
 
 

EL Φακοί επαφής ACUVUE®® Ημερήσιας  
Αντικατάστασης 

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η αναθεώρηση είναι η τρέχουσα. 1 από 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ACUVUE® ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ. ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.

Όνομα Εμπορικού Σήματος Υλικό
Υγρό 

Συσκευασίας

Χρονοδιάγραμμα 

Χρήσης

1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses etafilcon A  1 1 1 ημέρα

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses etafilcon A  3 3 1 ημέρα

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™  4 4 senofilcon A  2 2 1 ημέρα

1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses  4 4 narafilcon A  2 2 1 ημέρα

1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with 

LACREON®
etafilcon A  3 3 1 ημέρα

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for 

ASTIGMATISM 
etafilcon A  3 3 1 ημέρα

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM 

with HydraLuxe™  4 4
senofilcon A  2 2 1 ημέρα

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses etafilcon A  3 3 1 ημέρα

Υπόμνημα: Υγρό Συσκευασίας:  1 1  Ρυθμιστικό βορικό αλατούχο διάλυμα  2 2  Ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα 
με μεθυλικό αιθέρα κυτταρίνης  3 3  Ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα με ποβιδόνη Περιεχόμενο υλικού:  4 4  Το 
υλικό του φακού περιέχει σιλικόνη και πληροί τα πρότυπα του φίλτρου προστασίας από την UV ακτινοβολία 
Κατηγορίας 1 με μετάδοση λιγότερο από το 1% των UVB (280-315 nm) και λιγότερο από το 10% των UVA 
(315-380 nm) ακτίνων. Όλα τα άλλα προϊόντα ACUVUE® πληρούν τα πρότυπα του φίλτρου προστασίας από 
την UV ακτινοβολία Κατηγορίας 2 με μετάδοση λιγότερο από το 5% των UVB και το 50% των UVA ακτίνων.

Τα βορικά (βορικό οξύ και βορικό νάτριο) ορίζονται ως ουσίες CMR 1B σε συγκέντρωση υψηλότερη από 0,1% 
κατά βάρος και είναι ασφαλή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Όλα τα προϊόντα του καταλόγου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη δική σας χώρα.
Παρακαλούμε ελέγξτε ποιο προϊόν είναι διαθέσιμο στη δική σας χώρα. www.acuvue.gr

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το έντυπο αφορά τους φακούς επαφής ACUVUE® Ημερήσιας Αντικατάστασης, οι οποίοι προορίζονται 
για χρήση για λιγότερο από 24 ώρες, ενώ ο χρήστης δεν κοιμάται. Ο εφαρμοστής σας θα πρέπει να 
συνταγογραφήσει τους φακούς και να καθορίσει το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα χρήσης για εσάς. Οι φακοί 
σας δεν χρειάζονται καθαρισμό ή απολύμανση και θα πρέπει να απορρίπτονται μετά την αφαίρεση.

• Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Σφαιρικοί Φακοί Επαφής ACUVUE® προτείνονται για Ημερήσια Χρήση 
για τη διόρθωση της όρασης, της μυωπίας και της υπερμετρωπίας, σε άτομα με υγιή μάτια που 
ενδεχομένως έχουν 1.00D ή λιγότερο αστιγματισμό.

• Οι Φακοί Επαφής 1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON® προορίζονται επίσης για αλλαγή/
βελτίωση της εμφάνισης του ματιού. 

• Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Φακοί Επαφής ACUVUE® για ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ προτείνονται για 
Ημερήσια Χρήση για τη διόρθωση της όρασης, της μυωπίας και της υπερμετρωπίας, σε άτομα με υγιή 
μάτια που ενδεχομένως έχουν αστιγματισμό.

• Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Φακοί Επαφής ACUVUE® για ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ προτείνονται για Ημερήσια 
Χρήση για τη διόρθωση της όρασης, της μυωπίας και της υπερμετρωπίας, σε άτομα με πρεσβυωπία 
και με υγιή μάτια που ενδεχομένως έχουν 0.75D ή λιγότερο αστιγματισμό.

