
 

 

Evening 
Morning 

Вечір 
Ранок 

Before you start 
Wash your hands and dry 
with a lint-free towel. 

Перед початком 

Помийте руки і витріть 

їх рушником без ворсу 

1 Remove your first contact lens from the 
packaging. 
Apply lens on eye. 
Repeat with the other lens. 
2 Discard packaging 

1 Витягніть першу контактну лінзу з блістера 

Одягніть лінзу на око 

Одягніть другу лінзу 

2 Викиньте упаковку 

1 Remove your Lens from eye and Discard. 
2 Discard Lens in the bin 

1 Зніміть лінзу з ока і викиньте 

2 Викиньте лінзу у відро для сміття 

When you finish 
Wash and dry your hands with a lint-free towel. 

Коли Ви закінчили 

Помийте руки і витріть їх рушником без ворсу 

DO’S & DONT’S 
Contact lenses are enjoyed safely and loved by 
millions of people. 
Most wearers won’t ever experience problems, 
however, if contact lenses are not treated with the 
love and respect they 
need, there is a small risk of developing 
potentially serious problems. 
IF YOU LOVE YOUR EYES, LOVE YOUR 
LENSES! 
Stick to the tips below to keep your eyes healthy: 

МОЖНА & НЕ МОЖНА 

Використання контактних лінз є безпечним і 

міліони людей полюбляють саме цей вид 

корекції. 

У більшості користувачів контактних лінз ніколи 

не виникає будь-яких проблем, проте, якщо не 

доглядати належно за своїми контактними лінзами, 

є незначний ризик виникнення потенційно 

серйознийх ускладнень. 

ЯКЩО ВИ ЛЮБИТЕ СВОЇ ОЧІ, ПОЛЮБІТЬ 

СВОЇ ЛІНЗИ! 

Дотримуйтеся нижче наведених порад, щоб 

зберегти свої очі здоровими: 

Do 

• Discard daily disposable lens after each 
wear 

• Have regular check-ups as advised by 
your practitioner 

• Always wash and dry your hands prior to 
handling your lenses 

• Always rub, rinse and store your lenses in 
the recommended solution before and 
after each use (except single-use lenses, 
which should be discarded after each 
wear) 

• Always clean the lens case with solution, 
wipe with a clean tissue then air-dry after 
each use by placing the case and lids 
face down on a tissue 

• Always apply the same lens rst to avoid 
mixing them up 

• Check the lens is not inside out before 
applying 

• Check the lens is not damaged before 
applying 

МОЖНА 

Викидайте одноденні КЛ після кожного 

використання 

Регулярні огляди за рекомандацією лікаря-

офтальмолога 

Завжди мийте і витирайте руки перед одяганням 

КЛ  

Завжди протирайте та зберігайте КЛ в 

рекомендованому розчині перед і після 

використання (окрім одноденних лінз, які необхідно 

викидати після кожного одягання) 

Після кожного використання промийте контейнер 

для лінз 

розчином, витріть чистою серветкою та висушіть, 

поклавши корпус та кришки "вниз обличчям" на 

серветку Завжди одягайте ту ж саму лінзу першою, 

щоб їх не переплутати 

Перевірте, чи лінза не вивернута перед одяганням 

Перевірте, чи лінза не пошкоджена перед 

одяганням 

Обережно одягайте лінзу, щоб її не пошкодити 

Одягайте лінзи перед нанесенням макіяжу 

Знімайте лінзу перед зняттям макіяжу 



• Handle carefully to avoid damaging the 
lens 

• Apply your lenses before putting on 
make-up 

• Remove lenses then remove make-up 

• Keep your eyes closed when using 
hairspray or other aerosols 

• Replace your lens case at least monthly 

• Discard lenses and solutions that are past 
their expiry date 

• Wear only the lenses specied by your 
contact lens practitioner 

• Stick strictly to the recommended wearing 
schedule and replacement frequency 

• Make sure you have an adequate supply 
of replacement lenses or a spare pair 

• Have an up-to-date pair of spectacles for 
when you need to remove your lenses 

Зактивайте очі, коли використовуєте спрей для 

волосся або інші аерозолі 

Замінюйте контейнер для контактних лінз 

принаймні щомісяця 

Викидайте КЛ та розчини, в яких завершився 

термін придатності 

Використовуйте лінзи рекомендовані Вашим 

лікарем-офтальмологом/оптометристом 

Суворо дотримуйтеся режиму носіння та заміни КЛ 

Переконайтеся, що у Вас є достатній запас лінз або 

запасна пара 

Придбайте окуляри на випадок, коли Вам 

необхідно зняти КЛ 

Don’t 

• Use tap water, or any other water, on your 
lenses or lens case 

• Sleep in your lenses, unless specically 
advised to by your practitioner 

• Touch the inside of lens (the side that 
touches the eye) 

