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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ  
ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

очищения и использования ваших кон-
тактных 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, рас-
печатывая упаковку.
Для обеспечения стерильности каждая 
линза хранится отдельно. Чтобы закрыть 
упаковку, вставьте язычок на прежнее 
место.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы, если обнару-
жите, что блистер открыт или повреждён 
или у линз истёк срок хранения, 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 совершен-
но безопасно использовать.

4. Осторожно прикоснитесь к линзам кончи-
ками пальцев, стараясь не повредить лин-
зу ногтями. Желательно иметь короткие 
ногти с гладкими краями.

5. Осторожно достаньте линзу из блистера, 
ведя её пальцем по стенке контейнера. 
Никогда не пользуйтесь для этого пинце-
том или другими инструментами.

Обращение с линзами
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 вы-
вернута 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 во-
внутрь. Если линза вывернута, края будут 
слегка отогнуты наружу.

✗ неправильно

✔ правильно

ИЛИ
Поместите линзу на кончик указательного 
пальца и, глядя на линзу снизу вверх, най-
дите цифры 1-2-3. Если вы видите цифры 
1-2-3, то это означает, что линза находится 
в правильном положении. Если вы видите 
цифры в обратном порядке 3-2-1, то это 
означает, что линза вывернута наизнанку. 
Если линза вывернута внутренней поверх-

Название медицинского изделия
Контактные линзы ACUVUE OASYS with 
HydraLuxe.

Состав и описание изделия
Сферические однодневные контактные 
линзы ACUVUE предназначены для дневно-
го ношения с целью оптической коррекции 
рефракционной аметропии (близоруко-
сти и дальнозоркости) у пациентов, не 
страдающих хроническими заболеваниями 
глаз, с возможным наличием астигматизма 
≤1,00 D.
Контактные линзы ACUVUE – мягкие, тонкие 
и гибкие. Это делает их комфортными 
с самого начала ношения и позволяет 
кислороду проникать к роговице, благо-
даря чему ваши глаза остаются свежими и 
здоровыми. 
Однодневные контактные линзы ACUVUE 
снабжены УФ фильтром, который помогает 
обеспечить защиту роговицы внутренних 
структур глаза от проникновения вредного 
УФ-излучения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Все линзы марки ACUVUE содержат 
УФ-фильтр, который помогает защищать 
роговицу и внутренние структуры глаза 
от вредного воздействия УФ-излучения. 
Контактные линзы с УФ-фильтром НЕ 
являются заменой специальных средств 
защиты глаз от УФ-излучения (солнцеза-
щитные очки и др.), так как не полностью 
закрывают глаза и зону вокруг глаз. Вы 
должны продолжать использовать средства 
защиты глаз от УФ-лучей, рекомендованные 
специалистом по коррекции зрения.

Область применения
Офтальмология. 

Показания к применению
Предназначены для дневного ношения с це-
лью оптической коррекции рефракционной 
аметропии (близорукости и дальнозоркости) 
у пациентов, не страдающих хроническими 
заболеваниями глаз, с возможным на-
личием астигматизма ≤1,00 D. Однодневные 
Контактные линзы ACUVUE OASYS with 
HydraLuxe предназначены для дневного 
ношения (менее 24 часов в состоянии бодр-
ствования) и одноразового использования.

Не использовать повторно!

Способ применения 
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 вытирай-
те 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-оф-
тальмологом 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 занесе-
ния микробных глазных инфекций.

• Строго соблюдайте инструкции, приве-
дённые в этой брошюре, и рекомендации 
своего врача-офтальмолога, касающиеся 
обращения с линзами, надевания, снятия, 

ностью наружу (вы видите 3-2-1), выверните 
линзу и проверьте цифры, чтобы убедиться 
в правильном положении линзы.

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

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

Надевание линзы на глаз

1. Помните, что начинать надо с правого гла-
за. 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 от-
тяните 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 распола-
гается 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 восполь-
зуйтесь одним из следующих приёмов:
а) прикройте веки и массирующими 
движениями пальцев через закрытые веки 
осторожно переместите линзу на место.
или
б) не закрывая глаза, осторожно передвинь-
те смещённую линзу на середину роговицы, 
надавливая пальцами на край нижнего или 
верхнего века.

Примечание
Если после надевания линзы вы видите не-
чётко, это может быть вызвано следующи-
ми причинами:
• Линза расположена не по центру рогови-

цы. В этом случае следуйте приведённой 
выше инструкции.

• Если линза находится в правильном по-
ложении, 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 слу-
чае 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 под-
ходят и для дополнительного увлажнения 
линз во время ношения, что обеспечивает 
дополнительный комфорт.
Закапайте несколько капель и дожди-
тесь свободного перемещения линзы по 
поверхности глаза. Если это не помогает, 
НЕМЕДЛЕННО проконсультируйтесь с вра-
чом-офтальмологом.

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

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

Внимание!
Всегда сначала убедитесь, что линза на-
ходится 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 зер-
кало 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, рекомендован-
ным 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 кон-
тактных 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 исклю-
чительно линзы ACUVUE, очки всё равно 
остаются важным резервным средством 
для всех пользователей контактных линз.

Заключение
В целях сохранения и улучшения зрения 
при использовании контактных линз любого 
типа строго соблюдайте основные правила.
• Всегда следуйте инструкциям, касающим-

ся безопасного ношения контактных линз. 
Регулярные обследования у врача-оф-
тальмолога 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 стериль-

ные линзы.
• НИКОГДА не промывайте линзы водой 

из-под крана.
• НИКОГДА не носите линзы дольше реко-

мендованного срока
• В случае покраснения или раздраже-

ния 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. 

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 рекомен-
дации врача-офтальмолога и ознакомитесь 
с содержанием данной инструкции. 

Противопоказания для применения
• Воспаление или инфекция глаза или век.
• Любые заболевания глаза, повреждения 

или аномалии затрагивающие роговицу, 
конъюнктиву или веки.