ΜΗ ΦΟΡΑΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΑΣΤΕ

Όλοι οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Φακοί Επαφής ACUVUE® διαθέτουν φίλτρο προστασίας UV που βοηθά 
στην προστασία από τη μετάδοση της βλαβερής ακτινοβολίας UV στον κερατοειδή χιτώνα και μέσα στα μάτια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ δεν αντικαθιστούν τα γυαλιά με UV προστασία όπως 
τα γυαλιά ηλίου γιατί δεν καλύπτουν πλήρως το μάτι και την περιοχή γύρω από αυτό. Θα πρέπει να 
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε γυαλιά με UV προστασία όπως σας έχουν συμβουλέψει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μακροχρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ένας από τους παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται με τον καταρράκτη. Η έκθεση βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων 
όπως περιβαλλοντικές συνθήκες (υψόμετρο, γεωγραφία, συννεφιά) και προσωπικοί παράγοντες 
(έκταση και φύση εξωτερικών δραστηριοτήτων). Οι φακοί επαφής με φίλτρο προστασίας UV βοηθούν 
στην προστασία από τη βλαβερή ακτινοβολία UV. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει κλινικές έρευνες που 
αποδεικνύουν ότι φορώντας φακούς επαφής με φίλτρο UV μειώνεται ο κίνδυνος καταρράκτη ή άλλων 
οφθαλμικών διαταραχών. Συμβουλευτείτε τον εφαρμοστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

2. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (πότε να μην τους χρησιμοποιείτε)
Όταν φοράτε φακούς επαφής για ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΑΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ αυτούς τους 
φακούς όταν υφίσταται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις:
• Φλεγμονή ή μόλυνση μέσα ή γύρω από το μάτι ή τα βλέφαρα
• Οποιαδήποτε ασθένεια των ματιών, τραυματισμός ή ανωμαλία που επηρεάζει τον κερατοειδή, τον 

επιπεφυκότα ή τα βλέφαρα
• Οποιαδήποτε προηγούμενη διάγνωση που δεν καθιστά άνετη τη χρήση φακών επαφής
• Σοβαρή ξηρότητα στα μάτια
• Μειωμένη ευαισθησία του κερατοειδούς (κερατοειδική υπαισθησία) 
• Οποιαδήποτε συστηματική νόσος που μπορεί να επηρεάσει το μάτι ή να οξυνθεί με τη χρήση φακών επαφής
• Αλλεργικές αντιδράσεις της οφθαλμικής επιφάνειας ή του περιβάλλοντος ιστού που μπορεί να 

προκληθεί ή να οξυνθεί με τη χρήση φακών επαφής ή υγρών φακών επαφής
• Οποιαδήποτε μόλυνση του ματιού (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα ή ιογενή)
• Εάν τα μάτια σας είναι κόκκινα ή ερεθισμένα
• Ερεθισμός των ματιών που προκαλείται από αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά των υγρών φακών 

επαφής (δηλ. των σταγόνων διαβροχής). Αυτά τα υγρά ενδέχεται να περιέχουν χημικά ή συντηρητικά (όπως 
υδράργυρο, Thimerosal κ.λπ.) στα οποία ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν αλλεργική αντίδραση 

3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – Τι πρέπει να ξέρετε για τη χρήση των φακών επαφής:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (ελκώδης 
κερατίτιδα), ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 
ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: 
• Ενοχλήσεις στα μάτια       • Απώλεια της όρασης  • Μεταβολές στην όραση
• Υπερβολική δακρύρροια       • Ερυθρότητα στα μάτια   

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΣΑΣ.
• Αυτοί οι φακοί προτείνονται για ημερήσια χρήση και για μία μόνο χρήση. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι η χρήση μαλακών φακών επαφής ημερήσιας αντικατάστασης μειώνει τον κίνδυνο κάποιων 
επιπλοκών συμπεριλαμβανομένων της αίσθησης δυσανεξίας και φλεγμονών που σχετίζονται με τη 
φροντίδα και το χειρισμό του φακού. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να σας θέσει σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο σε σχέση με αυτά τα προβλήματα.

• Οι φακοί που προτείνονται για ημερήσια αντικατάσταση δεν πρέπει να φοριούνται όταν ο χρήστης 
κοιμάται. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών οφθαλμικών προβλημάτων 
(δηλ. ελκώδους κερατίτιδας) είναι αυξημένος όταν ο χρήστης φορά τους φακούς τη νύχτα.1

• Μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρήστες φακών επαφής που καπνίζουν παρουσιάζουν συχνότερα 
οφθαλμικά προβλήματα (ελκώδη κερατίτιδα) από τους μη καπνιστές. 

