nosením kontaktných šošoviek alebo používaním roztokov na kontaktné šošovky,
• alergia na ktorúkoľvek z látok, napríklad ortuť alebo thimerosal, obsiahnutých v roztoku, ktorý je
nutné používať na ošetrovanie šošoviek predpísaných na denné nosenie s častou výmenou,
režime predĺženého nosenia, než u osôb, ktoré si šošovky na noc vyberajú.
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•
• začervenanie alebo podráždenie očí.
Na terapeu�cké využi�e, oční špecialis� smú predpísať kontaktné šošovky ACUVUE OASYS® s
technológiou HYDRACLEAR® PLUS na liečenie určitých očných problémov, ktoré môžu zahŕňať
vyššie uvedené situácie.
VAROVANIE

(Denné nosenie = menej než 24 hodín, v bdelom stave; predĺžené nosenie = viac než 24 hodín, bez
vyberania pred spánkom).
Nevyhnutnými predpokladmi bezpečného používania kontaktných šošoviek sú riadne zaobchádzanie
so šošovkami a starostlivosť o ne a správne používanie prostriedkov na ošetrovanie šošoviek aj puzdier
na uchovávanie šošoviek. Problémy spôsobené nosením kontaktných šošoviek alebo používaním
prostriedkov na ošetrovanie šošoviek môžu mať za následok vážne poranenie oka.
potrebné dodržiavať:
• Jednorazové kontaktné šošovky ACUVUE® sú predpisované na denné nosenie a jednorazové použi�e.
Štúdie preukázali, že Jednorazové nosenie mäkkých kontaktných šošoviek znižuje riziko komplikácií
vrátane diskomfortu a zápalu, ktoré sú spájané s nosením kontaktných šošoviek. Opakované nosenie
Vás môže vystaviť vyššiemu riziku týchto problémov.
• Problémy spôsobené nosením kontaktných šošoviek alebo používaním prostriedkov na ošetrovanie
nevyhnutnými predpokladmi bezpečného používania kontaktných šošoviek sú riadne zaobchádzanie
so šošovkami a starostlivosť o ne a správne používanie prostriedkov na ošetrovanie šošoviek aj puzdier
na uchovávanie šošoviek.

• Problémy s očami, vrátane rohovkových vredov, sa môžu rozvinúť veľmi rýchlo a môžu mať za
následok stratu zraku.
•
režime predĺženého nosenia, než u osôb, ktoré si šošovky na noc vyberajú.
•

ktoré šošovky cez noc nepoužívajú.†
•
•

šošoviek je väčšie u fajčiarov.

• NEVYSTAVUJTE kontaktné šošovky vode počas plávania alebo vodných športov resp. kúpaniu,
keďže toto môže zvýšiť riziko vážnej infekcie z mikroorganizmov, ktorá môže zapríčiniť stratu
videnia. Ak sa kontaktné šošovky ponorili do vody, pacient by ich mal vyhodiť a nahradiť novými
kontaktnými šošosvkami. Očný špecialista by mal konzultovať rady a odporúčania pre nosenie
kontaktných šošoviek počas akejkoľvek ak�vity, kde je prítomná voda.
† New England Journal of Medicine, 21 septembre 1989, 321 (12), p. 773-783

