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Nazwa i adres producenta
Falco Linsen AG
Talackerstrasse 14
CH-8274 Tägerwilen
+41 71 666 70 40
Szwajcaria

INFORMACJA 
Sztywne soczewki kontaktowe z kolorową tęczówką

PL

Symbol: Objaśnienie:

Symbol oznaczający 
„Przeczytać instrukcję 
użytkowania“

Symbol oznaczający 
„Uwaga“

0483

WAŻNE: Przed zastosowaniem jednego z produktów należy przeczytać całą
instrukcję użytkowania.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, 
przekazywana, przenoszona, rozpowszechniana, zmieniana, streszczana ani tłumaczona na 
inny język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, graficzny, elektroniczny lub
mechaniczny, w szczególności poprzez fotokopiowanie, zapisywanie lub przechowywanie
i przetwarzanie danych w systemach bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. Kopiowanie 
oprogramowania systemowego jest niedozwolone.
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Zastosowane symbole:

Symbole pochodzą z 
EN ISO 15223-1:2017.

Soczewka kontaktowa ma indywidualny, ręcznie wytworzony kolor tęczówki. Należy 
przestrzegać następujących uzupełniających punktów do załączonej instrukcji 
użytkowania.
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1 Przeznaczenie

Wskazania:
Odtworzenie uszkodzonych odcinków gałki ocznej

• tęczówki w przypadku rozszczepu tęczówki lub wrodzonego lub nabytego w wyniku  
 traumy mydriasis, albinizmu
• soczewki tęczówki w przypadku mętnej rogówki 

Wskazania kosmetyczne:
• Pokrycie tęczówki zniekształconej w wyniku choroby lub wypadku

2 Środki ostrożności w zastosowaniu

• Przed zastosowaniem soczewki kontaktowej z kolorową tęczówką podczas uczestnic- 
 zenia w ruchu drogowym osoba dopasowująca soczewki (dyplomowany optyk, 
 optometrysta, lekarz okulista) musi sprawdzić zdolność do uczestnictwa w ruchu 
 drogowym (efekt przesłony).
• W przypadku uczucia obecności ciała obcego, podrażnienia, zaczerwieniona oka  
 lub nadmiernego łzawienia proszę przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji  
 użytkowania w rozdziale 7.1.
• Proszę nie stosować intensywnych płynów czyszczących, ponieważ kolor tęczówki  
 może stać się matowy.

3 Informacje dodatkowe

Każdy kolor tęczówki jest unikatowy. W wyniku indywidulanego ręcznego wytwarzania struktu-
ra i kolory mogą się nieznacznie różnić.

Stan: 2020-02-15, wersja 3

Jeżeli niniejszy dokument jest dla Państwa nieczytelny z powodu wielkości druku, polecamy 
naszą elektroniczną wersję, która najduje się na naszej stronie internetowej.

Ze względu na lepszą czytelność rezygnuje się z jednoczesnego stosowania męskich 
i żeńskich form językowych. Wszelkie określenia osób obowiązują w jednakowym stopniu dla 
obojga płci.