• Προβλήματα με τους φακούς επαφής ή τη φροντίδα του φακού μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα 
το σοβαρό τραυματισμό των ματιών. 

• Η σωστή χρήση και φροντίδα των φακών επαφής και των προϊόντων φροντίδας των φακών είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ασφαλή χρήση αυτών των προϊόντων. 

• Ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών οφθαλμικών προβλημάτων (δηλ. ελκώδους κερατίτιδας) μπορεί να 
ελαττωθεί με την προσεκτική εφαρμογή των οδηγιών για τη φροντίδα και την απόρριψη των φακών.

• Μην εκθέτετε τους φακούς επαφής σε νερό ενώ τους φοράτε. Στο νερό ενδέχεται να υπάρχουν 
μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή λοίμωξη, απώλεια όρασης ή τύφλωση. Εάν οι 
φακοί σας βυθιστούν σε νερό ενώ συμμετέχετε σε αθλήματα που έχουν σχέση με το νερό ή κολυμπάτε 
σε πισίνες, κάνετε μπάνιο σε μπανιέρα ή κολυμπάτε σε λίμνες ή στη θάλασσα, θα πρέπει να τους 
απορρίψετε και να τους αντικαταστήσετε με ένα νέο ζευγάρι. Ζητήστε από τον εφαρμοστή σας να σας 
δώσει συμβουλές σχετικά με τη χρήση των φακών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό.

1 New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), σελ. 773-783

4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• ΜΗ χρησιμοποιείτε το φακό εάν η αποστειρωμένη συσκευασία είναι ανοιχτή, κατεστραμμένη ή 

μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης.
• Την πρώτη φορά που θα πάρετε τους φακούς σας, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τους εφαρμόσετε και να τους 

αφαιρέσετε (ή φροντίστε να υπάρχει κάποιος άλλος διαθέσιμος για να σας βοηθήσει να τους αφαιρέσετε) πριν 
φύγετε από το γραφείο του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.

• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τσιμπιδάκια ή άλλα εργαλεία για να αφαιρέσετε τους φακούς σας από τη θήκη τους.
• Να θυμάστε, να αρχίζετε πάντοτε από το ίδιο μάτι.
• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο φακός βρίσκεται επάνω στον αμφιβληστροειδή (τον διαφανή θόλο 

στο εμπρός μέρος του ματιού) πριν επιχειρήσετε να τον αφαιρέσετε. 
Γενικές Προφυλάξεις:
• Λόγω του μικρού αριθμού χρηστών που έχουν εγγραφεί στις κλινικές μελέτες για τους φακούς, όλες οι 

τιμές διαθλαστικής ισχύος, οι διαμορφώσεις σχεδίασης ή οι παράμετροι φακών που είναι διαθέσιμες στο 
υλικό των φακών δεν έχουν αξιολογηθεί σε στατιστικά σημαντικό αριθμητικό μέγεθος. Συνεπώς, όταν 
επιλέγετε τον κατάλληλο σχεδιασμό και τις παραμέτρους του φακού, ο εφαρμοστής θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του όλα τα χαρακτηριστικά του φακού που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του φακού 
και την οφθαλμική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της διαπερατότητας του οξυγόνου, της επιφανειακής 
διαβροχής, του κεντρικού και του περιφερικού πάχους και της διαμέτρου της οπτικής ζώνης. 

• Η πιθανή επίπτωση αυτών των παραγόντων στην υγεία των ματιών του χρήστη θα πρέπει 
να αξιολογείται με προσοχή έναντι της ανάγκης του χρήστη για διόρθωση του διαθλαστικού 
σφάλματος. Συνεπώς, η διαρκής υγεία των ματιών του χρήστη και η απόδοση του φακού θα πρέπει 
να παρακολουθείται προσεκτικά από τον εφαρμοστή που τους συνιστά.

