
Важно строго соблюдать рекомендации 
своего врача-офтальмолога относительно 
правильного использования контактных 
линз. Мы хотим предупредить вас  
о следующих моментах, связанных  
с ношением контактных линз:
• Проблемы с контактными линзами или 
средствами по уходу за линзами могут 
привести к серьёзному повреждению 
глаз. Вы должны помнить, что правильное 
использование контактных линз и средств 
ухода за линзами, включая контейнеры для 
хранения, является основным условием 
безопасного использования этой продукции.
• Заболевания глаз, в том числе язвы 
роговицы, могут развиваться быстро  
и привести к потере зрения.
• Исследования показали, что риск язвенного 
кератита выше у пользователей контактных 
линз пролонгированного ношения по 
сравнению с пользователями контактных 
линз дневного ношения.
Когда пользователи линз дневного ношения 
не снимают на ночь свои линзы (вопреки 
рекомендациям производителя), риск 
развития язвенного кератита среди них 
выше, чем у тех, кто не спит в линзах.
• Общий риск развития язвенного кератита 
можно снизить, строго соблюдая правила 
гигиены и ухода за линзами, включая 
очищение контейнера для хранения линз.
• Исследования показали, что риск язвенного 
кератита среди курящих пациентов, которые 
пользуются контактными линзами, выше, чем 
у некурящих.
• Если вы испытываете ощущение 
дискомфорта со стороны глаз, интенсивное 
слезотечение, изменение зрения, 
покраснение глаз или другие проблемы, вы 
должны немедленно снять контактные линзы 
и сразу же сообщить это своему специалисту 
по коррекции зрения.
• Также рекомендуется прийти на приём  
к своему специалисту по коррекции зрения  
в плановом порядке.

Нежелательные реакции
Примите к сведению, что при ношении 
контактных линз могут возникнуть 
следующие проблемы.
• Жжение в глазах, покалывание и зуд.
• Ощущение меньшего комфорта, чем  
в случае, когда линзы были впервые надеты 
на глаза.
• Ощущение инородного тела в глазах.
• Потенциально могут иметь место 
временные повреждения, такие 
как периферические инфильтраты, 
периферические язвы роговицы и эрозии 
роговицы. Также возможны и другие 
физиологические изменения, такие как 
локальный и диффузный отёк роговицы, 
неоваскуляризация и прокрашивание 
роговицы, инфекция, изменения тарзальной 
конъюнктивы, ириты и конъюнктивиты, 
некоторые из них являются клинически 
допустимыми при незначительном 
количестве проявлений.
Возможно повышенное слезотечение, 
изменение секреции желёз или покраснение 
глаз.
• Снижение зрения, затуманивание зрения, 
радужные круги, гало-эффект вокруг 
объектов, чувствительность к свету 
(фотофобия) или сухость глаз могут также 
отмечаться в случае непрерывного ношения 
линз или более чем положено по времени.
Контроль безопасности
Не реже раза в день вы должны проводить 
простую самопроверку.
Задайте себе следующие вопросы: 
1. Как я себя чувствую в линзах?
2. Как выглядят мои глаза?
3. Я вижу по-прежнему хорошо?
Необходимо сразу же снять линзы при 
появлении любой из следующих проблем:
• Ощущение зуда, жжения или покалывания 
в глазу.
• Ощущение инородного тела.
• Чрезмерное слезоотделение, необычные 
выделения из глаза или его покраснение.
• Пелена перед глазами, радужные блики или 
ореолы вокруг предметов. При непрерывном 
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Название изделия медицинского 
назначения
Контактные линзы 1 DAY ACUVUE MOIST.

Состав и описание изделия 
Сферические однодневные контактные 
линзы ACUVUE предназначены для 
дневного ношения с целью оптической 
коррекции рефракционной аметропии 
(близорукости) у пациентов, не страдающих 
хроническими заболеваниями глаз,  
с возможным наличием астигматизма  
≤1,00 D.
Однодневные контактные линзы ACUVUE 
снабжены УФ-фильтром, который помогает 
обеспечить защиту роговицы и внутренних 
структур глаза от проникновения вредного 
УФ-излучения.
Контактные линзы 1 DAY ACUVUE MOIST 
произведены в соответствии  
с нормативными документами EN ISO 
17665-1:2006, EN ISO 18369-1:2017, EN ISO 
18369-2:2017, EN ISO 18369-3:2017, EN ISO 
18369-4:2017.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контактные линзы 
с УФ-фильтром НЕ являются заменой 
специальных средств защиты глаз от УФ-
излучения (солнцезащитные очки и др.), так 
как не полностью закрывают глаза и зону 
вокруг глаз.

Область применения
Применяются в офтальмологии. 
Однодневные контактные линзы  
1 DAY ACUVUE MOIST предназначены для 
дневного ношения (менее 24 часов  
в состоянии бодрствования) и одноразового 
 использования.

Способ применения
Режим ношения
Специалист по коррекции зрения определит 
соответствующий вам режим ношения 
контактных линз на основании данных 
анамнеза и обследования глаз.
Однодневное ношение – одноразовое 
применение. Все однодневные контактные 
линзы ACUVUE предназначены для дневного 
ношения (менее 24 часов  
в состоянии бодрствования) и одноразового 
использования. В конце дня их следует 
снимать и выбрасывать.
Однодневные контактные линзы ACUVUE  
не предназначены для использования  
с очистителем для контактных линз или  
с дезинфицирующими системами. После 
их применения линзы могут повреждаться. 
Каждый раз используйте новую свежую 
линзу.

Не используйте контактные линзы ACUVUE, 
если у вас имеется одно из следующих 
состояний:
• Воспаление или инфекция в области вокруг 
глаза или на веках.
• Любые заболевания глаза, повреждения 
или аномалии, затрагивающие роговицу, 
конъюнктиву или веки.
• Любые предварительно диагностируемые 
состояния, которые могут вызвать 
некомфортное ношение контактных линз.
• Выраженная сухость глаз.
• Снижение чувствительности роговицы 
(гипостезия роговицы).
• Любые системные заболевания, которые 
могут затронуть глаза или осложнять 
ношение контактных линз.
Аллергические заболевания поверхности 
глаза или прилежащих тканей, которые 
могут индуцировать или осложнять ношение 
контактных линз и применение растворов по 
уходу за линзами.
• Аллергические реакции на любые 
компоненты, такие как ртуть или тимеросал, 
которые могут входить в состав растворов 
по уходу за контактными линзами.
• Любые острые инфекционные заболевания 
роговицы (бактериальные, грибковые, 
протозойные или вирусные).
• Если глаза покраснели и раздражены.
Предупреждение: что необходимо знать  
о ношении контактных линз

или слишком продолжительном ношении 
линз может возникнуть ощущение сухости 
глаз.
• Линзы кажутся менее комфортными по 
сравнению с ощущениями сразу после 
надевания.
Если после снятия линз дискомфорт  
и другие проблемы исчезают, внимательно 
осмотрите линзу на наличие повреждений, 
загрязнений или инородных тел. Линзу  
с дефектами следует выбросить и надеть 
новую.
Если после надевания новой линзы 
дискомфорт и другие проблемы 
возобновляются, снимите линзу  
и немедленно проконсультируйтесь со своим 
врачом-офтальмологом.
Любой из перечисленных симптомов может 
свидетельствовать о серьёзном заболевании 
глаз, таком как инфекция, язва роговицы, 
неоваскуляризация или ирит. Быстрая 
диагностика и лечение имеют очень важное 
значение для предотвращения серьёзного 
повреждения глаз.

