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The following symbols may appear on the labels or packaging of your 
ACUVUE® Brand Contact Lenses.

This patient instruction guide refers to the following ACUVUE® 

Brand Contact Lenses which are individually listed in Table 1 below 
and are referenced as such unless stated otherwise.

Table 1 Intended use and wear schedule
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Daily Disposable ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses – Visibility Tinted with UV-
Blocker

1-DAY ACUVUE®
Brand Contact Lenses

etafilcon A 1

1-DAY ACUVUE® MOIST
Brand Contact Lenses

etafilcon A 3

1-DAY ACUVUE® TruEye®
Brand Contact Lenses

narafilcon A 2

1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses
with LACREON®

etafilcon A 3

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

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
– Visibility Tinted with UV-Blocker

1-DAY ACUVUE® Brand Contact
Lenses for ASTIGMATISM

etafilcon A 3

ACUVUE OASYS® Brand Contact    
Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe®

senofilcon A 2

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA
– Visibility Tinted with UV-Blocker

1-DAY ACUVUE® MOIST
Brand MULTIFOCAL Contact Lenses

etafilcon A 3

Packaging solution
1  Borate buffered saline.

2  Borate buffered saline with methyl ether cellulose.

3  Borate buffered saline with povidone.

Material content
4  Lens material contains silicone and meets Class 1 UV absorbing standards with 

transmissibility of less than 1 % UVB (280 - 315 nm) and 10% UVA (316-380 nm) radiation. 
All other ACUVUE® products meet Class 2 UV absorbing standards with transmissibility 
of less than 5% UVB and 50% UVA radiation.

Symbol Definition

Caution, Consult 
Instructions for Use

Manufacturer

Date of Manufacture

Use by Date
(Expiration Date)

Batch Code

Sterile Using Steam
or Dry Heat

Do Not Re-Use
(Single Use)

Do Not Use if Package 
is Damaged

DIA Diameter

BC Base Curve

D Dioptre (Lens Power)

CYL Cylinder Power

AXIS Axis

MAX ADD
Highest near addition
that can be corrected

LOW/L “Low” near ADD

MID/M “Mediium” near ADD

Symbol Definition

HGH/H “High” near ADD

SH NATURAL SHIMMER™

SP NATURAL SPARKLE™

V VIVID STYLE

A ACCENT STYLE

N NATURAL SHINE™

RB Radiant Bright™

RC Radiant Charm™

2797
Quality System 
Certification Symbol

UV-blocking

Fee paid for waste
management

CAUTION: US Federal law
restricts this device to
sale by or on the order
of a licensed practitioner

Lens Orientation Correct

Lens Orientation Incorrect
(Lens Inside Out)

“Identification mark”
for paper containers
and wrapping

“Identification mark”
for composite materials

Authorised 
Representative in the 
European Community
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Introduction

As with any contact lens, ACUVUE® Brand Contact Lenses are 
medical devices. The ongoing support of your Eye Care Professional 
for regular eye checks is essential to the long-term protection of 
your health and vision.

For your eye health, it is important that your contact lenses be 
worn only as prescribed by your Eye Care Professional. He or she 
will review with you all risks associated with contact lens wearing 
and will provide instructions for lens handling and care, including 
how to safely and easily open the packaging. You will also be taught 
how to properly apply and remove lenses. This booklet will reinforce 
those instructions.

If you have any questions, always ask your Eye Care Professional.
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Intended use

Daily Disposable ACUVUE® Spherical Brand Contact Lenses are 
intended for Daily Wear for the optical correction of refractive error, 
myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in 
persons with healthy eyes that may have 1.00D or less of astigmatism. 
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® 
are also intended to alter/enhance the appearance of the eye.

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM 
are intended for Daily Wear and for the optical correction of refractive 
error, myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) 
in persons with healthy eyes that may have astigmatism. 

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses contain a 
UV-blocker to help provide protection against transmission of 
harmful UV radiation to the cornea and into the eye.

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA 
are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia 
(short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in presbyopic 
persons with healthy eyes who have 0.75D or less of astigmatism.