• Любые ранее диагностированные состо-
яния, которые могут вызвать некомфорт-
ное ношение контактных линз.

• Выраженная сухость глаз.
• Снижение чувствительности роговицы 

(гипестезия роговицы).
• Любые системные заболевания, которые 

могут затронуть глаза или осложнять 
ношение контактных линз.

• Аллергические заболевания поверхности 
глаза или прилежащих тканей, которые 
могут вызвать или осложнять ношение 
контактных линз и применение растворов 
по уходу за линзами.

• Аллергические реакции на любые компо-
ненты, такие как ртуть или тимеросал, ко-
торые могут входить в состав растворов 
по уходу за контактными линзами.

• Любые острые инфекционные заболева-
ния роговицы (бактериальные, грибковые, 
протозойные или вирусные).

• Если глаза покраснели или раздражены.

Побочные действия
Важно строго соблюдать рекомендации 
своего врача-офтальмолога относительно 
правильного использования контактных 
линз. Мы хотим предупредить вас о сле-
дующих 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 усло-
вием безопасного использования этой 
продукции.

• Заболевания глаз, в том числе язвы 
роговицы, могут развиваться быстро 
и привести к потере зрения.

• Исследования показали, что риск яз-
венного 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 очи-
щение контейнера для хранения линз.

• Исследования показали, что риск язвен-
ного кератита среди курящих пациентов, 
которые пользуются контактными линза-
ми, выше, чем у некурящих.

• Если вы испытываете ощущение дис-
комфорта со стороны глаз, интенсив-
ное слезотечение, изменение зрения, 
покраснение глаз или другие проблемы, 
вы должны немедленно снять контактные 
линзы и сразу же сообщить это своему 
врачу-офтальмологу.

• Также рекомендуется прийти на приём 
к своему специалисту по коррекции зре-
ния в плановом порядке.

Нежелательные реакции
Примите к сведению, что при ношении кон-
тактных линз могут возникнуть следующие 
проблемы.
• Жжение в глазах, покалывание и зуд.
• Ощущение меньшего комфорта, чем 

в случае, когда линзы были впервые на-
деты на глаза.

• Ощущение инородного тела в глазах.
• Потенциально могут иметь место времен-

ные повреждения, такие как перифери-
ческие инфильтраты, периферические 
язвы роговицы и эрозии роговицы. Также 
возможны и другие физиологические 
изменения: локальный и диффузный отёк 
роговицы, неоваскуляризация и прокра-
шивание роговицы, инфекция, изменения 
тарзальной конъюнктивы, ириты и конъ-
юнктивиты. Некоторые их них являются 
клинически допустимыми при незначи-
тельном количестве проявлений.

• Возможно повышенное слезотечение, 
изменение секреции желёз или покрас-
нение глаз.

Снижение зрения, затуманивание зрения, 
радужные круги, гало-эффект вокруг 
объектов, чувствительность к свету (фото-
фобия) или сухость глаз могут также от-
мечаться в случае непрерывного ношении 
линз или более чем положено по времени.

Меры предосторожности (безопасности)
• Прежде чем покинуть кабинет врача-оф-

тальмолога, 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 осто-
рожно, 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, транквили-
заторы, средства от укачивания – могут 
вызвать сухость глаз, ощущение при-
сутствия линз на глазах и пелены перед 
глазами. При появлении таких симптомов 
вы должны проконсультироваться с вра-
чом-офтальмологом.

• При попадании в глаза химических 
веществ НЕМЕДЛЕННО ПРОМОЙТЕ 
ГЛАЗА ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И СРОЧНО 
ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ-ОФ-
ТАЛЬМОЛОГУ ИЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ НЕ-
ОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БЛИЖАЙШЕЙ 
БОЛЬНИЦЫ.

• Приём пероральных противозачаточ-
ных средств может вызвать нарушение 
зрения или ухудшить переносимость 
контактных линз.

• В таких случаях также нужно прокон-
сультироваться с врачом-офтальмоло-
гом.

• 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 использо-
вание контактных линз разными людьми 
во много раз увеличивает риск развития 
инфекционных глазных заболеваний.

• Для хорошего зрения и комфорта и здо-
ровья глаз важно носить линзы ACUVUE 
в строгом соответствии с рекомендаци-
ями врача-офтальмолога. Инструкции 
подробно изложены в этой инструкции.

• Вы должны проинформировать своего 
офтальмолога обо всех перенесённых 
и настоящих заболеваниях. Это позволит 
врачу подобрать линзы и растворы для 
ухода, которые лучше всего соответству-
ют вашим потребностям.

• 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 микроорга-
низмами.

• Избегайте воздействия вредных или 
раздражающих паров и дыма во время 
ношения контактных линз.

• Всегда информируйте своего работода-
теля о том, что пользуетесь контактными 
линзами. Некоторые профессии пред-
усматривают использование специаль-
ных защитных средств для глаз и могут 
потребовать отказа от контактных линз.

При возникновении любых вопросов 
всегда обращайтесь к своему врачу-оф-
тальмологу.

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 по-
явлении любой из следующих проблем:
• Ощущение зуда, жжения или покалыва-

ния 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 или слишком продолжи-
тельном 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 дис-
комфорт и другие проблемы возобнов-
ляются, снимите линзу и немедленно 
проконсультируйтесь со своим врачом-оф-
тальмологом.
Любой из перечисленных симптомов 
может свидетельствовать о серьёзном за-
болевании глаз, таком как инфекция, язва 
роговицы, неоваскуляризация или ирит. 
Быстрая диагностика и лечение имеют 
очень важное значение для предотвраще-
ния серьёзного повреждения глаз.

ПОМНИТЕ, ЧТО СИМПТОМЫ – ЭТО ПРИ-
ЗНАКИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ. В СЛУЧАЕ 
СОМНЕНИЯ СНИМИТЕ ЛИНЗЫ И ОБ-
РАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

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 ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО 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 на-
правленным теплом. Не использовать по 
истечении указанного срока хранения.