ПОМНИТЕ, ЧТО СИМПТОМЫ – ЭТО 
ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ.  
В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЯ СНИМИТЕ ЛИНЗЫ 
И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

Соблюдение гигиены и обработка рук

Подготовка к надеванию линз
Чистота является главным и самым важным 
условием правильного ухода за линзами.
Вы должны хорошо усвоить гигиенические 
навыки обращения с контактными линзами.
• Всегда тщательно мойте руки с мягким 
мылом, хорошо споласкивайте и вытирайте 
полотенцем, не оставляющим на коже 
волокон ткани, прежде чем дотрагиваться до 
контактных линз.
• Не пользуйтесь жирными косметическими 
средствами, содержащим крем мылом, 
лосьонами и кремами перед тем как касаться 
линз. Лучше надевать линзы до нанесения 
макияжа. Косметические средства на водной 
основе меньше повреждают линзы, чем 
косметика на жировой основе.
• Закрывайте глаза при пользовании лаком 
для волос и другими аэрозолями.
Проконсультируйтесь с врачом-
офтальмологом относительно ношения 
контактных линз во время занятий спортом, 
особенно плаванием и другими водными 
видами спорта. Использование контактных 
линз во время плавания или в горячей ванне 
увеличивает риск занесения микробных 
глазных инфекций.
• Строго соблюдайте инструкции, 
приведённые в этой брошюре,  
и рекомендации своего врача-офтальмолога, 
касающиеся обращения  
с линзами, надевания, снятия, очищения  
и использования ваших контактных линз.
• Никогда не носите линзы дольше 
рекомендованного офтальмологом или 
указанного в рецепте срока.

Вскрытие упаковки и блистера с линзой
Чтобы вскрыть упаковку, найдите язычок 
на передней стороне и потяните вверх, 
распечатывая упаковку.
Для обеспечения стерильности каждая линза 
хранится отдельно. Чтобы закрыть упаковку, 
вставьте язычок на прежнее место.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы, если обнаружите, 
что блистер открыт или повреждён или  
у линз истек срок годности, указанный рядом 
с символом  .
Чтобы вскрыть блистер с линзой, следуйте 
этим несложным указаниям:
1. Прежде всего отделите одну линзу от 
полоски блистеров. Избегайте случайного 
повреждения остальных блистеров.
2. Встряхните блистер и убедитесь, что линза 
свободно плавает в растворе.
3. Отделите фольгу от блистера. Иногда 
линза может прилипнуть изнутри к фольге 
или к самой упаковке. Это не влияет на 
стерильность линзы, её можно совершенно 
безопасно использовать.
4. Осторожно прикоснитесь к линзам 

кончиками пальцев, стараясь не повредить 
линзу ногтями. Желательно иметь короткие 
ногти с гладкими краями.
Осторожно достаньте линзу из блистера, 
ведя её пальцем по стенке контейнера. 
Никогда не пользуйтесь для этого пинцетом 
или другими инструментами.

Надевание линз
Чтобы не путать линзы, выработайте 
привычку всегда надевать контактные линзы 
с правого глаза.
Перед надеванием осмотрите линзу  
и убедитесь, что на ней нет разрывов  
и она не сморщена по краям. Если линза 
кажется вам повреждённой, выбросьте её 
и возьмите следующую линзу из упаковки. 
Убедитесь, что линза не вывернута 
внутренней поверхностью наружу. 
Поместите линзу на кончик указательного 
пальца и посмотрите на неё сбоку. Линза 
должна иметь естественную, выпуклую 
чашеобразную форму. Если края линзы 
отогнуты наружу, значит линза вывернута. 
Другой способ – несильно сжать линзу 
большим и указательным пальцами, при этом 
края линзы должны смотреть вовнутрь. Если 
линза вывернута, края будут слегка отогнуты 
наружу.

ИЛИ
Поместите линзу на кончик указательного 
пальца и, глядя на линзу снизу вверх, 
найдите цифры 123. Правильно видимые 
цифры 123 означают правильное положение 
линзы, а зеркально перевёрнутые 123 
означают, что линза вывернута.
Если линза вывернута внутренней 
поверхностью наружу (перевёрнутые 123), 
выверните линзу и проверьте цифры, чтобы 
убедиться в правильном положении линзы.

Примечание
Если нужно промыть линзу перед 
надеванием, используйте только свежий 
стерильный раствор, рекомендованный 
вашим врачом-офтальмологом.

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ ВОДОЙ ИЗ-ПОД КРАНА!

Надевание линзы на глаз

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

✗ неправильно

✔ правильно



1. Помните, что начинать надо с правого 
глаза. После того как вы осмотрели  линзу 
и убедились, что она не вывернута наружу, 
поместите её на кончик указательного 
пальца.
2. Поставьте средний палец той же руки на 
нижнее веко вблизи линии ресниц и оттяните 
веко вниз.
3. Указательным или средним пальцем 
другой руки приподнимите верхнее веко  
и поместите линзу на глазное яблоко.
4. Осторожно отпустите веки и моргните.
5. Повторите манипуляции при надевании 
линзы на левый глаз. Существуют и другие 
способы надевания линзы. Если описанный 
выше способ труден для вас, то врач-
офтальмолог порекомендует вам другой.

Центровка линзы
Обычно при надевании линза сама 
располагается посередине роговицы и 
очень редко смещается в сторону склеры 
в процессе ношения. Однако это может 
случиться при неправильном надевании или 
снятии линзы. Для центровки контактной 
линзы воспользуйтесь одним из следующих 
приёмов:
а) Прикройте веки и пальцем массирующими 
движениями через закрытые веки осторожно 
переместите линзу на место.
или
б) Не закрывая глаза, осторожно 
передвиньте смещённую линзу на середину 
роговицы, надавливая пальцами на край 
нижнего или верхнего века.

Примечание
Если после надевания линзы вы видите 
нечётко, это может быть вызвано 
следующими причинами:
• Линза расположена не по центру роговицы. 
В этом случае следуйте приведённой выше 
инструкции.
• Если линза находится в правильном 
положении, снимите её и проверьте, имеет 
ли место следующее:
а) Линза испачкана например, косметикой 
или жирными веществами. Выбросьте такую 
линзу и наденьте новую.
б) Линза надета не на тот глаз.
в) Линза вывернута наизнанку. В этом случае 
вы также можете ощущать некоторый 
дискомфорт.

Что делать в случае прилипания линзы 
(если линза неподвижна) 
Если линза прилипла к глазу, офтальмолог 
может порекомендовать вам смазывающие 
или увлажняющие капли. Эти средства 
подходят и для дополнительного увлажнения 
линз во время ношения, что обеспечивает 
дополнительный комфорт.
Закапайте несколько капель и дождитесь 
свободного перемещения линзы по 
поверхности глаза.
Если это не помогает, НЕМЕДЛЕННО 
проконсультируйтесь с врачом-
офтальмологом.

Что делать в случае высыхания 
(дегидратации) линзы
Если снятая с глаза линза ACUVUE долгое 
время пролежала в воздушной среде, её 
поверхность может высохнуть и стать 
ломкой. В этом случае выбросьте такую 
линзу и используйте новую.

Снятие линз
Всегда снимайте первой ту линзу, с которой 
начали надевание.
Прежде чем снимать линзу, тщательно 
вымойте и насухо вытрите руки  
и соблюдайте правила гигиены, описанные  
в разделе «Соблюдение гигиены».

Внимание!
Всегда сначала убедитесь, что линза 
находится посередине роговицы, прежде 
чем пытаться её снять.

Это можно проверить, прикрыв другой 
глаз. Если вы видите нечётко, значит линза 
смещена на белую часть глаза (склеру) 
или вовсе отсутствует. Чтобы найти линзу, 
осмотрите верхнюю зону глаза, глядя  
в зеркало и одновременно оттягивая верхнее 
веко вверх. После этого осмотрите нижнюю 
зону, оттянув нижнее веко вниз.
Найдя линзу, вы можете снять её 
методом щипка или другим способом, 
рекомендованным вашим офтальмологом.