9

Špeciﬁcké inštrukcie na používanie a varovania pre kontaktné šošovky predpísané na denné
nosenie s častou výmenou a predĺžené nosenie:
Nepoužívajte opätovne resp. nedopĺňajte starý roztok v puzdre na šošovky novým, keďže takéto
použi�e roztoku redukuje dezinfekčnú schopnosť roztoku a mohlo by viesť k závažným infekciam,
zhoršeniu videnia alebo až k slepote.
Vyhoďte každý nespotrebovaný roztok, ktorý je po lehote používania už otvoreného balenia
uvedenej na ﬂaške roztoku. Doba použita už otvoreného roztoku je čas, počas ktorého môžete
bezpečne používat už otvorený produkt na starostlivosť o kontaktné šošovky. Nie je to to isté,
ako expirácia, ktorá znamená posledný deň, kedy je produkt ešte stále použitelný pred otovrením.
Používanie viacúčelových roztokov na kontaktné šošovky dlhšie, ako je lehota jeho použi�a po
otvorení by mohlo spôsobiť znečistenie roztoku, ktoré by mohlo viest k rôznym infekciam, zhoršeniu
videnia alebo k slepote. Aby ste predišli znecisteniu, NEDOTÝKAJTE sa špickou hrdla roztoku žiadneho
povrchu. Po použi� uzatvorte uzáverom. NEPRENÁŠAJTE na použi�e na iné ﬂašky alebo balenia.
Na primerané dezinﬁkovanie šošoviek, vyčis�te a opláchnite šošovky podľa pokynov na obale
viacúčelového roztoku. Čis�te a oplachujte šošovky tak dlho, ako je odporúčané na predídenie
infekcie oka.
Neskladujte kontaktné šošovky alebo neumývajte puzdro na kontaktné šošovky vodou alebo iným
nesterilným roztokom. Používajte iba čerstvý viacúčelový roztok, ktorým neznečis�te Vaše kontaktné
šošovky alebo puzdro na kontaktné šošovky. Používanie nesterilného rozotku môže viesť k rôznym
infekciam, zhoršeniu videnia alebo k slepote.
Vymeňte puzdro na šošovky podľa pokynov očného špecialistu alebo podľa inštrukcií na obale roztoku.
Vyprázdnite a umyte puzdro na šošovky trením , s použi�m čerstvého a sterilného dezinﬁkujúceho
roztoku. Nikdy nepoužívajte vodu. Po čistení by malo nasledovať opláchnu�e čerstvým a sterilným
dezinﬁkujúcim roztokom (nikdy nepoužívajte vodu), vytre�e puzdra novou a čistou u�erkou je
odporúčané. Nikdy nevysušujte na vzduchu alebo neuzatvárajte puzdro po použi� bez žiadneho
dodatočného čistenia. Ak puzdro sušíte na vzduchu, uis�te sa, že žiaden zvyšný roztok neostal v
puzdre predtým, ako ho necháte vysušiť na vzduchu.
Neskladujte Vaše kontaktné šošovky alebo neoplachujte puzdro na šošovky s vodou alebo iným
nesterilným roztokom. Používajte iba čerstvý viacúčelový roztok, aby ste neznečis�li Vaše šošovky
lebo puzdro na šošovky. Použi�e nesterilného roztoku môže spôsobiť závažné infekcie, zhoršenie
videnia alebo až slepotu.

Pacienti by mali byť poučení, že ak zaznamenajú ťažkosti súvisiace s očami, nadmerné slzenie
zmeny videnia, začervenanie oči alebo iné problémy, musia si šošovky bez meškania vybrať a
potom sa čo najskôr obrátiť na svojho očného špecialistu. Odporúča sa, aby sa používatelia
kontaktných šošoviek podrobovali pravidelným prehliadkam u očného špecialistu.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Ako si počínať pri výskyte problémov
POUČTE SVOJHO PACIENTA, ABY SI KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY OKAMŽITE VYBRAL A VYHĽADAL
OŠETRENIE Oč NÝM ŠPECIALISTOM.
Špeciálne bezpečnostné opatrenia určené pre očných špecialistov
Vzhľadom na malý počet pacientov zaradených v klinických výskumoch kontaktných šošoviek
korekciu refrakčných chýb, tvarových usporiadaní alebo iných dostupných parametrov šošoviek
súvisiacich s materiálom šošoviek. Očný špecialista by teda pri výbere vhodného tvarového

Potenciálny dopad týchto faktorov na zdravotný stav očí pacienta by mal byť starostlivo
posudzovaný v súlade s potrebou korekcie pacientovej refrakčnej chyby. Predpisujúci očný
špecialista by preto mal trvalo starostlivo sledovať zdravotný stav očí pacienta aj funkciu šošoviek.
• U pacientov, ktorí nosia kontaktné šošovky ACUVUE® s cieľom korekcie presbyopie metódou
diaľku, alebo na blízko. Požiadavky na zrakovú korekciu sú u jednotlivých osôb odlišné a mali by
byť brané do úvahy pri výbere najvhodnejšieho typu šošoviek pre každého pacienta.
•
Šošovky toto farbivo pohlcujú a následkom toho menia svoje sfarbenie. Kedykoľvek sa do očí