Срок хранения 
Срок хранения – 5 лет. НЕ ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ линзы, если обнаружите, что у линз 
истёк срок хранения, указанный рядом 
с символом  !

Указание о стерильности  
Стерильно. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы, 
если обнаружите, что блистер открыт или 
повреждён. 

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

Наименование и контактные данные 
(телефон, факс, электронная почта) 
уполномоченного представителя про-
изводителя на территории Республики 
Казахстан:
Официальный дистрибьютор на террито-
рии РК: ТОО «СПЕКТРУМ ВИЖН», 050050, 
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
Райымбека, 169 А
Тел. +7 (727) 279 01 03, факс: +7 (727) 279 01 03 

Данные о выпуске или последнем пере-
смотре инструкции по медицинскому 
применению:
30.09.2021
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СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ

Осторожно, обратитесь  
к инструкции по применению

УФ-фильтрИзготовитель

Дата изготовления

Использовать до Утилизация отходов оплачена

Код партии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Согласно 
федеральному законодательству
США, продажа данного продукта 
разрешена только сертифицированным 
медицинскими специалистами или по 
их рецепту

Стерилизация паром или 
сухим теплом

Запрет на повторное 
применение 

Не использовать, если 
коробка повреждена

123 Правильное положение линзы

DIA Общий диаметр 123 Неправильное положение линзы (линза 
вывернута)

BC
Базовая кривизна / задний 
центральный оптический 
радиус

Знак идентификации для бумажных 
коробок и упаковочных материалов

D
Диоптрия (оптическая 
сила) / задняя вершинная 
рефракция

Знак идентификации для 
композиционных материалов

Знак соответствия системе 
сертификации

Уполномоченный представитель 
в Европейском сообществе

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке:

LB2021AO1D4070
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«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 30.09.2021 жылғы N043329 бұйрығымен бекітілген»

МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДЫ ҚОЛДАНУ
ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ  

тілшікті табыңыз және қаптаманы аша отырып 
жоғары қарай тартыңыз.
Стерильділігін қамтамасыз ету үшін линза 
бөлек сақталады. Қаптаманы жабу үшін тілшікті 
бұрынғы орнына қойыңыз.
Егер блистердің ашылғанын немесе 
зақымданғанын немесе  символының 
жанындағы сақтау мерзімінің өтіп кеткенін 
байқасаңыз линзаларды ПАЙДАЛАНУҒА 
БОЛМАЙДЫ.

Линза бар блистерді ашу үшін мына күрделі 
емес нұсқауларды ұстаныңыз:

1. Алдымен блистерлер жолақшасынан 
линзаның біреуін бөліп алыңыз. 
Қалған блистерлерді кездейсоқ зақымдаудан 
аулақ болыңыз.

2. Блистерді сілкіңіз және линзаның ерітіндіде 
еркін жүзіп жүргеніне көз жеткіңіз.

3. Блистерден фольганы ажыратыңыз. 
Кейде линза фольгаға ішкі жағынан немесе 
қаптаманың өзіне жабысып қалуы мүмкін. Бұл 
линзаның стерильділігіне әсер етпейді, оны 
қауіпсіз пайдалануға болады.

4. Линзаларды тырнақпен зақымдап алудан 
аулақ бола отырып саусақтың ұшын 
линзаларға абайлап тигізіңіз. Жиектері тегіс 
қысқа тырнақтың болғаны дұрыс. 

5. Линзаны контейнер қабырғаларын саусақпен 
абайлап жүргізе отырып контейнерден 
оны абайлап шығарып алыңыз. Ол үшін 
ешуақытта пинцетті немесе басқа құралдарды 
пайдаланбаңыз.

Линзаларды пайдалану 
Линзаларды шатастырмау үшін жанаспалы 
линзаларды әрқашан оң көзден бастап киюді 
әдетке айналдырыңыз.
Тағудың алдында линзаларды қарап тексеріңіз 
және оның жыртылуы жоқ екеніне және оның 
шеттері мыжылмағанына көз жеткізіңіз. Егер 
линзалар сізге зақымданған сияқты көрінсе, 
оны тастай салыңыз және қаптамадан келесі 
линзаны алыңыз. Линзаның іші сыртына 
айналып кетпегеніне көз жеткізіңіз. Линзаны 
сұқ саусақтың ұшына орналастырыңыз және 
оған бір қырынан қараңыз. Линзаның табиғи, 
табақша тәрізді дөңес формасы болуы тиіс. 
Егер линзаның шеттері сыртына қарай иілсе, 
онда линза айналып кеткен. Басқа тәсілі – 
линзаны бас бармақпен және сұқ саусақпен 
күштемей басу керек, бұл орайда линзаның 
шеттері ішіне қарауы тиіс. Егер линза айналып 
кеткен болса, шеттері сыртына қарай жеңіл 
иілетін болады.

✗ дұрыс емес

✔ дұрыс

НЕМЕСЕ
Линзаны сұқ саусақтың ұшына 
орналастырыңыз, линзаға астынан жоғары 
қарап тұрып 1-2-3 санын табыңыз. Егер сіз 
1-2-3 санын көріп тұрсаңыз, бұл линзаның 
дұрыс күйде екенін білдіреді. Егер Сіз сандарды 
кері тәртіпте 3-2-1 көріп тұрсаңыз, онда бұл 
линзаның сыртына айналып кеткенін білдіреді. 
Егер линза ішкі беткейімен сыртына айналып 
кеткен болса (сіз 3-2-1 көріп тұрсаңыз), линзаны 
аударыңыз және линзаның орналасу күйінің 
дұрыстығына көз жеткізу үшін сандарды 
тексеріңіз.

Ескертпе
Егер тағудың алдында линзаны шаю керек 
болса, өз офтальмолог-дәрігеріңіз ұсынған тек 
жаңа стерильді ерітіндіні пайдаланыңыз.