Метод щипка
1. Глядя вверх, указательным пальцем 
сместите линзу вниз, на склеру.
2. Осторожно сожмите линзу между 
указательным и большим пальцами  
и снимите её.

Что делать, если закончился запас 
контактных линз
Важно следить за тем, чтобы у вас всегда 
имелся достаточный запас новых линз.
Чтобы не остаться без линз, нужно найти 
время заказать линзы и забрать ваш заказ  
в салоне оптики у врача-офтальмолога.
Если по какой-то причине у вас закончились 
линзы, вы должны пользоваться очками.
Даже если вы предпочитаете носить 
исключительно линзы ACUVUE, очки 
всё равно остаются важным резервным 
средством для всех пользователей 
контактных линз.

Инструкции для пациента с коррекцией 
«монозрение»
Если врач-офтальмолог рекомендует вам 
коррекцию «монозрение», вы должны знать 
следующее.
«Монозрение», как все виды контактной 
коррекции зрения, имеет свои достоинства 
и недостатки.
В некоторых случаях «монозрение» может 
снижать остроту зрения и восприятие 
глубины дальних и близких объектов. 
Некоторые пациенты с трудом привыкают 
к этому.
Такие симптомы, как лёгкая пелена перед 
глазами или нестабильность остроты зрения, 
могут оказаться проявлениями процесса 
адаптации и сохраняться от нескольких 
минут до нескольких недель. Чем дольше 
сохраняются такие симптомы, тем меньше 
шансов на успешную адаптацию.
В период привыкания к «монозрению» 
контактные линзы рекомендуется носить 
в привычных условиях, не требующих 
зрительного напряжения. Например, 
пока глаза не адаптировались, лучше 
воздержаться от вождения автомобиля.
Некоторые пациенты с коррекцией 
«монозрение» вынуждены вместе с линзами 
надевать очки для получения максимальной 
остроты зрения, когда это необходимо.
• У некоторых пациентов с коррекцией 
«монозрение» не удаётся добиться полной 
коррекции зрения при слабом освещении, 
например во время вождения автомобиля  
в ночное время. В этом случае офтальмолог 
может подобрать дополнительные линзы 
для лучшей коррекции обоих глаз при 
рассмотрении удалённых объектов.
• Решение о подборе коррекции 
«монозрение» можно принимать только 
после тщательного офтальмологического 
обследования.
Для облегчения адаптации к «монозрению» 
вы должны строго соблюдать рекомендации 
врача-офтальмолога и обращаться к нему 
по поводу любых проблем и опасений, 
появляющихся в период адаптации и после 
его окончания.

Другая важная информация
Меры предосторожности
• Прежде чем покинуть кабинет врача-
офтальмолога, убедитесь, что вы научились 
снимать линзы.
• Не прикасайтесь пальцами или руками 
к контактным линзам, если они не совсем 
гладкие, так как очень мелкие царапины 
на линзах могут быть причиной нечёткого 
зрения или вызвать травму ваших глаз.
• Всегда манипулируйте с линзами 
осторожно, остерегаясь повредить их.
• В случае покраснения или раздражения 
глаз немедленно снимите линзы.
• Обязательно информируйте врача, что вы 
носите контактные линзы.
• Перед применением любых глазных 
капель всегда советуйтесь со своим 
офтальмологом.
• Некоторые лекарственные препараты – 
антигистаминные, средства от 

насморка, мочегонные, миорелаксанты, 
транквилизаторы, средства от укачивания – 
могут вызвать сухость глаз, ощущение 
присутствия линз на глазах и пелены перед 
глазами. При появлении таких симптомов вы 
должны проконсультироваться с врачом-
офтальмологом.
• Когда вы используете линзы, изменяющие 
цвет глаз, вы можете почувствовать 
некоторое изменение зрения, вызванное 
окрашенной частью линзы, особенно  
в условиях пониженной освещённости. Если 
вы ощущаете разницу в зрении при ношении 
контактных линз 1 DAY ACUVUE MOIST, 
обратитесь к своему специалисту.
• При попадании в глаза химических 
веществ НЕМЕДЛЕННО ПРОМОЙТЕ 
ГЛАЗА ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И СРОЧНО 
ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ-
ОФТАЛЬМОЛОГУ ИЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БЛИЖАЙШЕЙ 
БОЛЬНИЦЫ.
Приём пероральных противозачаточных 
средств может вызвать нарушение зрения 
или ухудшить переносимость контактных 
линз.
В таких случаях также нужно  
проконсультироваться с врачом-
офтальмологом.
• Пользователям любых контактных линз 
необходимо регулярно посещать врача-
офтальмолога для проверки зрения  
и здоровья глаз.
• Никогда не давайте носить свои линзы 
другим. Они специально подобраны для 
ваших глаз с учётом индивидуальных 
особенностей для необходимой 
вам коррекции зрения. Совместное 
использование контактных линз разными 
людьми во много раз увеличивает 
риск развития инфекционных глазных 
заболеваний.
• Для хорошего зрения и комфорта  
и здоровья глаз линзы ACUVUE нужно 
носить в строгом соответствии с 
рекомендациями врача-офтальмолога. 
Инструкции подробно изложены в этой 
брошюре.
• Вы должны проинформировать своего 
офтальмолога обо всех перенесённых  
и настоящих заболеваниях. Это позволит 
врачу подобрать линзы и растворы для 
ухода, которые лучше всего соответствуют 
вашим потребностям.
По окончании срока ношения 
линз, рекомендованного вашим         
офтальмологом, контактные линзы ACUVUE 
следует выбросить и начать носить новую 
стерильную пару.
• Посоветуйтесь с врачом-офтальмологом 
относительно ношения контактных линз 
во время плавания и занятия другими 
водными видами спорта. Попадание воды 
на контактные линзы во время плавания 
или в горячей ванне резко увеличивает риск 
инфицирования глаз микроорганизмами.
• Избегайте воздействия вредных или 
раздражающих паров и дыма во время 
ношения контактных линз.
• Всегда информируйте своего работодателя 
о том, что пользуетесь контактными линзами. 
Некоторые профессии предусматривают 
использование специальных защитных 
средств для глаз и могут потребовать отказа 
от контактных линз.
С любыми возникающими вопросами всегда 
обращайтесь к своему врачу-офтальмологу.

Заключение
В целях сохранения и улучшения зрения при 
использовании контактных линз любого типа 
строго соблюдайте основные правила.
• Всегда следуйте инструкциям, касающимся 
безопасного ношения контактных линз. 
Регулярные обследования у врача-
офтальмолога необходимы для обеспечения 
наилучшего результата от ношения линз, 
хорошего зрения и здоровья глаз.
• Строго соблюдайте требования гигиены.
• НИКОГДА не спите в линзах – всегда 
снимайте их перед сном.
• Надевать можно только новые стерильные 
линзы.
• НИКОГДА не промывайте линзы водой 
из-под крана.
• НИКОГДА не носите линзы дольше 
рекомендованного срока.
• В случае покраснения или раздражения 
глаз либо появления пелены перед глазами 
НЕМЕДЛЕННО снимите линзы и обратитесь 
к врачу-офтальмологу.
• Всегда имейте при себе очки, чтобы  
в случае необходимости линзы можно было 
снять. Контактные линзы – ваше основное 

средство коррекции зрения, а очки служат 
надёжным резервом.
Начав пользоваться линзами серии ACUVUE, 
вы скоро почувствуете их преимущества 
перед очками и другими контактными 
линзами.
Для максимального комфорта в линзах 
и хорошего зрения чрезвычайно важно 
соблюдать правила, изложенные в этой 
брошюре.
Приступайте к ношению контактных 
линз только после того как получите 
рекомендации врача-офтальмолога  
и ознакомитесь с содержанием данной 
брошюры.