• Αν φοράτε τους φακούς επαφής σας για να διορθώσετε την πρεσβυωπία χρησιμοποιώντας 
διόρθωση μονόρασης ή πολυεστιακή διόρθωση, ενδέχεται να μην μπορέσετε να έχετε βέλτιστη 
διόρθωση της οπτικής οξύτητας για τη μακρινή ή την κοντινή όραση. Οι ανάγκες για διόρθωση της 
όρασης είναι διαφορετικές για κάθε άνθρωπο, οπότε θα συνεργαστείτε με τον εφαρμοστή σας για 
να επιλέξετε τον καταλληλότερο τύπο φακού για εσάς.

• Οι εφαρμοστές θα πρέπει να δίνουν στο χρήστη οδηγίες να αφαιρέσουν αμέσως τους φακούς, αν 
τα μάτια τους κοκκινίσουν ή ερεθιστούν.

• Να επικοινωνείτε πάντοτε με τον εφαρμοστή σας, πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φάρμακο 
στα μάτια σας.

• Να γνωρίζετε ότι ορισμένα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, όπως τα αντισταμινικά, τα αποσυμφορητικά, 
τα διουρητικά, τα μυοχαλαρωτικά, τα ηρεμιστικά και φάρμακα κατά της ταξιδιωτικής ναυτίας, μπορεί να 
προκαλέσουν ξηρότητα του ματιού, να αυξήσουν την αίσθηση του φακού στο μάτι ή να προκαλέσουν 
θολή όραση. Αν σας παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα με τους φακούς σας ενώ λαμβάνετε 
τέτοιου είδους φαρμακευτικά παρασκευάσματα, να ενημερώνετε πάντοτε τον εφαρμοστή σας. 

• Λάβετε υπόψη ότι, αν χρησιμοποιείτε αντισυλληπτικά που χορηγούνται από το στόμα 
(αντισυλληπτικά χάπια), ενδέχεται να παρουσιάσετε αλλοιώσεις της όρασης ή να μην αισθάνεστε 
πλέον άνετα όταν φοράτε τους φακούς επαφής.

• Μην αλλάζετε τον τύπο (π.χ. όνομα εμπορικού σήματος κ.λπ.) ή τις παραμέτρους των φακών σας (π.χ. 
διάμετρο, βασική καμπυλότητα, ισχύ φακών κ.λπ.) χωρίς να συμβουλευτείτε τον εφαρμοστή σας.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμο ένα ζευγάρι γυαλιά με την τρέχουσα συνταγή σας, για να το χρησιμοποιείτε αν 
δεν μπορείτε να φορέσετε τους φακούς επαφής ή σε συνθήκες που δεν συνιστάται η χρήση φακών επαφής. 

• Όπως και με όλους τους τύπους φακών επαφής, η εξέταση των ματιών σε περιοδικά διαστήματα 
είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της υγιούς όρασης. Ρωτήστε τον εφαρμοστή για το συνιστώμενο 
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης. 

5. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (Παρενέργειες) - Πιθανά προβλήματα και τι πρέπει να κάνετε
Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν φοράτε τους φακούς επαφής σας και 
ενδέχεται να σχετίζονται με τα ακόλουθα συμπτώματα:
• Αίσθηση καψίματος, τσούξιμο, φαγούρα και/ή ξηρότητα στα μάτια σας
• Μειωμένη άνεση με τους φακούς ή αίσθημα ότι κάτι υπάρχει στο μάτι σας
• Οίδημα ή φλεγμονή μέσα ή γύρω από τα μάτια σας
• Ερυθρότητα των ματιών 
• Πρόβλημα στα βλέφαρα
• Υπερβολική δακρύρροια ή/και ασυνήθιστες εκκρίσεις στα μάτια
• Χαμηλή ή θολή όραση
• Σχηματισμός ουράνιων τόξων ή φωτοστέφανων γύρω από τα αντικείμενα
• Ευαισθησία στο φως (φωτοφοβία)
• Μπορεί να υπάρχει η πιθανότητα κάποιας προσωρινής βλάβης οφειλόμενης σε περιφερικές 

διηθήσεις, περιφερικά έλκη του κερατοειδούς και διάβρωση του κερατοειδούς. Ενδεχομένως 
υπάρχει η πιθανότητα για άλλες φυσιολογικές παρατηρήσεις, όπως τοπικό ή γενικευμένο οίδημα, 
κερατοειδική νεοαγγείωση, χρώση του κερατοειδούς, έγχυση, ανωμαλίες του ταρσού, ιρίτιδα και 
επιπεφυκίτιδα, μερικά από τα οποία είναι κλινικώς αποδεκτά σε χαμηλά επίπεδα.