Медициналық бұйымның атауы
ACUVUE OASYS with HydraLuxe жанаспалы 
линзалары.

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 
ACUVUE сферикалық бір күндік жанаспалы 
линзалары көздің созылмалы ауруларынан 
зардап шекпейтін ≤1,00D астигматизмінің 
болуы ықтимал пациенттерде рефракциялық 
аметропияны (алыстан көре алмау мен алыстан 
көруін) оптикалық түзету мақсатында күндіз 
тағуға арналған. 
ACUVUE жанаспалы линзалары – жұмсақ, 
жұқа және иілгіш. Бұл оларды тағуды бастаған 
кезден бастап жайлы етеді және оттегінің 
мөлдір қабыққа өтуіне мүмкіндік береді, осының 
арқасында сіздің көзіңіз жаңарған және сау 
күйінде қалады. 
Бір күндік ACUVUE жанаспалы линзаларының 
мөлдір қабықты және көздің ішкі құрылымын 
зиянды УК-сәулеленудің әсерінен қорғанысты 
қамтамасыз етуге көмектесетін УК-сүзгісімен 
жарақталған.

ЕСКЕРТУ 
Acuvue маркасындағы барлық линзалардың 
УК-сүзгісі бар, олар мөлдір қабық пен көздің 
ішкі құрылымдарын УК-сәулеленуден қорғайды. 
УК-сүзгісі бар жанаспалы линзалары көзді УК-
сәулеленуден қорғайтын арнайы құралдарды 
(күннен қорғағыш көзілдірікті және т.б.) 
алмастырғыш болып табылмайды, өйткені көзді 
және көздің айналасындағы аймағын толықтай 
жаба алмайды.
Сіз көзді түзету жөніндегі маман ұсынған УК-
сәулеленуден қорғану құралдарын пайдалану-
ды жалғастыруға тиіссіз.

Қолданылу саласы
Офтальмология. 

Қолданылуы
Көздің созылмалы ауруларынан зардап 
шекпейтін ≤1,00D астигматизмінің болуы 
ықтимал пациенттерде рефракциялық аметро-
пияны (алыстан көре алмау мен алыстан көруін) 
оптикалық түзету мақсатында күндіз тағуға 
арналған. ACUVUE OASYS with HydraLuxe 
бір күндік жанаспалы линзалары күндіз (ояу 
жағдайда 24 сағаттан аздау уақыт) тағуға 
арналған.

Қайта қолданбаңыз!

Қолдану тәсілі 
Гигиенаны сақтау мен қолды өңдеу 
Линзаларды тағуға дайындық
Тазалық линзаларды дұрыс күтудің басты және 
ең маңызды шарты болып табылады.
Сіз жанаспалы линзалар күтімінің гигиеналық 
машықтарын жақсы игеруге тиіссіз.
• Әрқашан жұмсақ сабынмен қолыңызды 

мұқият жуыңыз, жақсылап шайыңыз және 
жанаспалы линзаларға қол тигізбес бұрын 
теріде қылшық қалдырмайтын сүлгімен 
сүртіңіз.

• Линзаларға қол тигізбес бұрын құрамында 
крем бар майлы косметикалық заттар-
ды сабынды, лосьонды және кремдерді 
пайдаланбаңыз. Дұрысы линзаларда макияж 
жасауға дейін тағу керек. Майлы негіздегі 
косметикаға қарағанда сулы негіздегі 
косметикалық заттар линзаларды аз 
зақымдайды.

• Шашқа арналған лакты немесе басқа 
аэрозольдарды пайдаланған кезде көзіңізді 
жұмыңыз.

• Спортпен, әсіресе суға жүзу мен басқа да 
су спортымен айналысу кезінде жанаспалы 
линзаларды тағуға қатысты офтальмолог-
дәрігермен кеңесіңіз. Суға жүзу немесе 
ыстық ванна қабылдау кезінде жанаспалы 
линзаларды пайдалану көздің микробтық 
инфекцияларының қаупін арттырады.

• Осы брошюрада келтірілген линзалар 
күтіміне, тағуға, шешіп алуға, тазартуға және 
өз жанаспалы линзаларыңызды пайдалануға 
қатысты нұсқаулықтарды және өзіңіздің 
офтальмолог-дәрігеріңіздің ұсыныстарын 
қатаң сақтаңыз.

• Ешуақытта линзаларды офтальмолог ұсынған 
немесе рецептінде көрсетілген мерзімінен 
ұзақ тағуға болмайды.

Қаптамасын және линза бар блистерді ашу 
Қаптамасын ашу үшін алдыңғы жағындағы 

БҰЛ МАҚСАТТАР ҮШІН ЕШҚАШАН 
ШҮМЕК АСТЫНАН АЛЫНҒАН СУДЫ 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ! 

Линзаны көзге тағу

1. Оң жақ көзден бастау керек екенін есте 
сақтаңыз. Сіз линзаны қарап тексергеннен 
және оның сыртына айналып кетпегеніне көз 
жеткізгеннен кейін оны сұқ саусақтың ұшына 
орналастырыңыз.

2. Сол аталған қолыңыздың ортаңғы саусағын 
кірпік белдеуіне жақын астыңғы қабаққа 
қойыңыз және қабақты төмен тартыңыз.

3. Сұқ және ортаңғы саусақпен үстіңгі 
қабағыңызды көтеріңіз және линзаны көз 
алмасына орналастырыңыз.

4. Қабағыңызды абайлап түсіріңіз және 
кірпігіңізді қағыңыз.

5. Линзаны сол көзге таққанда да осы манипу-
ляцияларды қайталаңыз. Линзаны тағудың 
басқа да тәсілдері болады. Егер жоғарыда 
сипатталған тәсіл сіз үшін қиын болса, 
офтальмолог-дәрігер сізге басқа тәсілді 
ұсынады.