Информирование о неблагоприятных 
симптомах
При появлении любых неблагоприятных 
симптомов при ношении контактных линз 
ACUVUE немедленно сообщите об этом 
вашему врачу-офтальмологу, который далее 
напрямую проинформирует дистрибьютора.

Ваш рецепт
Контактные линзы ACUVUE

Линза для правого глаза
оптическая сила и базовая кривизна 
(цилиндр и ось)

Линза для левого глаза
оптическая сила и базовая кривизна 
(цилиндр и ось)

ВАМ НАЗНАЧЕНЫ ЛИНЗЫ МАРКИ 
ACUVUE, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ДЛЯ  ДНЕВНОГО 
НОШЕНИЯ С ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАМЕНОЙ.
В случае возникновения вопросов или 
опасений обращайтесь к вашему врачу-
офтальмологу.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ НЕОБХОДИМО 
СВОЕВРЕМЕННО ЗАМЕНЯТЬ НОВЫМИ 
СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВАШЕГО 
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА. 

Условия хранения
Рекомендуемые условия хранения:  
ниже 25 °С, избегать контакта с влагой  
и направленным теплом. Не использовать  
по истечении указанного срока годности.

Срок годности
Срок годности указан на упаковке. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы, если обнаружите, 
что у линз истек срок годности, указанный 
рядом с символом .

Стерилизация
Стерильно. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы, 
если обнаружите, что блистер открыт или 
повреждён.

Производитель
Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
Адрес: The National Technology Park, Limerick, 
Ирландия

Адрес организации, принимающей 
претензии от потребителей по качеству 
продукции (товара) на территории 
Республики Казахстан
Официальный дистрибьютор на территории 
РК: ТОО «СПЕКТРУМ ВИЖН», 050050, 
Республика Казахстан, г. Алматы,  
пр. Райымбека, 169 А
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Біз сізге жанаспалы линзаларды тағумен 
байланысты төмендегідей жағдайларды 
ескерткіміз келеді:
• Жанаспалы линзалармен немесе линзаларға 
күтім жасайтын құралдармен болатын 
қиындықтар көздің елеулі зақымдануына 
алып келуі мүмкін. Сіз жанаспалы линзалар 
мен сақтауға арналған контейнерлерді қоса, 
линзаларға күтім жасайтын құралдарды дұрыс 
пайдалану, бұл өнімді қауіпсіз пайдаланудың 
негізгі шарты болып табылатындығын есте 
сақтауға тиіссіз.
• Көз аурулары, соның ішінде мөлдір қабықтың 
ойық жаралары жылдам дамуы және көрмей 
қалуға алып келуі мүмкін.
• Зерттеулер күндіз тағылатын жанаспалы 
линзаларды пайдаланушылармен 
салыстырғанда, ұзақ уақыт тағылатын 
жанаспалы линзаларды пайдаланушыларда 
ойық жаралы кератиттің қаупі жоғары 
екендігін көрсетті.
Күндіз тағылатын линзаларды 
пайдаланушылар түнде өз линзаларын 
шешпеген кезде (өндірушінің ұсынымдарына 
қарама-қайшы), олардың арасында ойық 
жаралы кератиттің даму қаупі, линзаны шешіп 
ұйықтайтындарға қарағанда жоғары болады.
• Ойық жаралы кератит дамуының жалпы 
қаупін, гигиена және линзаларды сақтауға 
арналған контейнерді тазалауды қоса, 
линзаларды күтіп ұстау ережелерін қатаң 
сақтай отырып төмендетуге болады.
• Зерттеулер, ойық жаралы кератиттің қаупі 
шылым шекпейтіндерге қарағанда, жанаспалы 
линзаларды пайдаланатын, шылым шегетін 
пациенттер арасында жоғары екенін көрсетті.
• Егер сіз көзіңіз тарапынан жайсыздықты, 
қатты жас ағуды, көру өзгерісін, көздің 
қызарғанын немесе басқа да қиындықтарды 
сезінсеңіз, сіз жанаспалы линзаларды дереу 
шешіп алуға және мұны бірден көруді түзетуші 
маманға хабарлауға тиіссіз.
• Сонымен қатар, жоспарлы түрде өзіңіздің 
көруді түзетуші маманыңыздың қабылдауына 
келуіңіз ұсынылады.

Жағымсыз реакциялар
Жанаспалы линзаларды таққан кезде 
төмендегідей қиындықтар туындауы мүмкін 
екендігін есте сақтаңыз.
• Көздің ашуы, шаншуы және қышуы.
• Линзаларды бірінші таққанда болатын 
сезінулермен салыстырғанда жайсыздау 
сезілуі.
• Көзде бөгде дене тұрғандай сезіну.
• Шеткері инфильтраттар, мөлдір қабықтың 
шеткері ойық жаралары және мөлдір 
қабықтың эрозиясы сияқты уақытша 
зақымдануларының әлеуетті орын алуы 
мүмкін. Сонымен қатар, мөлдір қабықтың 
жергілікті және диффузиялық ісінуі, 
неоваскуляризация және мөлдір қабық түсінің 
өзгеруі, инфекция, тарзальді конъюнктиваның 
өзгерістері, ириттер және конъюнктивиттер 
сияқты басқа да физиологиялық өзгерістер 
болуы мүмкін, олардың кейбіреулері, 
көріністер саны аз болған кезде, клиникалық 
тұрғыдан жол берілетін жағдайлар болып 
табылуы мүмкін.
Көзден қатты жас ағуы, бездер 
секрециясының өзгеруі немесе көздің 
қызаруы мүмкін.
• Көрудің нашарлауы, көрудің бұлыңғырлануы, 
нысандардың айналасындағы нұрлы 
шеңберлер, гало-әсер, жарыққа сезімталдық 
(фотофобия) немесе көздің құрғауы да 
линзаларды үздіксіз немесе мөлшерлі 
уақытынан артық таққан жағдайда білінуі 
мүмкін.

Қауіпсіздігін бақылау
Сіз күніне бір реттен сиретпей, өзіңізге 
қарапайым тексеру жүргізуге тиіссіз.
Өзіңізге төмендегі сұрақтарды қойыңыз: 
4. Мен линза таққанда өзімді қалай сезінемін?
5. Менің көздерім қалай көрініп тұр?
6. Мен бұрынғыша жақсы көріп тұрмын ба?
Төмендегі қиындықтардың біреуі пайда болған 
жағдайда, линзаларды бірден шешіп тастау 
қажет:
• Көздің қышуы, ашуы немесе шаншу сезімі.
• Бөгде денені сезіну.
• Көзден шамадан тыс жас ағуы, көзден 
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Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы.
1 DAY ACUVUE MOIST жанаспалы линзалары.

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы.
Бір күндік сфералық ACUVUE жанаспалы 
линзалары көздің созылмалы ауруларына 
шалдықпаған, ≤1,00D астигматизм болуы 
мүмкін пациенттерде рефракциялық 
аметропияны (алыстан көрмеуді) оптикалық 
тұрғыдан түзету мақсатында күндіз тағуға 
арналған.
Бір күндік ACUVUE жанаспалы линзалары 
УК-сүзгімен жабдықталған, ол мөлдір қабық 
пен көздің ішкі құрылымдарының зиянды 
УК-сәуленің әсерінен қорғанысын қамтамасыз 
етуге көмектеседі.
1 DAY ACUVUE MOIST жанаспалы линзалары 
EN ISO 17665-1:2006, EN ISO 18369-1:2017, EN 
ISO 18369-2:2017, EN ISO 18369-3:2017, EN ISO 
18369-4:2017 нормативтік құжаттарға сәйкес 
жасалған.