Όταν εμφανίζεται οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, ενδέχεται να υπάρχει κάποια σοβαρή 
οφθαλμική πάθηση. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ και να επισκεφθείτε το 
συντομότερο δυνατόν τον επαγγελματία στο χώρο της φροντίδας των οφθαλμών σας, ώστε να 
αναζητηθεί άμεσα η επαγγελματική διάγνωση του προβλήματος και η άμεση θεραπεία, προς αποφυγή 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης στον οφθαλμό.

Εντοπισμός προβλημάτων και τι πρέπει να κάνετε
Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα θα πρέπει να κάνετε μία απλή αυτο-εξέταση 3 βημάτων. Ρωτήστε 
τον εαυτό σας:
• Πώς αισθάνομαι τους φακούς στα μάτια μου;
• Πώς φαίνονται τα μάτια μου;
• Έχω παρατηρήσει αλλαγές στην όρασή μου;

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΣΑΣ. 
Εάν το πρόβλημα ή η δυσανεξία πάψει να υπάρχει, απορρίψτε τον φακό και αντικαταστήστε με έναν νέο 
φακό. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί αφού εφαρμόσετε τον νέο φακό, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΦΑΚΟ ΚΑΙ 
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΑΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Την πρώτη φορά που θα πάρετε τους φακούς σας, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τους εφαρμόσετε και 
να τους αφαιρέσετε (ή φροντίστε να υπάρχει κάποιος άλλος διαθέσιμος για να σας βοηθήσει να τους 
αφαιρέσετε) πριν φύγετε από το γραφείο του επαγγελματία στο χώρο της φροντίδας των οφθαλμών.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το φακό εάν η αποστειρωμένη συσκευασία είναι ανοιχτή, κατεστραμμένη ή μετά 
την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης.

Βήμα 1: Πώς να ξεκινήσετε
Είναι απαραίτητο να αποκτήσετε συνήθειες καλής υγιεινής κατά τη φροντίδα και τον χειρισμό των 
νέων φακών σας. Η καθαριότητα είναι η πρώτη και σπουδαιότερη απαίτηση της σωστής φροντίδας 
των φακών επαφής. Πιο συγκεκριμένα, πριν χειριστείτε τους φακούς σας, τα χέρια σας θα πρέπει να 
είναι καθαρά, στεγνά και να μην έχουν επάνω σαπούνια, λοσιόν ή κρέμες.
Πριν ξεκινήσετε:
• Πάντα να πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό, απαλό σαπούνι, να τα ξεβγάζετε προσεκτικά και να 

τα στεγνώνετε με πετσέτα χωρίς χνούδι πριν αγγίξετε τους φακούς σας, προκειμένου να μειώσετε 
την πιθανότητα μόλυνσης.



Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η αναθεώρηση είναι η τρέχουσα. 2 από 2

• Θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε σαπούνια που περιέχουν κρέμα, λοσιόν ή καλλυντικά 
πριν χειριστείτε τους φακούς σας. Αυτές οι ουσίες ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με τους φακούς 
και να μην μπορέσετε να τους φορέσετε σωστά. Είναι καλύτερα να φοράτε τους φακούς σας πριν 
χρησιμοποιήσετε μακιγιάζ.

Βήμα 2: Άνοιγμα της συσκευασίας

Πάντα επιβεβαιώνετε ότι οι παράμετροι του φακού (π.χ. διάμετρος (DIA), βασική καμπυλότητα (BC), ισχύς 
σφαιρώματος (D), κλπ.) που αναγράφονται στη συσκευασία αλλά και σε κάθε ξεχωριστό μπλίστερ φακού 
αντιστοιχούν στη συνταγή σας. ΜΗ χρησιμοποιήσετε τον φακό εάν υπάρχει αναντιστοιχία.

Συσκευασία
Κάθε συσκευασία περιέχει φακούς συσκευασμένους ξεχωριστά. Ο κάθε φακός διαθέτει τη δική του 
πλαστική συσκευασία, σχεδιασμένη ειδικά για να διατηρείται αποστειρωμένος ενώ είναι σφραγισμένος.