Линзаны ортаға келтіру 
Әдетте таққан кезде линзаның өзі мөлдір 
қабықтың ортасында орналасады және тағып 
жүру үдерісінде аққабыққа қарай өте сирек 
жылжиды. Алайда линзаны дұрыс тақпағанда 
немесе алып тастағанда бұл болуы мүмкін. 
Жанаспалы линзаны ортаға келтіру үшін келесі 
әдістердің бірін пайдаланыңыз: 

а) қабағыңызды жабыңыз және уқалау 
қимылымен жабулы қабағыңыз арқылы 
саусағыңызбен линзаны орнына 
орналастырыңыз.
немесе
б) көзді жұмбай астыңғы немесе үстіңгі 
қабақтың шетін саусақпен баса отырып жыл-
жып кеткен линзаны абайлап мөлдір қабықтың 
ортасына жылжытыңыз.

Ескертпе
Егер линзаны таққаннан кейін сіз анық көрмей 
тұрсаңыз бұл келесі себептерден туындауы 
мүмкін:

• Линза мөлдір қабықтың ортасында 
орналаспаған. Бұл жағдайда жоғарыда 
келтірілген нұсқаулықты ұстаныңыз.

• Егер линза дұрыс орналасу күйінде болса, 
оны алып тастаңыз және келесілердің орын 
алғандығын тексеріңіз: 

а) Линза мысалы, косметикамен немесе майлы 
заттармен ластанған. Мұндай линзаны тастай 
салыңыз және жаңасын тағыңыз.
б) Линза қажетті көзге тағылмаған.
в) Линза сыртына айналып кеткен. Бұл 
жағдайда сіз қандай да бір жайсыздықты 
сезінетін боласыз.

Линза жабысқан жағдайда (егер линза жыл-
жымаса) не істеу керек  
Егер линза көзге жабысса офтальмолог сізге 
жаққыш немесе ылғалдағыш тамшыларды 
ұсынуы мүмкін. Бұл заттар тағып жүру кезінде 
линзаны қосымша ылғалдандыру үшін де 
лайықты болады және қосымша жайлылықты 
қамтамасыз етеді.
Бірнеше тамшы тамызыңыз және линзаның көз 
беткейінде еркін жылжитынын күтіңіз. 
Егер бұл көмектеспесе, ДЕРЕУ офтальмолог-
дәрігермен кеңесіңіз.

Линзалар құрғаған (дегидратацияланған) 
жағдайда не істеу керек 
Егер көзден алынып тасталған ACUVUE лин-
засы ұзақ уақыт ауа бар ортада жатып қалса, 
оның беткейі құрғап кетуі және сынғыш болуы 
мүмкін. Бұл жағдайда бұндай линзаны тастаңыз 
және жаңасын пайдаланыңыз.

Линзаны шешу 
Әрқашан тағуды бастаған линзаны бірінші алып 
тастаңыз.
Линзаны алып тастаудың алдында қолыңызды 
мұқият жуыңыз және құрғата сүртіңіз және «Ги-
гиенаны сақтау» тарауында сипатталған гигиена 
ережелерін сақтаңыз.

Назар аударыңыз! 
Оны алып тастауға тырыспас бұрын алдымен 
әрқашан линзаның мөлдір қабықтың ортасында 
орналасқанына көз жеткізіңіз.
Мұны басқа бір көзіңізді жауып тұрып тексеруге 
болады. Егер сіз айқын көрмей тұрсаңыз, онда 
линза көздің ақ бөлігіне (аққабыққа) жылжып 
кеткен немесе мүлдем жоқ. Линзаны табу 
үшін айнаға қарап және сонымен бір мезгілде 
үстіңгі қабақты жоғары тартып тұрып көздің 
үстіңгі аймағын тексеріңіз. Бұдан кейін астыңғы 
қабақты төмен қарай тартып астыңғы аймақты 
қарап тексеріңіз.
Линзаны тауып алып сіз шымшып ұстау 
тәсілімен немесе өз офтальмологыңыз ұсынған 
басқа тәсілмен оны алып тастай аласыз.

Шымшып ұстау тәсілі 
1. Жоғары қарап сұқ саусағыңызбен линзаны 

төмен аққабыққа қарай жылжытыңыз.
2. Линзаны сұқ саусақтың және бас бармақтың 

арасында абайлап қысып алыңыз және оны 
алып тастаңыз. 

Егер жанаспалы линзалардың қоры таусыл-
са не істеу 
Сізде әрқашан жаңа линзалардың жеткілікті 
қоры болуын қадағалаған маңызды.
Линзасыз қалмау үшін линзаларға тапсырыс 
беруге және өз тапсырысыңызды оптика са-
лонынан офтальмолог-дәрігерден алуға уақыт 
табу керек.
Егер қандай да бір себеппен сіздің 
линзаларыңыз таусылса, сіз көзілдірікті 
пайдалануыңыз қажет.
Тіпті егер сіз тек ACUVUE линзаларын тағуды 
ғана қаласаңыз да бәрібір жанаспалы лин-
заларды пайдаланушылардың барлығы үшін 
көзілдірік маңызды резервтік құрал болып қала 
береді.

Қорытынды
Кез-келген типтегі жанаспалы линзаларды 
пайдалану кезінде көруді сақтау және жақсарту 
мақсатында негізгі ережелерді сақтаңыз.
• Әрқашан жанаспалы линзаларды қауіпсіз 

тағуға қатысты нұсқаулықтарды ұстаныңыз. 
Офтальмолог-дәрігерде ұдайы тексеруден 
өту тағудан болатын жақсы нәтижені, жақсы 
көруді және көздің саулығын қамтамасыз ету 
үшін қажет.