• Očný špecialista by mal inštruovať pacienta, aby nosil pri sebe vždy funkčné okuliare, podľa

aktuálneho predpisu pre prípad, že by nemohol nosiť kontaktné šošovky alebo v prípade, kedy
nosenie kontaktných šošoviek nie je odporúčané.
•
ak sa u nich vyskytne začervenanie alebo podráždenie očí.
•
bezpečnostných opatreniach.
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Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii
• Pred odchodom z ordinácie očného špecialistu by sa mal pacient naučiť sám si vyberať šošovky
alebo by mal mať k dispozícii osobu, ktorá mu bude šošovky vyberať.
• KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY NEPOUŽÍVAJTE, ak je sterilný blister otvorený alebo poškodený.
• Pred manipuláciou s kontaktnými šošovkami si vždy umyte ruky s mydlom, opláchnite si ich
teplou vodou a vysušte si ich uterkákom nepúštajúcim vlákna, aby ste zníźili riziko infekcie oka.
Nedajte si na oči alebo na kontaktné šošovky kozme�ku, hydratačné mlieko, krém, mydlo,
deodoranty alebo iné spreje. Nanesenie make-upu je ideálne až keď je šošovka už v oku.
• Nedotýkajte sa kontaktných šošoviek prstami alebo rukami, ak ruky nie sú zbavené cudzorodých
látok, ktoré môžu spôsobiť mikroskopické poškriabanie šošoviek a následné skreslené videnie a/alebo
poranenie oka.
• Starostlivo sa držte inštrukcií pre manipuláciu, vkladanie, odoberanie, čistenie, dezinfekciu,
skladovanie a nosenie kontaktných šošoviek v "POKYNOCH PRE NOSITEĽOV KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK"
pre kontaktné šošovky ACUVUE® a takisto pokynov Vášho očného špecialistu.

•
• Na vyberanie šošoviek z blistra alebo puzdra nikdy nepoužívajte pinzetu alebo iné nástroje, ktoré na
tento účel nie sú výslovne určené. Vylejte roztok so šošovkou na dlaň.
• Šošovky sa nedotýkajte nechtami.
• Úzka spolupráca a dohľad je nutný pri terapeu�ckom použi� všetkých šošoviek ACUVUE OASYS® s
technológiou HYDRACLEAR® PLUS. Lieky na oči použité počas liečby s ochrannou kontaktnou šošovkou
by mali byť prísne monitorované očným špecialistom. V určitých prípadoch očný špecialista nasadí a
vyberie kontatkné šošovky sám. V týchto prípadoch by mali byť pacien� inštruovaní, aby nemanimpulovali
sami s kontaktnými šošovkami.

Bezpečnostné opatrenia pri nosení kontaktných šošoviek
• Ak šošovka priľne na oko (prestane sa pohybovať), riaďte sa odporúčaným postupom uvedeným v
šošovka na oku môcť voľne pohybovať. Pacient by mal byť poučený, že v prípade trvalého znehybnenia
šošovky musí okamžite vyhľadať svojho očného špecialistu.
• Šošovky nikdy nenoste dlhšie, ako odporučil očný špecialista.
• Ak sa používajú v čase nosenia kontaktných šošoviek aerosólové prípravky, ako napr. laky na vlasy, je
nutné počínať si opatrne a nechávať oči zatvorené až do usadenia spreja.
• Pri nosení kontaktných šošoviek sa vyhýbajte všetkým prostrediam so škodlivými alebo dráždivými
výparmi.
• Nikdy nedovoľne nikomu inému nosiť Vaše kontaktné šošovky. Zdieľanie kontaktných šošoviek
rapídne zvyšuje riziko infekcie.
• Pacien� by mali byť oboznámení, aby nikdy neoplachovali šošovky vo vode z vodovodu. Takáto
voda obsahuje veľa nečistôt, ktoré môžu znečis�ť alebo zničiť kontaktné šošovky a môžu viesť až k
infecii alebo poraneniu oka.
• Po plánovanom harmonograme nosenia vždy vyhoďte nosené kontaktné šošovky podľa pokynov
očného špecialistu.
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Bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s roztokmi
• Rôzne roztoky nie je možné vždy používať spoločne a nie všetky roztoky sú bezpečne použiteľné pre
všetky typy šošoviek. Používajte iba odporúčané roztoky.