Συσκευασία φακών
Για να ανοίξετε μια μεμονωμένη συσκευασία φακού, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:
1. Ανακινήστε τη συσκευασία και ελέγξτε για να δείτε ότι ο φακός επιπλέει μέσα στο διάλυμα.
2. Αποκολλήστε προσεκτικά το σφράγισμα του αλουμινόχαρτου για να αποκαλύψετε τον φακό.
3. Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στον φακό και ωθήστε τον προς τα επάνω στο πλάι του δοχείου της 

συσκευασίας των φακών, μέχρι να ελευθερωθεί από το μπλίστερ. Καμιά φορά, μπορεί ο φακός να 
κολλήσει στο εσωτερικό του αλουμινόχαρτου όταν ανοιχτεί ή στην ίδια την πλαστική συσκευασία. 
Αυτό δεν θα επηρεάσει την αποστείρωση του φακού. Μπορείτε να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε με 
απόλυτη ασφάλεια. Αφαιρέστε προσεκτικά τον φακό και ελέγξτε τον, εφαρμόζοντας τις οδηγίες χειρισμού.

Συμβουλές χειρισμού του φακού
• Χειρισθείτε τους φακούς σας με τα άκρα των δαχτύλων σας και προσέχετε ώστε να μην τους 

αγγίζετε με τα νύχια σας. Βοηθά εάν τα νύχια σας είναι κοντά και λεία.
• Αφού αφαιρέσετε τον φακό από τη συσκευασία, εξετάστε τον, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ένας 

μεμονωμένος, καθαρός και υγρός φακός, χωρίς αμυχές ή σχισίματα. Αν ο φακός φαίνεται να έχει 
υποστεί ζημιά, ΜΗΝ τον χρησιμοποιήσετε. 

 
Βήμα 3: Εφαρμογή του φακού στο μάτι

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία των φακών και εξετάσετε τους φακούς, εφαρμόστε τον φακό στο μάτι 
σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΦΑΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ, εφαρμόζοντας μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

• Τοποθετήστε τον φακό στον δείκτη του χεριού σας και ελέγξτε τον από την εξωτερική του 
πλευρά. Ο φακός θα πρέπει να έχει ένα φυσικό, καμπυλωτό σχήμα, σαν μπολ. Εάν οι άκρες του 
φακού τείνουν προς τα έξω, ο φακός είναι ανάποδα.

• Πιέστε μαλακά τον φακό ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα. Οι άκρες θα πρέπει να γυρίσουν 
προς τα μέσα. Εάν ο φακός είναι ανάποδα, οι άκρες θα γυρίζουν ελαφρά προς τα έξω.

• Τοποθετήστε τον φακό στον δείκτη του χεριού σας και κοιτάζοντάς τον εντοπίστε τους αριθμούς 
1-2-3. Το 1-2-3 υποδεικνύει σωστό προσανατολισμό ενώ μια αντιστροφή του 1-2-3 υποδεικνύει 
ότι ο φακός είναι ανάποδα. Εάν ο φακός είναι ανάποδα (αντιστροφή του 1-2-3), αντιστρέψτε τον 
φακό και εντοπίστε ξανά τους αριθμούς για να επιβεβαιώσετε τον σωστό προσανατολισμό του 
φακού. Σημειώστε ότι η σήμανση 1-2-3 δεν υπάρχει σε όλους τους φακούς ACUVUE®.

2. Έχοντας τον φακό στον δείκτη σας, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να συγκρατήσετε το επάνω 
βλέφαρό σας, ώστε να μην ανοιγοκλείσετε το μάτι σας.

3. Τραβήξτε το κάτω βλέφαρό σας προς τα κάτω με τα άλλα δάχτυλα του χεριού με το οποίο κάνετε 
την εφαρμογή.

4. Κοιτάξτε προς το ταβάνι και τοποθετήστε προσεκτικά τον φακό στο λευκό κάτω μέρος του ματιού σας.
5. Απελευθερώστε αργά το βλέφαρό σας και κλείστε το μάτι σας για ένα λεπτό.
6. Ανοιγοκλείστε το μάτι σας αρκετές φορές για να κεντράρετε τον φακό.
7. Χρησιμοποιήστε την ίδια τεχνική όταν εφαρμόζετε τον φακό στο άλλο μάτι σας. 