• Гигиена талаптарын қатаң сақтаңыз.
• ЕШУАҚЫТТА линзамен ұйықтамаңыз – 

ұйықтар алдында оларды шешіп қойыңыз.
• Тек жаңа стерильді линзаларды тағуға 

болады.
• ЕШУАҚЫТТА шүмек астындағы сумен 

жумаңыз.
• ЕШУАҚЫТТА линзаларды ұсынылған 

мерзімінен ұзақ тақпаңыз 
• Көздің қызаруы немесе тітіркенуі жағдайында 



немесе көз алдында буалдыр пайда 
болғанда ДЕРЕУ линзаларды шешіңіз және 
офтальмолог-дәрігерге көрініңіз 

• Қажет болғанда линзаларды алып тастауға 
болатындай әрқашан өзіңізбен көзілдірігіңізді 
алып жүріңіз. Жанаспалы линзалар – 
көруді түзетуде сіздің негізгі құралыңыз, 
ал көзілдіріктер сенімді резерв қызметін 
атқарады. 

Линзалардан болатын барынша жоғары 
жайлылық пен жақсы көру үшін осы брошюрада 
баяндалған ережелерді сақтау аса маңызды. 
Офтальмолог-дәрігердің ұсыныстарын алғаннан 
кейін ғана жанаспалы линзаларды тағуды 
бастаңыз және осы нұсқаулықтың мазмұнымен 
танысыңыз. 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 
• Көз бен қабақтың қабынуы немесе инфек-

циясы.
• Көздің кез-келген аномалиясы, 

зақымданулары немесе мөлдір қабықты, 
конъюнктиваны немесе қабақты қамтитын 
кез-келген көз аурулары.

• Бұрын диагностикаланған кез-келген 
жай-күйлер, бұлар жанаспалы линзаларды 
жайсыз тағуды туындатуы мүмкін.

• Көздің айқын құрғауы.
• Мөлдір қабық сезімталдығының төмендеуі 

(мөлдір қабықтың гипестезиясы).
• Көзді қамтуы мүмкін немесе жанаспалы лин-

заларды тағуды қиындатуы мүмкін кез-келген 
жүйелі аурулар.

• Көз беткейінің және жақын жатқан тіндердің 
аллергиялық аурулары, жанаспалы линза-
ларды тағуды және линзалар күтіміне қажетті 
ерітінділерді қолдануды жайсыз етуі немесе 
қиындатуы мүмкін.

• Жанаспалы линзалар күтімі жөніндегі 
ерітінділердің құрамына енуі мүмкін сынап 
немесе тимеросал сияқты кез-келген компо-
ненттерге аллергиялық реакциялар.

• Мөлдір қабықтың кез-келген жедел 
инфекциялық (бактериялық, зеңдік, 
протозойлық немесе вирустық) аурулары.

• Егер көз қызарып кетсе немесе тітіркенсе.

Жағымсыз әсерлері 
Өз офтальмолог-дәрігеріңіздің жанаспалы 
линзаларды пайдалануға қатысты ұсыныстары 
қатаң ұстану маңызды. Біз сізге жанаспалы лин-
заларды тағуға байланысты келесі жағдайлар 
туралы ескерткіміз келеді.
• Жанаспалы линзалар немесе линзалар 

күтімі жөніндегі проблемалар көздің елеулі 
зақымдануына әкелуі мүмкін. Сіз жанаспа-
лы линзаларды және сақтауға арналған 
контейнерлерді қоса линзалар күтімі 
жөніндегі заттарды дұрыс пайдалану бұл 
өнімді қауіпсіз пайдаланудың негізгі шарты 
екенін есте сақтауыңыз керек.

• Көздің аурулары, соның ішінде мөлдір 
қабықтың ойық жарасы жылдам дамуы және 
көруден айырылуға әкелуі.

• Зерттеулер жанаспалы линзаларды күндіз 
тағатын пайдаланушылармен салыстырғанда 
жанаспалы линзаларды ұзақ тағатын пай-
даланушыларда ойық жара кератитінің қаупі 
жоғары екенін көрсетті.

• Күндіз тағатын линзаларды пайдаланушылар 
өз линзаларын (өндірушінің ұсыныстарына 
қарамастан) түнге қарай шешіп қоймаса 
олардың арасындағы ойық жара кератитінің 
қаупі, линзалармен ұйықтамайтындармен 
салыстырғанда жоғары болады.

• Ойық жара кератиті дамуының  жалпы 
қаупін линзаларды сақтауға арналған 
контейнерлерді тазартуды қоса гигиена 
мен линзалар күтімінің ережелерін қатаң 
сақтаумен төмендетуге болады.

• Зерттеулер жанаспалы линзаларды 
пайдаланатын шылым шекпейтін пациент-
терге қарағанда шылым шегетін пациенттер 
арасында ойық жара кератитінің жоғары 
болатынын көрсетті.

• Егер сіз көз тарапынан жайсыздықты, қатты 
жас ағуды, көрудің өзгеруін немесе басқа 
проблемаларды сезінсеңіз сіз жанаспалы лин-
заларды дереу шешуге және бұл туралы өз 
офтальмолог-дәрігеріңізге хабарлауға тиіссіз.

• Сондай-ақ көруді түзету жөніндегі өз 
маманыңыздың қабылдауына жоспарлы 
түрде келуіңізді ұсынамыз.

Жағымсыз реакциялары
Жанаспалы линзаларды тағып жүргенде келесі 
проблемалардың пайда болатыны қаперіңізде 
болсын.
• Көздің күйдіріп ашуы, шаншуы мен қышуы.
• Линзаларды бірінші рет көзге таққандағы 

жағдайға қарағанда жайлылықты азырақ 
сезіну.

• Көзде бөгде денені сезіну.
• Шеткергі инфильтраттар, мөлдір қабықтың 

шеткергі ойық жарасы мен мөлдір 
қабықтың эрозиясы сияқты уақытша 
зақымданулардың орын алуы мүмкін. 

Сондай-ақ мөлдір қабықты шектеулі жердегі 
және диффуздық ісінуі, неоваскуляризация 
мен мөлдір қабықтың боялуы, инфекция, 
тарзальді конъюнктиваның өзгеруі, ириттер 
және конъюнктивиттер сияқты басқа да 
физиологиялық өзгерістер болуы мүмкін.
Көрініс берулердің мөлшері аз болғанда 
клиникалық тұрғыда  олардың кейбіріне жол 
беріледі.