ЕСКЕРТУ: УК-сүзгісі бар жанаспалы 
линзалар көзді УК-сәуледен қорғайтын 
арнайы құралдарды (күннен қорғайтын 
көзілдіріктер және т.б.) алмастырғыш  
БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, өйткені көз бен 
оның айналасындағы аумақты толық жауып 
тұрмайды.

Қолданылу саласы
Офтальмологияда қолданылады. 1 DAY 
ACUVUE MOIST бір күндік жанаспалы 
линзалары күндіз тағуға (ояу кезде 24 сағатқа 
жеткізбей) және бір рет пайдалануға арналған.

Қолдану тәсілі.
Тағу режимі.
Көруді түзетуші маман анамнез мәліметтері 
мен көзді тексерудің негізінде, жанаспалы 
линзаларды тағудың сізге сәйкес келетін 
режимін анықтап береді.

Бір күн тағу – бір рет қолдану. Барлық бір 
күндік ACUVUE жанаспалы линзалары күндіз 
тағуға (ояу кезде 24 сағатқа жеткізбей) және 
бір рет пайдалануға арналған. Күннің соңында 
оларды шешіп алу және лақтырып тастау 
керек.
Бір күндік ACUVUE жанаспалы линзалары 
жанаспалы линзаларға арналған 
тазартқышпен немесе дезинфекциялағыш 
жүйелермен пайдалануға арналмаған. Оларды 
қолданғаннан кейін линзалар бүлінуі мүмкін. 
Әр ретте таза, жаңа линзаны пайдаланыңыз. 

Егер сізде төмендегі жағдайлардың біреуі 
бар болса, ACUVUE жанаспалы линзаларын 
пайдаланбаңыз:
• Көз айналасы аумағының немесе 
қабақтардың қабынуы немесе инфекциясы.
• Көздің мөлдір қабыққа, конъюнктиваға 
немесе қабақтарға әсер етуі мүмкін кез-
келген аурулары, зақымданулары немесе 
аномалиялары.
• Жанаспалы линзалардың жайсыз тағылуын 
туғызуы мүмкін кез-келген, алдын-ала 
диагностикаланатын жағдайлар.
• Көздің айқын құрғақтығы.
• Мөлдір қабық сезімталдығының төмендеуі 
(мөлдір қабықтың гипостезиясы).
• Көзге әсер етуі немесе жанаспалы 
линзаларды тағу асқындыруы мүмкін кез-
келген жүйелі аурулар.
Жанаспалы линзаларды тағу мен линзааларға 
күтім жасайтын ерітінділер индукциялауы 
немесе асқындыруы мүмкін көз беткейінің 
немесе айналасындағы тіндердің аллергиялық 
аурулары.
• Жанаспалы линзаларға күтім жасайтын 
ерітінділердің құрамына кіретін сынап немесе 
тимеросал сияқты кез-келген компоненттерге 
аллергиялық реакциялар.
• Мөлдір қабықтың кез-келген жедел 
инфекциялық ауруы (бактериялық, зеңдік, 
протозойлық немесе вирустық).
• Егер көздеріңіз қызарып немесе тітіркеніп 
кетсе.
Ескерту: жанаспалы линзаларды тағу 
жөнінде не білу қажет
Өзіңіздің офтальмолог дәрігеріңіздің 
жанаспалы линзаларды дұрыс пайдалануға 
қатысты ұсынымдарын қатаң сақтау маңызды. 

әдеттен тыс ағатын бөліністер немесе оның 
қызаруы.
• Көздің бұлыңғырлануы, заттардың 
айналасындағы нұрлы дақтар немесе 
ореолалар. Линзаларды үздіксіз немесе 
тым ұзақ таққан кезде көздің құрғау сезімі 
туындауы мүмкін.
• Линзаларды таққаннан кейінгі бірден 
болатын сезінулермен салыстырғанда 
жайсыздау сезілсе.
Егер линзаларды шешкеннен кейін жайсыздық 
және басқа да қиындықтар жойылса, линзада 
зақымданған жерлердің, ластанған жерлердің 
немесе бөгде денелердің бар-жоқтығын 
мұқият тексеріп шығыңыз. Ақаулары бар 
линзаны лақтырып тастау және жаңасын тағу 
керек.
Егер жаңа линзаны таққаннан кейін 
жайсыздық пен басқа да қиындықтар 
қайтадан басталса, линзаны шешіңіз және 
дереу өзіңіздің офтальмолог дәрігеріңізбен 
кеңесіңіз.
Атап келтірілген симптомдардың кез-келгені 
инфекция, мөлдір қабықтың ойық жарасы, 
неоваскуляризация немесе ирит сияқты 
көздің күрделі ауруын білдіруі мүмкін. Жылдам 
диагностикалау және емдеу көздің күрделі 
зақымдануын болдырмау үшін маңызы өте 
зор.
СИМПТОМДАР – ОЛАР ҚОЛАЙСЫЗ 
ЖАҒДАЙДЫҢ БЕЛГІСІ ЕКЕНІН ЕСТЕ 
САҚТАҢЫЗ. КҮДІГІҢІЗ БОЛҒАН 
ЖАҒДАЙДА. ЛИНЗАЛАРДЫ ШЕШІП 
АЛЫҢЫЗ ЖӘНЕ ДӘРІГЕРГЕ 
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Гигиенаны сақтау және қолдарды өңдеу 
Линзаларды тағуға дайындық.
Тазалық линзаларға дұрыс күтім жасаудың 
басты және ең маңызды шарты болып 
табылады.
Сіз жанаспалы линзаларды күтіп ұстаудың 
гигиеналық тәсілдерін жақсы меңгеруге 
тиіссіз.
• Жанаспалы линзаларды ұстамас бұрын, 
қолыңызды үнемі жұмсақ сабынмен мұқият 
жуып, жақсылап шайыңыз және теріде мата 
талшықтары қалдырмайтын сүлгімен сүртіңіз.
• Линзаларды ұстамас бұрын құрамында 
сабынды крем бар майлы косметика 
құралдарын, лосьондар мен кремдерді 
пайдаланбаңыз. Линзаларды макияж 
жаққанға дейін тағып алған дұрыс. Сулы 
негіздегі косметика құралдары, майлы 
негіздегі косметикаға қарағанда линзаны 
аздау зақымдайды.
• Шашқа арналған лак және басқа 
аэрозольдерді пайдаланған кезде көздеріңізді 
жұмып тұрыңыз.
Жанаспалы линзаларды спортпен, әсіресе 
жүзумен және басқа да су спорты түрлерімен 
шұғылданған кезде тағуға қатысты 
офтальмолог дәрігеріңізбен кеңесіңіз. 
Жанаспалы линзаларды жүзу кезінде немесе 
ыстық ваннада пайдалану көздің микробтық 
инфекцияларының түсу қаупін арттырады.
• Осы брошюрада келтірілген нұсқауларды 
және өзіңіздің офтальмолог дәрігеріңіздің 
линзаларды күтіп ұстауға, өзіңіздің жанаспалы 
линзаларыңызды тағуға, шешуге, тазалауға 
және пайдалануға қатысты ұсынымдарын 
қатаң сақтаңыз.
• Линзаларды ешқашан офтальмолог ұсынған 
немесе рецептісінде көрсетілген мерзімнен 
ұзақ тақпаңыз.
Қаптамасын және ішінде линзасы бар 
блистерді ашу
Қаптамасын ашу үшін, алдыңғы жағындағы 
тілшесін тауып алыңыз және қаптамасының 
желімін ашып жоғары қарай тартыңыз.
Стерильділігін қамтамасыз ету үшін әрбір 
линза бөлек-бөлек сақталады. Қаптамасын 
жабу үшін, тілшесін бұрынғы орнына қойыңыз.
Егер, блистердің ашылғандығы немесе 
бүлінгендігі немесе линзалардың символының 
қасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өтіп 
кетсе, линзаларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
Ішінде линзасы бар блистерді ашу үшін, 
мынадай қиын емес нұсқауларды басшылыққа 
алыңыз:
5. Ең алдымен бір линзаны блистерлер 
жолағынан ажыратыңыз.
  Қалған блистерлердің байқаусызда бүлініп 
қалуын болдырмаңыз.