Υπάρχουν άλλες μέθοδοι εφαρμογής των φακών. Εάν η παραπάνω μέθοδος είναι δύσκολη για εσάς, 
τότε ζητήστε τη βοήθεια του εφαρμοστή σας για εναλλακτικό τρόπο.

Βήμα 4: Επικέντρωση του φακού

Ένας φακός τοποθετημένος επάνω στον αμφιβληστροειδή (τον διαφανή θόλο στο εμπρός μέρος 
του ματιού), πολύ σπάνια θα μετατοπιστεί στο λευκό τμήμα του ματιού κατά τη χρήση. Όμως, αυτό 
μπορεί να συμβεί εάν η εφαρμογή και η αφαίρεση δε γίνουν σωστά. Για να επικεντρώσετε έναν φακό, 
ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:
• Κλείστε τα βλέφαρα και μετακινήστε τον φακό στη θέση του με ελαφρό μασάζ μέσω των κλειστών 

βλεφάρων.
Ή

• Κρατήστε το μάτι ανοιχτό και μετακινήστε προσεκτικά τον φακό που βρίσκεται εκτός κέντρου 
επάνω στον αμφιβληστροειδή (στη μέση του ματιού σας), πιέζοντας με το δάχτυλο στο άκρο του 
επάνω ή του κάτω βλεφάρου.

Κοσμητικοί φακοί και συμπτώματα στην όραση
Οι φακοί επαφής με κοσμητική χρώση ενδέχεται να απορροφούν λιγότερο φως από τους μη 
κοσμητικούς φακούς. Συνεπώς, ενδέχεται να παρουσιάσετε ορισμένα συμπτώματα στην όραση όταν 
τους φοράτε (δηλ. να βλέπετε το μοτίβο του φακού με την περιφερική σας όραση)

Επικίνδυνες συνθήκες
• Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σε σπρέι, όπως η λακ για τα μαλλιά, ενώ φοράτε τους φακούς, να 

κρατάτε τα μάτια σας κλειστά μέχρι να επικαθίσει το σπρέι.
• Να αποφεύγετε όλους τους επιβλαβείς ή ερεθιστικούς ατμούς και τις αναθυμιάσεις όταν φοράτε φακούς.
• Ποτέ μην ξεβγάζετε τους φακούς σας με νερό βρύσης. Το νερό βρύσης μπορεί να περιέχει πολλές 

ακαθαρσίες που μπορεί να μολύνουν ή να βλάψουν τους φακούς σας και μπορεί να οδηγήσουν σε 
λοίμωξη των ματιών ή τραυματισμό.

Ενεργότητα νερού
• Μην εκθέτετε τους φακούς επαφής σας σε νερό ενώ τους φοράτε.

Διαλύματα λίπανσης/διαβροχής
• Ο εφαρμοστής σας μπορεί να συστήσει κάποιο διάλυμα λίπανσης/διαβροχής που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε. Αυτά τα διαλύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υγράνετε (λιπάνετε) 
τους φακούς σας, ενώ τους φοράτε.

• Μη χρησιμοποιήσετε σάλιο ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα συνιστώμενα διαλύματα, για τη 
λίπανση ή την διαβροχή των φακών σας. Μη βάζετε τους φακούς σας στο στόμα.

Κοινή χρήση των φακών
• Ποτέ μην επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο να φορέσει τους φακούς σας. Το να «μοιράζεστε» τους 

φακούς σας με άλλους αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες των οφθαλμικών μολύνσεων. 

Συμμόρφωση με τα συνιστώμενα χρονοδιαγράμματα χρήσης και αντικατάστασης
• Ποτέ μη φοράτε τους φακούς σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σας έχει 

συσταθεί από τον εφαρμοστή σας.
• Πάντα να απορρίπτετε τους φακούς σας όπως συνιστάται από τον εφαρμοστή σας.
• Οποιοδήποτε προϊόν ή απόβλητο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να απορρίπτεται 

σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο φακός βρίσκεται επάνω στον αμφιβληστροειδή (τον διαφανή 
θόλο στο εμπρός μέρος του ματιού) πριν επιχειρήσετε να τον αφαιρέσετε. Αυτό μπορείτε να το 
διαπιστώσετε καλύπτοντας το άλλο μάτι. Εάν η όραση είναι θολή, τότε ο φακός βρίσκεται είτε στο λευκό 
μέρος του ματιού ή δε βρίσκεται στο μάτι. Για να εντοπίσετε τον φακό, επιθεωρήστε το πάνω μέρος του 
ματιού, ενώ κοιτάζετε προς τα κάτω μέσα σε έναν καθρέφτη και ενώ τραβάτε το πάνω βλέφαρο προς τα 
επάνω. Στη συνέχεια, εξετάστε την κάτω περιοχή, τραβώντας το κάτω βλέφαρο προς τα κάτω.
Πλύνετε, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας σχολαστικά. Θα πρέπει να εφαρμόζετε τη μέθοδο που 
συνιστάται από τον εφαρμοστή σας. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα της μίας μεθόδου:

Μέθοδος Τσιμπήματος:
Βήμα 1. Κοιτάξτε προς τα επάνω, ωθήστε τον φακό προς το κάτω μέρος του ματιού, 
χρησιμοποιώντας τον δείκτη σας.

Βήμα 2. Πιέστε μαλακά τον φακό ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα. 
Βήμα 3. Αφαιρέστε τον φακό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την υγεία των ματιών σας, είναι σημαντικό να μπορεί να κινείται ο φακός ελεύθερα στο 
μάτι σας. Αν ο φακός κολλήσει (σταματήσει να κινείται) επάνω στο μάτι σας, εφαρμόστε λίγες σταγόνες 
από το συνιστώμενο διάλυμα διαβροχής. Περιμένετε μέχρι ο φακός να αρχίσει να κινείται ελεύθερα 
επάνω στο μάτι, πριν τον αφαιρέσετε. Αν ο φακός εξακολουθεί να μην μετακινείται, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε αμέσως τον εφαρμοστή σας.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Εάν εισχωρήσουν στο μάτι σας οποιουδήποτε είδους χημικά (οικιακά 
προϊόντα, προϊόντα κηπουρικής, εργαστηριακά χημικά κ.λπ.): ΑΜΕΣΩΣ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ 
ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ (παρενεργειών)

Οποιοδήποτε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά τη χρήση των Φακών Επαφής ACUVUE® θα πρέπει να 
αναφέρεται στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και στην εθνική σας αρχή.

Κατασκευάζονται από:

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA 
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland 

 
Παρακαλώ ανατρέξτε στη συσκευασία για τη χώρα προέλευσης. Η πλήρης διεύθυνση αναφέρεται παραπάνω.

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

©Johnson & Johnson Medical Vision Care Companies.Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/2021
Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να βρίσκονται στις ετικέτες ή στη συσκευασία.

Σύμβολο Ορισμός

     Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Κατασκευαστής

Ημερομηνία παραγωγής

Ημερομηνία λήξης

LOT Κωδικός παρτίδας

Αποστείρωση με ατμό

Να μην ξαναχρησιμοποιείται (Μίας χρήσης)

Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και 
συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος

MD Ιατροτεχνολογικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Υποδεικνύει μεμονωμένο αποστειρωμένο σύστημα συσκευασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση 
αυτού του προϊόντος από ή σε παραγγελία ενός αδειούχου εφαρμοστή

UV Blocking

UV BLOCKING

UV Blocking

Φίλτρο UV

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Σήμανση CE και Αριθμός Ταυτοποίησης κοινοποιημένου φορέα

DIA Διάμετρος

BC Βασική καμπυλότητα

D Διοπτρίες (ισχύς του φακού)

CYL Κυλινδρική ισχύς

AXIS Άξονας

MAX ADD Μέγιστο addition διόρθωσης

LOW / L «Χαμηλό» κοντινό ADD

MID / M «Μέσο» κοντινό ADD

HGH / H «Υψηλό» κοντινό ADD

SH NATURAL SHIMMER™

SP NATURAL SPARKLE™

N NATURAL SHINE™

  Θέση φακού: σωστή

   Θέση φακού: λανθασμένη (φακός ανάποδα)

«Σήμα αναγνώρισης» για τα συνοδευτικά χαρτιά των κιβωτίων και του 
περιτυλίγματος

«Σήμα αναγνώρισης» για τα συνθετικά υλικά

Άνοιγμα συσκευασίας (χαρτονένιου κουτιού)

Περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

Εισαγωγέας