• Қатты жас ағуы, бездер секрециясының 
өзгеруі немесе көздің қызаруы мүмкін.

Сондай-ақ линзаларды үздіксіз немесе уақыты 
бойынша таққанда көрудің төмендеуі, көрудің 
тұмандануы, кемпірқосақты шеңберлер, 
объектілер айналасындағы гало-әсер, 
жарыққа сезімталдық (фотофобия) немесе 
көздің құрғауы байқалуы мүмкін.

Сақтық (қауіпсіздік) шаралары
• Офтальмолог-дәрігердің кабинетінен 

шығардың алдында сіз линзаларды алып 
тастауды үйренгеніңізге көз жеткізіңіз.

• Егер олар өте тегіс болмаса жанаспа-
лы линзаларға қол тигізбеңіз, өйткені 
линзалардағы өте ұсақ сырылулар анық көре 
алмауға себеп болуы және сіздің көзіңіздің 
жарақаттануын туындатуы мүмкін.

• Оларды зақымдап алудан сақтана отырып 
әрқашан линзалармен     абайлап манипуля-
ция жасаңыз.

• Көздің қызарған немесе тітіркенген 
жағдайында линзаларды дереу алып 
тастаңыз.

• Сіз жанаспалы линзалардың тағатыныңыз 
туралы міндетті түрде дәрігерді хабардар 
етіңіз.

• Кез-келген көз тамшыларын пайдаланудың 
алдында әрқашан өз офтальмологыңызбен 
кеңесіңіз.

• Кейбір дәрілік препараттар – тұмауға 
арналған гистаминге қарсы дәрілер, есеп 
айдағыштар, миорелаксанттар, транквили-
заторлар, шайқалудан жүрек айнуға қарсы 
дәрілер көздің құрғауын, линзалардың 
көзде болуын сезінуді және көз алдында 
буалдыр пайда болуын сезінуді туындатуы 
мүмкін. Мұндай симптомдар пайда болғанда 
офтальмолог-дәрігермен кеңесу қажет.

• Көзге химиялық заттар түскенде КӨЗДІ ДЕ-
РЕУ АҒЫНДЫ СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ ЖӘНЕ 
ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ ӨЗ ОФТАЛЬМОЛОГ-
ДӘРІГЕРІҢІЗГЕ НЕМЕСЕ ЖАҚЫН 
МАҢДАҒЫ АУРУХАНАНЫҢ КЕЗЕК 
КҮТТІРМЕЙТІН ЖӘРДЕМ БӨЛІМІНЕ 
ЖҮГІНІҢІЗ.

• Ұрықтануға қарсы ішетін дәрілерді қабылдау 
көрудің бұзылуын туындатуы немесе жана-
спалы линзаларды көтере алуды нашарлатуы 
мүмкін.

• Мұндай жағдайларда да офтальмолог-
дәрігермен кеңесу қажет.

• Кез-келген жанаспалы линзаларды 
пайдаланушыларға көруді және көздің 
саулығын тексерту үшін офтальмолог-
дәрігерге ұдайы барып тұру керек.

• Өз линзаңызды басқаларға тағуға ешқашан 
бермеңіз. Олар сіз үшін көруді түзетуге 
қажет жекелей ерекшеліктеріңіз ескеріле 
отырып арнайы іріктелген. Жанаспалы 
линзаларды әртүрлі адамдардың бірігіп пай-
далануы көздің инфекциялық ауруларының 
даму қаупін бірнеше рет есе арттырады.

• Көрудің жақсы болуы мен көздің саулығы 
үшін ACUVUE линзаларын офтальмолог-
дәрігердің ұсыныстарына қатаң сәйкестікте 
тағу керек. Нұсқаулықтар бұл нұсқаулықта 
егжей-тегжейлі баяндалған.

• Сіз бұрын өткерген және қазіргі кездегі 
ауруларыңыз туралы өз офтальмологыңызды 
хабардар етуге тиіссіз. Бұл дәрігердің 
сіздің қажеттіліктеріңізге жақсы сәйкес 
келетін линзаларды және күтімге арналған 
ерітінділерді таңдап алуына мүмкіндік береді.

• Жүзу және су спортының басқа да 
түрлерімен айналысу кезінде жанаспалы 
линзаларды тағу мәселесіне қатысты 
офтальмолог-дәрігермен кеңесіңіз. Жүзу 
кезінде немесе ыстық ваннада жанаспалы 
линзаларға судың тиюі көздің микроорга-
низмдермен жұқпалану қаупін арттырады.

• Жанаспалы линзаларды тағу кезінде зиянды 
және тітіркендіретін булар мен түтіннің әсер 
етуінен аулақ болыңыздар.

• Әрқашан өз жұмыс берушіңізді жанаспалы 
линзалар тағатыныңыз туралы хабардар 
етіп отырыңыз. Кейбір мамандықтар көзге 
арналған арнайы қорғағыш құралдарын 
пайдалануды қарастырады және жанаспалы 
линзалардан бас тартуды талап етуі мүмкін. 

Пайда болатын мәселелер бойынша әрқашан 
өз офтальмолог-дәрігеріңізге жүгініңіз.

Қауіпсіздігін бақылау 
Күніне бір реттен сиретпей сіз өзіңізге өзіңіз 
тексеру жүргізуіңіз керек. 
 

Өзіңізге келесі сұрақтарды қойыңыз: 
 
1.Линзаларды таққанда өзімді қалай сезінемін?
2.Менің көзім қандай болып көрінеді?
3.Мен бұрынғыдай жақсы көремін бе?

Келесі проблемалардың кез-келгені пайда 
болғанда линзаларды шешіп алу қажет:
• Көздің қышуын, күйдіріп ашытуды немесе 

шаншуын сезіну.
• Бөгде денені сезіну.
• Шамадан тыс жас ағуды, көзден әдеттен 

тыс бөліністер пайда болғанда немесе ол 
қызарғанда.