•
špecialistom.
• Nikdy nepoužívajte roztoky, ktoré sú odporúčané pre tvrdé plynopriepustné (RGP) kontaktné
šošovky.
• Na ošetrovanie kontaktných šošoviek používajte vždy iba čerstvé roztoky, pri ktorých ešte neuplynula

• Pri používaní roztoku na ošetrovanie kontaktných šošoviek sa vždy riaďte pokynmi uvedenými v
príbalových informáciach.
•
šošovky poškodiť.
•
mali zlikvidovať.
• Na lubrikáciu alebo zvlhčovanie šošoviek nepoužívajte sliny ani iné než odporúčané roztoky.
• Šošovky, ktoré práve nepoužívate, vždy uchovávajte celkom ponorené v roztoku odporúčanom

šošovky“.
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa puzdra na uchovávanie šošoviek
• Púzdra na kontaktné šošovky môžu byť zdrojom bakteriálneho rastu a vyžadujú si správne

používanie, čistenie a výmenu v pravidelných intervaloch tak, ako je odporúčané výrobcom
alebo očným špecialistom.
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Ďalšie témy, ktoré je nutné prebrať s pacientmi
• Vždy kontaktujte Vášho očného špecialistu pred použi�m akejkoľvek medicíny alebo kvapiek do očí.
•
šošovky alebo rozmazané videnie. V prípade výskytu takých stavov je nutné stanoviť náležité
dočasné prerušenie nosenia kontaktných šošoviek počas používania takých liečiv.
•
upozornené.
• Nemeňte typ kontaktnej šošovky (napr. značku, model atď.) alebo parametre (napr. priemer,

zakrivenie, silu dioptrie atď.) bez konzultácie s očným špecialistom.

• Treba sa vždy uis�ť, že parametre na obale kontaktných šošoviek sedia s parmetrami na

jednotlivých šošovkách a že sedia s predpisom očného špecialistu. Ak je tam nesúlad parametrov,
takéto šošovky nepoužívajte.

•
prípade používania akýchkoľvek kontaktných šošoviek nevyhnutné. Pacient by mal byť poučený o
odporúčanej časovej schéme kontrolných vyšetrení.

Kto by mal vedieť o tom, že pacient nosí kontaktné šošovky?
•
•
zamestnania si môžu vyžadovať používanie vybavenia na ochranu zraku alebo si môžu vyžadovať,
aby pacient kontaktné šošovky nepoužíval.
NEŽIADUCE REAKCIE
Pacient by mal byť informovaný o tom, že pri nosení kontaktných šošoviek ACUVUE® môže
dochádzať k výskytu nasledujúcich problémov:
•
• Prvé vloženie šošovky do oka môže byť spojené s pocitom nepohodlia.

• Môže sa vyskytovať pocit cudzieho telesa v oku alebo podráždenie oka.
• Môžu vzniknúť podmienky pre určité dočasné zhoršenie stavu v dôsledku pôsobenia
podmienky pre ďalšie fyziologické nálezy, ako napríklad lokálne alebo celkové opuchy, rohovková
dúhovky a zápal spojiviek, z ktorých niektoré sú do určitej miery klinicky prijateľné.
• Môže sa vyskytovať nadmerné slzenie, neobvyklá očná sekrécia alebo začervenanie očí.
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• Ak sa kontaktné šošovky nosia nepretržite alebo príliš dlho, môže sa vyskytovať aj zhoršenie
svetloplachosť alebo vysychanie očí.
•
• Ako moje oči vyzerajú?
• Vidím dobre?
Pacient by mal byť poučený o tom, že ak zaznamená akékoľvek problémy, musí ŠOŠOVKY
OKAMŽITE VYBRAŤ
prezrieť. Ak je niektorá zo šošoviek akokoľvek poškodená, pacient si ju už NESMIE vložiť späť do
oka. Túto šošovku by mal pacient vyhodiť a na oko by si mal nasadiť novú šošovku.