6. Блистерді сілкіңіз және линзаның ерітіндіде 
еркін жүзіп жүргеніне көз жеткізіңіз.
7. Фольганы блистерден ажыратыңыз. 
Кейде линза ішкі жағынан фольгаға немесе 
қаптамасының өзіне жабысып қалуы мүмкін. 
Бұл линзаның стерильдігіне әсер етпейді, оны 
пайдалану мүлдем қауіпсіз.
8. Линзаларды саусағыңыздың ұшымен, 
линзаны тырнағыңызбен бүлдіріп алмауға 
тырысып, абайлап ұстаңыз. Тырнақтарыңыз 
қысқа, шеттері тегіс болғаны дұрыс.
Линзаны блистерінен абайлап, оны контейнер 
қабырғасымен сырғыта отырып алып 
шығыңыз. Ол үшін ешқашан пинцет немесе 
басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
Линзаларды тағу
Линзаларды шатастырып алмас үшін, 
жанаспалы линзаны үнемі оң көзіңізден бастап 
тағуды әдетке айналдырыңыз. Тағар алдында 
линзаны тексеріп шығыңыз және онда 
жарылған жерлердің жоқтығына және шеттері 
жиырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Егер 
сізге линза бүлінген сияқты көрінсе, оны 
лақтырып тастаңыз және қаптамадан келесі 
линзаны алыңыз. Линзаның ішкі жағы сыртына 
қарап қалмағандығына көз жеткізіңіз. Линзаны 
сұқ саусағыңыздың ұшына қойыңыз және 
оған бір бүйірден қараңыз. Линзаның пішіні 
табиғи, дөңестеу тостаған тәрізді болуы тиіс. 
Егер линзаның шеттері сыртқа қайырылып 
тұрса, демек линза теріс айналып кеткен. 
Екінші тәсіл –линзаны бас бармағыңыз бен сұқ 
саусағыңыздың арасына жайлап қысу керек, 
бұл кезде линзаның шеттері ішке қарап тұруы 
тиіс. Егер линза теріс айналып кеткен болса, 
шеттері сәл сыртқа қайырылып тұрады.

НЕМЕСЕ
Линзаны сұқ саусағыңыздың ұшына қойыңыз 
және, линзаға төменнен жоғары қарай қарап 
тұрып, 123 деген сандарды тауып алыңыз. 
Дұрыс көрініп тұрған 123 сандары линза 
қалпының дұрыстығын білдіреді, ал кері 
айналып кеткен 123 сандары, линзаның теріс 
айналып кеткендігін білдіреді. Егер линзаның 
ішкі жағы сыртына қарап тұрса (төңкерілген 
123), линзаны кері айналдырыңыз және линза 
қалпының дұрыстығына көз жеткізу үшін, 
сандарды тексеріңіз.

Ескертпе 
Егер тағар алдында линзаны жуып-шаю керек 
болса, тек өзіңіздің офтальмолог дәрігеріңіз 
ұсынған жаңа стерильді ерітіндіні ғана 
пайдаланыңыз.

БҰЛ МАҚСАТТАРДА ЕШҚАШАН ҚҰБЫРДАН 
АҚҚАН СУДЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!
Линзаны көзге тағу

МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДЫ МЕДИЦИНАДА
ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

✗ дұрыс емес

✔дұрыс



1. Оң көзден бастау керектігін есте сақтаңыз. 
Линзаны тексеріп шыққаннан және оның 
теріс айналып қалмағанына көз жеткізгеннен 
кейін оны сұқ саусағыңыздың ұшына 
орналастырыңыз.
2. Осы қолыңыздың ортаңғы саусағын 
астыңғы қабаққа кірпік сызығына жақын 
жерге қойыңыз және қабақты төмен қарай 
тартыңыз.
3. Екінші қолыңыздың сұқ немесе ортаңғы 
саусағымен үстіңгі қабағыңызды көтеріңіз 
және линзаны көз алмасына орналастырыңыз.
4. Қабақтарыңызды абайлап босатыңыз және 
ашып-жұмыңыз.
5. Манипуляцияларды линзаны сол жақ 
көзге киген кезде қайталаңыз. Линзаны 
тағудың басқа да тәсілдері бар. Егер сіз үшін 
жоғарыда сипатталған әдіс қиын болса, онда 
офтальмолог дәрігер сізге басқасын ұсынады.

Линзаны ортаға келтіру
Әдетте таққан кезде линза өзі мөлдір 
қабықтың ортасына орналасады және өте 
сирек жағдайда тағу үдерісінде аққабық 
жағына қарай жылжып кетеді. Алайда бұл 
линзаны дұрыс тақпаған немесе шешпеген 
кезде орын алуы мүмкін. Жанаспалы линзаны 
ортаға келтіру үшін төмендегі тәсілдердің 
біреуін пайдаланыңыз:
а) қабақтарыңызды жауып тұрыңыз және 
саусағыңызбен жабық қабақтар арқылы 
массаж қимылдарымен уқалай отырып, 
линзаны орнына абайлап жылжытыңыз.
немесе
б) көзіңізді жұмбай, жылжып кеткен линзаны 
мөлдір қабықтың орта тұсына абайлап, 
астыңғы немесе үстіңгі қабақтың шетін 
саусағыңызбен баса отырып жылжытып алып 
келіңіз.

Ескертпе 
Егер линзаны таққаннан кейін сіз анық көрмей 
тұрсаңыз, ол төмендегі себептерден туындауы 
мүмкін:
• Линза мөлдір қабықтың ортасына 
орналаспаған. Бұл жағдайда жоғарыда 
келтірілген нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.
• Егер линза дұрыс қалыпта тұрса, оны шешіп 
алыңыз және онда төмендегілердің бар-
жоқтығын тексеріңіз:
а) Линза, мысалы, косметикамен немесе 
майлы заттармен ластанған. Ондай линзаны 
лақтырып тастаңыз және жаңасын тағыңыз.
б) Линза керекті көзге тағылмаған.
в) Линза теріс айналып кеткен. Бұл жағдайда 
да сіз аздаған жайсыздық сезінуіңіз мүмкін.

Линза жабысып қалған жағдайда не істеу 
керек (егер линза қозғалмаса) 
Егер линза көзге жабысып қалса, 
офтальмолог сізге майлағыш немесе 
ылғалдандырғыш тамшыларды ұсынуы мүмкін. 
Ол дәрілер линзаларды тағу кезінде қосымша 
ылғалдау үшін де жарамды, бұл қосымша 
жайлылықты қамтамасыз етеді.
Бірнеше тамшысын тамызыңыз және 
линзаның көз беткейінде еркін қозғалғанын 
күтіңіз.
Егер бұл көмектеспесе, ДЕРЕУ офтальмолог 
дәрігермен кеңесіңіз.

Линза құрғап қалған (дегидратация) 
жағдайда не істеу керек
Егер көзден шешілген ACUVUE линзасы 
ауада ұзақ уақыт тұрып қалса, оның беткейі 
құрғап қалуы және сынғыш болуы мүмкін. Бұл 
жағдайда ондай линзаны лақтырып тастаңыз 
және жаңасын пайдаланыңыз.