• Көздің алды буалдырланғанда, кемпір қосақ 
жарықтарында немесе заттардың айнала-
сында ореолдар пайда болғанда линзалар-
ды шешіп алу қажет. Линзаларды үздіксіз 
немесе тым ұзақ таққанда көздің құрғақтық 
сезімі пайда болуы мүмкін.

• Таға салған кездегімен салыстырғанда 
линзалардың жайлылығы аздау сияқты 
көрінеді.

• Егер линзаларды шешіп алғанда жайсыздық 
пен басқа да проблемалар жоғалып кетсе, 
зақымданулардың, ластанулардың немесе 
бөгде денелердің болуы тұрғысында лин-
заларды мұқият қарап тексеріңіз. Ақаулары 
бар линзаларды тастау және жаңасын тағу 
керек. 

Егер жаңа линзаны тағудан кейін жайсыздық 
пен басқа да проблемалар қайта жаңғырса 
линзаны шешіп алыңыз және дереу өз 
офтальмолог-дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
Аталған симптомдардың кез-келгені инфекция, 
мөлдір қабықтың ойық жарасы, неоваскуля-
ризация немесе ирит сияқты көздің елеулі 
аурулары туралы растауы мүмкін. Жылдам 
диагностикалау және емдеу көздің елеулі 
зақымдануын болғызбау үшін маңызды мәнге 
ие болуы мүмкін.
СИМПТОМДАР – ОЛ ЖАЙСЫЗДЫҚ БЕЛГІСІ 
БОЛАТЫНЫН ЕСТЕН ШЫҒАРМАҢЫЗ. 
КҮМӘНДІ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ЛИНЗАЛАР-
ДЫ ШЕШІП АЛЫҢЫЗ ЖӘНЕ ДӘРІГЕРІҢІЗГЕ 
КӨРІНІҢІЗ.

Сіздің рецептіңіз
ACUVUE жанаспалы линзалары

Оң көзге арналған линзалар 
оптикалық күші мен базалық қисықтығы 
(цилиндрі мен осі)

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

СІЗГЕ ACUVUE МАРКАСЫНЫҢ ЛИНЗАЛАРЫ 
ТЕК АУЫСТЫРУ АРҚЫЛЫ КҮНДІЗ ТАҒЫП 
ЖҮРУГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН. КҮМӘНДІ 
ЖАҒДАЙДА ЛИНЗАЛАРДЫ ШЕШІҢІЗ ЖӘНЕ 
ДӘРІГЕРГЕ ЖОЛЫҒЫҢЫЗ.
Сұрақтар мен қауіптенулер пайда болғанда 
өзіңіздің офтальмолог-дәрігеріңізге 
жолығыңыз.

ЖАНАСПАЛЫ ЛИНЗАЛАРДЫ ӨЗІҢІЗДІҢ 
ОФТАЛЬМОЛОГ-ДӘРІГЕРІҢІЗДІҢ 
ҰСЫНЫСТАРЫНА СӘЙКЕС ЖАҢАЛАРЫМЕН 
ДЕР КЕЗІНДЕ АУЫСТЫРУ ҚАЖЕТ. 

Сақтау шарттары.
Ұсынылатын сақтау шарттары: 25°С-ден төмен, 
ылғалмен және бағытталған жылудан жана-
судан аулақ болу керек. Көрсетілген сақтау 
мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Сақтау мерзімі 
Сақтау мерзімі – 5 жыл. Егер линзалардың 
 символының жанында көрсетілген 

сақтау мерзімі өткенін анықтасаңыз 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗДАР !

Стерильдігі жөніндегі нұсқау: 
Стерильді. Егер блистері ашылғанын 
немесе зақымданғанын анықтасаңыз 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗДАР. 

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

Қазақстан Республикасы аумағындағы 
өндірушінің уәкілетті өкілінің атауы және 
байланыс деректері (телефон, факс, 
электронды пошта):
ҚР аумағындағы ресми дистрибьюторы: 
«СПЕКТРУМ ВИЖН» ЖШС, 050050, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ-сы, Райымбек д-лы, 
169 А
Тел. +7 (727) 279 01 03, факс: +7 (727) 279 01 03 
 
Медициналық қолдану жөніндегі 
нұсқаулықтың шығарылуы немесе соңғы 
қайта қаралуы туралы мәлімет:
30.09.2021
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ТАҢБАСЫ АНЫҚТАМАСЫ ТАҢБАСЫ АНЫҚТАМАСЫ

Абайлаңыз, қолдану 
жөніндегі нұсқаулықты 
қараңыз

УК-сүзгіДайындаушы

Дайындалған күні

Дейін пайдалану керек Қалдықтарды утилизациялау құны 
төленген

Партия коды

ЕСКЕРТУ: АҚШ федералдық 
заңнамасына сәйкес бұл өнімді тек 
сертификацияланған медицина 
қызметкеріне немесе тапсырыс 
бойынша сатуға рұқсат етілген

Бумен немесе 
құрғақ ыстықпен 
стерилизацияланған 

Қайта қолдануға тыйым 
салынады

Қорабы зақымдалған 
болса, қолданбаңыз

123 Линзаның дұрыс қалыбы

DIA Жалпы диаметрі 123 Линзаның дұрыс емес қалыбы (линза 
айналып кеткен)

BC
Базалық қисықтығы 
/ артқы орталық 
оптикалық радиусы

Қағаз қорапшалар мен қаптамалық 
материалдардың идентификациялық 
белгісі

D
Диоптриясы (оптикалық 
күші) /артқы шыңдық 
рефракциясы

Композиттік материалдардың 
идентификациялық белгісі

Сертификаттау жүйесіне 
сәйкестігінің белгісі Еуропалық Одақтағы уәкілетті өкілі

Таңбалау кезінде пайдаланылған символдар мен белгілеулердің түсіндірмесі:

LB2021AO1D4070