a šošovka sa pritom zdá byť nepoškodená, mal by pacient túto šošovku na základe získaných
pokynov aj v tomto prípade vyhodiť a potom použiť novú šošovku. Ak problém pretrváva, pacient
NESMIE vložiť šošovku späť do oka a mal by sa BEZ MEŠKANIA PORADIŤ SO SVOJÍM OČNÝM
ŠPECIALISTOM.
Pacient by mal byť poučený aj o tom, že sa aplikácia novej šošovky NEMÁ používať ako samoliečba
vedúca k odstráneniu problému. Pacient by mal byť informovaný o tom, že výskyt ktoréhokoľvek z
vyššie uvedených príznakov môže súvisieť so závažným stavom, napríklad s infekciou, rohovkovým
výskytu uvedených problémov musí okamžite vyhľadať očného špecialistu, aby sa predišlo
závažnému poškodeniu očí.
Počas terapeu�ckého použi�a kontaktných šošoviek ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS
sa môže nežiadúci efekt vyskytnúť v súvislos� s pôvodným problémom alebo zranením oka alebo
sa môže vyskytnúť ako efekt nosenia šošoviek. Je tu možnosť, že existujúci problém alebo stav sa
môže zhoršiť ak sa mäkká kontaktná šošovka použije na terapeu�cké použi�e už chorého alebo
zraneného oka. Pacien� by mali byť poučení, aby predišli vážnym poraneniam oka a mali by
kontaktovať očného špecialistu IHNEĎ ako zaznamenajú zväčšenie symptómov počas nosenia
kontaktných šošoviek.

Pokyny na ošetrovanie šošoviek
Pri výdaji predpísaných kontaktných šošoviek by mal očný špecialista pacientovi odovzdať náležité
a dostatočné pokyny a upozornenia v súlade s individuálnym typom pacientových šošoviek
odporúčiť
požiadavkám.
„Varovanie“.
Úplné informácie týkajúce sa správneho zaobchádzania s kontaktnými šošovkami a ich
šošoviek ACUVUE® určenom pre pacientov.
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Ak sa odporúča používanie kontaktných šošoviek ACUVUE® s častou výmenou, ako je uvedené
v tabuľke 1
pomocou viacúčelového systému alebo peroxidu vodíka).

vrátane základných informácií týkajúcich sa puzdra na uchovávanie šošoviek a konkrétnych
pokynov týkajúcich sa odporúčaného režimu ošetrovania šošoviek. Keďže niektoré materiály
šošoviek obsahujú silikón, ako je uvedené v tabuľke 1, môžu sa pri používaní rôznych prostriedkov
Ako postupovať pri adhézii („prilepení“) šošovky
Pacient by mal byť poučený, že ak šošovka priľne k oku (prestane sa pohybovať), mal by priamo
do oka aplikovať niekoľko kvapiek lubrikačného alebo zvlhčujúceho roztoku a pred následným
odbornú pomoc.
Ak zostane akákoľvek šošovka ACUVUE® dlhší čas vybratá z oka, môže jej povrch vyschnúť
NÚDZOVÉ SITUÁCIE
akéhokoľvek druhu (prípravkami pre domácnosť, roztokmi používanými na záhradách,
laboratórnymi chemikáliami atď.) je potrebné postupovať nasledujúcim spôsobom: Oč I SI
OKAMŽITE VYPLÁCHNITE TEč ÚCOU VODOU A IHNEĎ VYHĽADAJTE OČNÉHO ŠPECIALISTU
ALEBO NAVŠTÍVTE ODDELENIE POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY V NEMOCNICI.
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OZNAMOVANIE NEŽIADUCICH REAKCIÍ
Všetky závažné nežiaduce účinky a reakcie zistené u pacientov používajúcich kontaktné šošovky
ACUVUE® alebo problémy, ktoré priamo súvisia s kontaktnými šošovkami, je potrebné hlásiť na:

Johnson & Johnson Medical Limited
Pinewood Campus, Nine Mile Ride
Wokingham, RG40 3EW
United Kingdom
Tel: 0800 022 4222 Fax: 0800 783 7029
E-mail: ukcs@visgb.jnj.com

Doplňujúce informácie
sa obracajte na oddelenie zákazníckych služieb, ktorého adresa je uvedená vyššie.

Výrobca:
Údaje o výrobcovi nájdete na kartónovom obale.
USA:
Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida, 32256
USA

IRELAND:
Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

Autorizovaný zástupca pre EÚ:

AMO Ireland
Block B, Liﬀey Valley Oﬃce Campus,
Quarryvale, Co.
Dublin, Ireland
www.acuvue.com
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