Линзаларды шешу 
Үнемі киюді бастаған линзаны бірінші шешіңіз.
Линзаны шешпес бұрын, қолыңызды мұқият 
жуыңыз және құрғатып сүртіңіз және 
«Гигиенаны сақтау» бөлімінде сипатталған 
гигиена ережелерін сақтаңыз.

Назар аударыңыз!
Үнемі, линзаны шешіп алуға тырыспас бұрын, 
алдымен оның мөлдір қабықтың ортасында 
тұрғанына көз жеткізіңіз.

Оны екінші көзіңізді жауып тұрып тексеруге 
болады. Егер сіз анық көрмей тұрсаңыз, демек 
линза көздің ақ бөлігіне (аққабыққа) жылжып 
кеткен немесе мүлдем жоқ деген сөз. Линзаны 
тауып алу үшін, айнаға қарап және онымен бір 
мезгілде үстіңгі қабақты жоғары тартып тұрып, 
көздің үстіңгі жағын қарап шығыңыз. Содан 
кейін, астыңғы қабақты төмен тартып, төменгі 
жағын тексеріп шығыңыз.
Линзаны тауып алып, сіз оны шымшып алу 
әдісімен немесе өзіңіздің офтальмологыңыз 
ұсынған басқа тәсілмен шешіп ала аласыз. 

Шымшып алу әдісі 
1. Жоғары қарап тұрып, сұқ саусағыңызбен 
линзаны төменге, аққабыққа қарай 
жылжытыңыз.
2. Линзаны сұқ саусағыңыз бен бас 
бармағыңыздың арасында абайлап қысыңыз 
және оны шешіп алыңыз.

Егер жанаспалы линзалардың қоры 
таусылып қалса, не істеу керек
Сізде жаңа линзалар қоры жеткілікті екендігіне 
көз жеткізудің маңызы зор.
Линзасыз қалмас үшін, линзаларға 
тапсырыс беруге және өз тапсырысыңызды 
офтальмолог дәрігеріңіздің оптика салонынан 
алып кетуге уақыт табу керек.
Егер қандай-да бір себеппен сізде линза 
таусылып қалса, сіз көзілдірік пайдалануға 
тиіссіз.
Тіпті егер сіз тек ACUVUE линзаларын 
таққанды дұрыс көрсеңіз де, көзілдірік 
бәрібір барлық жанаспалы линзаларды 
пайдаланушылар үшін маңызды резервтегі 
құрал болып қала береді.

«Монокөру» түзетілімі бар пациентке 
арналған нұсқаулар
Егер офтальмолог дәрігер сізге «монокөру» 
түзетілімін ұсынса, сіз төмендегіні білуге 
тиіссіз. «Монокөрудің», көзді жанасыммен 
түзетудің барлық түрлері сияқты, өз 
артықшылықтары мен кемшіліктері бар.
Кей жағдайларда «монокөру» көру жітілігі 
мен алыс және жақын нысандарды қабылдау 
тереңдігін төмендетуі мүмкін. Кейбір 
пациенттер бұған қиындықпен үйреніседі. 
Көз алдының кіреукеленуі немесе көру 
жітілігінің тұрақсыздығы сияқты симптомдар, 
бейімделу үдерісінің көріністері болып шығуы 
және бірнеше минуттан бірнеше аптаға дейін 
сақталуы мүмкін. Ондай симптомдар ұзақ 
сақталған сайын, сәтті бейімделуге мүмкіндік 
соншалықты аз.
«Монокөруге» үйренісу кезеңінде жанаспалы 
линзаларды көзге күш түсіруді қажет етпейтін 
үйреншікті жағдайларда тағу ұсынылады. 
Мысалы, көз бейімделгенше, автокөлік 
жүргізуден бас тарта тұрған дұрыс.
«Монокөру» түзетілімі бар кейбір пациенттер 
қажет кезде көру жітілігі өте жақсы болуы 
үшін, линзалармен бірге көзілдірік тағуға 
мәжбүр болады.
• «Монокөру» түзетілімі бар кейбір 
пациенттерде әлсіз жарық кезінде, мысалы 
түнгі уақытта автокөлік жүргізген кезде 
көрудің толық түзетілуіне қол жеткізу мүмкін 
болмайды. Бұл жағдайда офтальмолог 
қашықтағы нысандарды қараған кезде 
екі көздің де жақсы түзелуі үшін қосымша 
линзаларды таңдап беруі мүмкін.
• «Монокөру» түзетілімін таңдау жөніндегі 
шешімді тек мұқият офтальмологиялық 
тексеруден кейін ғана қабылдауға болады.
 «Монокөруге» бейімделуді жеңілдету үшін, 
сіз қатаң түрде офтальмолог дәрігердің 
ұсынымдарын сақтауға және оған бейімделу 
кезеңіндегі және ол аяқталғаннан кейінгі 
кез-келген қиындықтар мен қауіптеріңізге 
байланысты хабарласуға тиіссіз.
Басқа маңызды ақпарат 
Сақтық шаралары
• Офтальмолог дәрігердің кабинетінен кетпес 
бұрын, линзаны шешуді үйренгеніңізге көз 
жеткізіңіз.
• Егер айтарлықтай тегіс болмаса, жанаспалы 
линзаларға саусағыңызды немесе қолыңызды 
тигізбеңіз, өйткені линзалардағы өте ұсақ 
сыдырылулар анық көрмеуге себеп болуы 
немесе көзіңіздің жарақатын туғызуы мүмкін.
• Линзалармен манипуляцияны үнемі абайлап, 
оларды бүлдіріп алмауға тырысып жүргізіңіз.
• Көзіңіз қызарып немесе тітіркеніп кеткен 
жағдайда, линзаны дереу шешіп тастаңыз.
• Дәрігерге міндетті түрде жанаспалы линза 
тағатыныңызды айтыңыз.
• Кез-келген көз тамшысын қолданар алдында, 
үнемі өз офтальмологыңызбен кеңесіңіз.
• Кейбір дәрілік препараттар – антигистаминді, 
тұмауға қарсы дәрілер, несеп айдағыштар, 
миорелаксанттар, транквилизаторлар, бас 
айналуына қарсы дәрілер – көздің құрғауын, 

