ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ
Στην ACUVUE®, δεσμευόμαστε για
βιώσιμες λύσεις που σας βοηθούν
να βλέπετε τον κόσμο καλύτερα και
διασφαλίζουν ότι είναι ένα μέρος
που αξίζει να βλέπετε.

Εγγυόμαστε ότι το
κουτί φακών επαφής
ACUVUE® περιέχεται σε
100% βιώσιμη χάρτινη
συσκευασία*1.

Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Ελαχιστοποιώντας την επίδρασή μας στο
κλίμα, αντιμετωπίζοντας τα απόβλητα και
προστατεύοντας τον φυσικό μας κόσμο, μπορούμε
όλοι να κάνουμε μια θετική διαφορά.

Ακολουθήστε αυτά τα τρία απλά βήματα για την υπεύθυνη απόρριψη
των φακών επαφής και της συσκευασίας τους.

1

2

Ανακυκλώστε τη χάρτινη
συσκευασία των φακών
επαφής και το έντυπο
οδηγιών χρήσης. Είναι και
τα δύο 100% ανακυκλώσιμα.
Το επαναχρησιμοποιούμενο
δοχείο και η φιάλη διαλύματος
μπορούν επίσης να
απορριφθούν στον κάδο
ανακύκλωσης.

Η συσκευασία blister είναι
κατασκευασμένη από
ανακυκλώσιμο υλικό, ωστόσο,
η ανακύκλωση μπορεί να
μην είναι πάντα δυνατή λόγω
του μικρού μεγέθους της.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε
στο τοπικό σας κέντρο
ανακύκλωσης σχετικά με
τις δυνατότητές του. Για να
ανακυκλώσετε τη συσκευασία
blister, βεβαιωθείτε πρώτα ότι
διαχωρίζετε το αλουμινόχαρτο
και απορρίψτε την στον κάδο.
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Οι χρησιμοποιημένοι φακοί
επαφής απορρίπτονται
στον κάδο. Παρακαλούμε
μην πετάτε τους φακούς
σας στην τουαλέτα ή στον
νεροχύτη. Μπορεί να
αυξήσει την πιθανότητα
να καταλήξουν σε υδάτινα
ρεύματα, ποτάμια και
ωκεανούς.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το όραμά μας
για τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.acuvue.gr/viosimotita
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι φακοί επαφής ACUVUE® μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διόρθωση της όρασης. Ένας επαγγελματίας οφθαλμικής υγείας θα προσδιορίσει αν οι φακοί επαφής είναι κατάλληλοι για
εσάς. Παρόλο που αυτό είναι σπάνιο, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά οφθαλμικά προβλήματα κατά τη χρήση φακών επαφής. Για την πρόληψη αυτών των προβλημάτων, ακολουθήστε το
πρόγραμμα χρήσης και αντικατάστασης, καθώς και τις οδηγίες σωστής φροντίδας των φακών. Μην φοράτε φακούς επαφής εάν έχετε οφθαλμική λοίμωξη, οποιαδήποτε οφθαλμική πάθηση ή
συστηματική νόσο, που μπορεί να επηρεάσουν τα μάτια ή εάν είστε αλλεργικοί σε οποιαδήποτε συστατικά. Εάν αντιμετωπίσετε δυσανεξία στα μάτια, υπερβολικό δάκρυσμα, αλλαγές στην όραση,
ερυθρότητα ή άλλα προβλήματα στα μάτια, αφαιρέστε τον φακό και επικοινωνήστε αμέσως με τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων
προειδοποιήσεων και προφυλάξεων, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ACUVUE® (www.acuvue.gr).
*PEFC (Πρόγραμμα για την Προώθηση της Δασικής Πιστοποίησης) ή SFI (Πρωτοβουλία για την Αειφόρο Δασοκομία), FSC (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών),
1. JJV Data on File 2022. Τεκμηρίωση δεδομένων για αξίωση πιστοποίησης χάρτινης συσκευασίας.
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