• Use your lenses for swimming, hot tubs or 
water sports,unless wearing goggles 

• Share contact lenses or wear any lenses 
not specied by your practitioner 

• Wet your lenses with saliva 

• Put a lens on the eye if it falls on the -oor 
or other surface, without cleaning and 
storing again 

• Re-use or top up solution – discard and 
replace with fresh solution each time 
lenses are stored 

• Decant solution into smaller containers 

• Wear lenses left in the case for more than 
seven days without cleaning and storing 
them in fresh solution 

• Wear any lens overnight if you are unwell 

• Wear your lenses when showering, 
unless you keep your eyes rmly closed 

• Switch the solution you use, except on the 
advice of your practitioner 

• Use any eye drops without advice from 
your contact lens practitioner 

• Apply a lens if it is dirty, dusty or 
damaged 

• Continue to wear your lenses if your eyes 
don’t feel good, look good, or see well 

НЕ МОЖНА 

Викорстовувати водопровідну чи будь-яку іншу 

воду для контактних лінз або контейнера 

Спати в контактних лінзах, окрім ситуацій, 

дозволених Вашим лікарем-

офтальмологом/оптометристом 

Торкатися внутрішньої сторони лінзи (тієї, що 

торкається ока) 

Використовувати лінзи під час плавання, сауни або 

водних видів спорту, хіба лише окуляри 

Ділитися контактними лінзами або одягати будь-які 

лінзи не рекомендовані Вашим лікарем-

офтальмологом/оптометристом 

Змочувати лінзу слюною 

Одягати лінзу на око після того, як вона впала на 

підлогу або іншу поверхню без очищення  

Повторно використовувати або доливати розчин - 

виливайте і поповнюйте контейнер свіжим 

розчином кожного разу перед і замочуванням 

Переливати розчин в менші контейнери 

Носити лінзи більш, ніж сім днів без їх очищення і 

замочуванням в свіжому розчині 

Носити лінзи протягом ночі, якщо Ви почуваєте 

себе погано 

Бути в лінзах під час прийняття душу, хіба лише 

при міцно закритих очах 

Змінювати розчин, який Ви використовуєте - лише 

за рекомендації лікаря-офтальмолога/оптометриста 

Використовувати будь-які краплі для очей без 

рекомендації лікаря-офтальмолога/оптометриста 

Одягати лінзу, якщо вона брудна або пошкоджена 

Продовжувати носити контактні лінзи, якщо Ви не 

відчуваєте комфорту, очі не виглядають добре і 

погіршився зір  

ASK YOURSELF THESE THREE QUESTIONS, 
EACH TIME YOU WEAR YOUR LENSES: 
IF THE ANSWER TO ANY 

ЗАПИТУЙТЕ СЕБЕ ЦІ ТРИ ПИТАННЯ 

ЩОРАЗУ, КОЛИ ОДЯГАЄТЕ КОНТАКТНІ Л 

ІНЗИ: 



OF THESE QUESTIONS 
IS NO, LEAVE YOUR 
LENSES OUT AND 
CONSULT YOUR EYE 
CARE PRACTITIONER 
IMMEDIATELY, WHO 
WILL ADVISE YOU ON 
WHAT TO DO NEXT. 

ЯКЩО ВІДПОВІДЬ НА 

БУДЬ-ЯКЕ З ЦИХ 

ПИТАНЬ "НІ", 

ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З 

ВАШИМ ЛІКАРЕМ- 

ОФТАЛЬМОЛОГОМ АБО 

ОПТОМЕТРИСТОМ 

 

• Do my eyes feel good all 
day long with my lenses in? No discomfort 

• Do my eyes look good? No redness 

• Do I see well? No unusual blurring with 
either eye 

Чи відчуваю я комфорт в очах 

протягом дня, коли ношу 

контактні лінзи? Немає 

дискомфорту 

Чи виглядають мої очі 

добре? Немає почервоніння 

Чи добре я бачу? Немає незвичного відчуття 

затуманення одного чи 

обох очей 

Remember that if you have any questions about 
your contact lenses you should 
consult your eye care practitioner for advice. 

Пам'ятайте, якщо у Вас є будь-які питання щодо 

контактних лінз, Вам необхідно 

проконсультуватися з Вашим лікарем-

офтальмологом або оптометристом. 

 

  

  

 

 