линзалардың көзде тұрғанын сезінуді 
және көз алдының кіреукеленуін туғызуы 
мүмкін. Ондай симптомдар пайда болса, сіз 
офтальмолог дәрігермен кеңесуге тиіссіз.
Егер сіз көздің түсін өзгертетін линзаларды 
пайдаланып жүрсеңіз, онда Сіз, әсіресе 
жарық әлсіз жағдайларда өзіңіздің көруіңізде 
линзаның боялған бөлігі туғызған кейбір 
өзгерістерді сезуіңіз мүмкін. Егер сіз 1 DAY 
ACUVUE MOIST жанаспалы линзаларын тағу 
кезінде көру айырмашылығын сезсеңіз, өз 
маманыңызға хабарласыңыз.
• Көзіңізге химиялық заттар тиіп кетсе, 
КӨЗІҢІЗДІ ДЕРЕУ АҒЫНДЫ СУМЕН 
ЖУЫҢЫЗ ЖӘНЕ ТЕЗ АРАДА ӨЗІҢІЗДІҢ 
ОФТАЛЬМОЛОГ ДӘРІГЕРІҢІЗГЕ НЕМЕСЕ 
ЖАҚЫН МАҢДАҒЫ АУРУХАНАНЫҢ ЖЕДЕЛ 
ЖӘРДЕМ БӨЛІМШЕСІНЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Ұрықтануға қарсы пероральді дәрілерді 
қабылдау көрудің бұзылуын туғызуы немесе 
жанаспалы линзалардың жағымдылығын 
нашарлатуы мүмкін.
Ондай жағдайларда да офтальмолог 
дәрігермен кеңесу керек.
• Кез-келген жанаспалы линзаларды 
пайдаланушылар көру мүмкіндігін және 
көзінің саулығын тексерту үшін жүйелі түрде 
офтальмолог дәрігерге қаралу қажет.
• Өз линзаларыңызды ешқашан басқаларға 
тағуға бермеңіз. Олар сіздің көзіңіз үшін, 
көру деңгейіңізді сізге қажетінше түзету үшін 
жекелей ерекшеліктеріңізді ескере отырып 
арнайы таңдалған. Жанаспалы линзаларды 
басқа адамдармен бірге пайдалану көздің 
инфекциялық ауруларының даму қаупін 
бірнеше есе арттырады.
• Жақсы көре алу және жайлы болуы және 
көздің саулығы үшін ACUVUE линзаларын 
қатаң түрде офтальмолог дәрігердің 
ұсынымдарына сәйкес тағу керек. 
Нұсқаулықтар осы брошюрада егжей-тегжейлі 
келтірілген.
• Сіз өзіңіздің офтальмологыңызды барлық 
бастан өткерген және қазіргі ауруларыңыз 
туралы хабардар етуге тиіссіз. Бұл дәрігерге 
сіздің қажеттіліктеріңізге бәрінен жақсы 
сәйкес келетін линзалар мен күтім жасауға 
арналған ерітінділерді таңдауға мүмкіндік 
береді.
Сіздің офтальмологыңыз ұсынған линзаларды 
тағу мерзімі аяқталғаннан кейін, ACUVUE 
жанаспалы линзаларын лақтырып тастау және 
жаңа стерильді жұбын тағуды бастау керек.
• Жүзу кезінде немесе басқа су спорты 
түрлерімен шұғылданған кезде жанаспалы 
линзаларды тағуға қатысты офтальмолог 
дәрігермен кеңесіңіз. Жүзген кезде немесе 
ыстық ваннада жанаспалы линзаларға су тиюі 
көздің микроорганизмдермен жұқпа жұқтыру 
қаупін күрт арттырады.
• Жанаспалы линзаларды тағып жүрген 
кезде зиянды немесе тітіркендіргіш булар мен 
түтіннің әсерінен аулақ болыңыз.
• Өзіңіздің жұмыс берушіңізге, жанаспалы 
линзаларды пайдаланатындығыңыз туралы 
үнемі айтып отырыңыз. Кейбір мамандықтарда 
көзге арналған арнайы қорғағыш құралдарды 
пайдалану қарастырылған және жанаспалы 
линзалардан бас тартуды қажет етуі мүмкін.
Туындаған кез-келген сұрақтарыңызға 
қатысты үнемі өзіңіздің офтальмолог 
дәрігеріңізге хабарласыңыз.

Қорытынды 
Көруді сақтау және жақсарту мақсатында, 
кез-келген типті жанаспалы линзаларды 
пайдаланған кезде негізгі ережелерді қатаң 
сақтаңыз.
• Үнемі жанаспалы линзаларды қауіпсіз 
тағуға қатысты нұсқаулықтарды басшылыққа 
алыңыз. Жүйелі түрде офтальмолог дәрігердің 
тексеруінде болу линзаларды тағудың ең 
жақсы нәтижесін, көрудің жақсаруы мен 
көздің саулығын қамтамасыз ету үшін қажет.
• Гигиена талаптарын қатаң сақтаңыз.
• ЕШҚАШАН линзаларды тағып ұйықтамаңыз 
- әрқашан ұйықтар алдында оны шешіп 
тастаңыз.
• Жаңа стерильді линзаларды ғана тағу керек.
• Линзаларды ЕШҚАШАН құбырдан аққан 
сумен жуып-шаймаңыз. 
• ЕШҚАШАН линзаларды ұсынылған 
мерзімінен ұзақ тақпаңыз.
• Көзіңіз қызарған немесе тітіркенген 
жағдайда немесе көз алдыңыз кіреукеленсе, 
линзаларды ДЕРЕУ шешіңіз және 
офтальмолог дәрігерге хабарласыңыз.
• Қажет болған жағдайда, линзаларды шешіп 
тастауға мүмкіндік болуы үшін, өзіңізбен бірге 
үнемі көзілдіріктерді алып жүріңіз. Жанаспалы 
линзалар – сіздің көруіңізді түзететін негізгі 
құралыңыз, ал көзілдіріктер сенімді резерв 
қызметін атқарады.
ACUVUE сериялы линзаларды пайдалануды 

бастау арқылы, сіз көп ұзамай олардың 
көзілдіріктен және басқа жанаспалы 
линзалардан артықшылықтарын сезінесіз.
Линзалармен аса жайлы болуы және жақсы 
көре алу үшін, осы брошюрада келтірілген 
ережелерді сақтау өте маңызды.
Жанаспалы линзаларды тағуға тек 
офтальмолог дәрігеріңіздің ұсынымын 
алғаннан кейін ғана кірісіңіз және осы 
брошюраның мазмұнымен танысып шығыңыз.

Жағымсыз симптомдары туралы ақпарат 
беру
ACUVUE жанаспалы линзаларын таққан 
кезде кез-келген жағымсыз симптомдар 
пайда болса, бұл туралы дереу өзіңіздің 
офтальмолог дәрігеріңізге хабарлаңыз, ол ары 
қарай тікелей дистрибуторға хабар береді.

Сіздің рецептіңіз
ACUVUE жанаспалы линзалары

Оң жақ көзге арналған линза 
оптикалық күші мен базалық қисығы (цилиндрі 
және осі)

Сол жақ көзге арналған линза 
оптикалық күші мен базалық қисығы (цилиндрі 
және осі)

СІЗГЕ КҮН САЙЫН АУЫСТЫРЫЛАТЫН, ТЕК 
ҚАНА КҮНДІЗ ТАҒУҒА АРНАЛҒАН ACUVUE 
МАРКАЛЫ ЖАНАСПАЛЫ ЛИНЗАЛАР 
ТАҒАЙЫНДАЛҒАН.
Сұрақтарыңыз туындаған жағдайда немесе 
қауіптенгенде, өзіңіздің офтальмолог 
дәрігеріңізге хабарласыңыз
ЖАНАСПАЛЫ ЛИНЗАЛАРДЫ ӨЗІҢІЗДІҢ 
ОФТАЛЬМОЛОГ ДӘРІГЕРІҢІЗДІҢ 
ҰСЫНЫМДАРЫ БОЙЫНША, ДЕР КЕЗІНДЕ 
ЖАҢАСЫМЕН АУЫСТЫРУ ҚАЖЕТ. 

Сақтау шарттары.
Ұсынылатын сақтау шарттары: 25°С-ден 
төмен, ылғалмен және бағытталған ыстықпен 
жанасуын болдырмаңыз. Жарамдылық 
мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Жарамдылық мерзімі.
Жарамдылық мерзімі қаптамасында 
көрсетілген. Егер линзалардың  символының 
қасында көрсетілген жарамдылық мерзімі 
өтіп кеткендігін байқасаңыз, линзаларды 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Стерилизациялануы:
Стерильді. Егер блистерінің ашылғандығы 
немесе бүлінгендігі анықталса,  линзаларды 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Өндіруші:
«Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)»
Мекенжайы: The National Technology Park, 
Limerick, Ирландия

Қазақстан Республикасы аумағында өнім 
(тауар) сапасына қатысты шағымдарды 
қабылдайтын ұйымның мекенжайы: 
ҚР аумағындағы ресми дистрибьютор: 
«СПЕКТРУМ ВИЖН» ЖШС, 050050, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Райымбек д-лы, 
169 А
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