WARNING: All ACUVUE® Brand Contact Lenses have UV-blocking 
to help provide protection against transmission of harmful UV 
radiation to the cornea and into the eye. UV-absorbing contact 
lenses are NOT substitutes for protective UV-absorbing eyewear 
such as UV-absorbing goggles or sunglasses because they do 
not completely cover the eye and surrounding area. You should 
continue to use UV-absorbing eyewear as directed by your Eye 
Care Professional.

Note: Long term exposure to UV radiation is one of the risk 
factors associated with cataracts. Exposure is based on a number 
of factors such as environmental conditions (extent and nature 
of outdoor activities). UV-blocking contact lenses help provide 
protection against harmful UV radiation.

However, clinical studies have not been done to demonstrate that 
wearing UV-blocking contact lenses reduces the risk of developing 

cataracts or other eye disorders. Consult your Eye Care Professional 
for more information.

Wear schedule

Your Eye Care Professional should determine the appropriate wear 
schedule based upon your history and ocular examination.

Daily Wear – Daily Disposable

All Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses prescribed 
for Daily Wear – Daily Disposable (less than 24 hours, while awake) 
are intended to be worn once on a daily disposable basis and are to 
be discarded upon removal.

ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses have not been 
developed for use with contact lens cleaners or disinfection systems. 
Lenses should be discarded after use. Start each wearing period with 
a fresh new lens.

Contraindications

Do not use ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses 
when you have any of the following conditions:

• Inflammation or infection in or around the eye or eyelids.

• Any eye disease, injury or abnormality that affects the corneas,  
conjunctiva or eyelids.

• Any previously diagnosed condition that makes contact lens 
wear uncomfortable.

• Severe dry eye.

• Reduced corneal sensitivity (corneal hypoesthesia).

• Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated 
by wearing contact lenses.

• Allergic reactions of ocular surfaces or surrounding tissues that 
may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or
use of contact lens solutions.
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• Allergy to any ingredient, such as mercury or Thimerosal, in a
solution which is to be used to care for your contact lenses

• Any active corneal infection (bacterial, fungal, protozoal or viral).

• If eyes become red or irritated.

Warnings – what you should know about contact lens wear

It is essential that you follow your Eye Care Professional’s directions 
for the proper use of your contact lenses. You are advised of the 
following warnings pertaining to contact lens wear:

• ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses are prescribed
for daily wear and are for single use. Studies have shown that
daily disposable soft contact lens wear reduces the risk of some
complications including discomfort and inflammation that are
associated with lens care and handling, and reuse can put you at 
greater risk of these problems.

• Problems with contact lenses or lens care products could result in
serious injury to the eye. You should be cautioned that proper use
and care of contact lenses and lens care are essential for the safe
use of these products.

• Eye problems, including corneal ulcers, can develop rapidly and
lead to loss of vision.

• Studies have shown that the risk of eye problems, including
ulcerative keratitis is greater for extended wear contact lens users
than for daily wear users.

• When daily wear users wear their lenses overnight (outside the
intended indication), the risk of eye problems, including ulcerative
keratitis is greater than among those who do not wear them
overnight†.

• The overall risk of eye problems, including ulcerative keratitis may
be reduced by carefully following directions for lens care.

† New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.

• Studies have shown that the risk of eye problems, including 
ulcerative keratitis among contact lens users who smoke is 
greater than among nonsmokers.

• If you experience eye discomfort, excessive tearing, vision 
changes, redness of the eye or other problems, you should 
immediately remove your lenses and promptly contact your Eye 
Care Professional.

• It is recommended that you see your Eye Care Professional 
routinely as directed.

• DO NOT expose contact lenses to water during swimming, 
other water sports or bathing as this could increase the risk of 
serious eye infection from microorganisms which could lead to 
vision loss. If lenses have been submersed in water, the patient 
should discard and replace them with a new pair. The Eye 
Care Professional should be consulted for recommendations 
regarding wearing lenses during any activity involving water.

Adverse reactions

Be aware that the following problems may occur when wearing 
contact lenses:

• Your eyes may burn, sting and/or itch.

• There may be less comfort than when the lens was first placed 
on the eye.

• There may be a feeling of something in your eye.

• Swelling or inflammation in or around the eyes.

• Eye redness

• Eyelid problems
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• There may be excessive watering, unusual eye secretions or redness
of your eye.

• Poor vision, blurred vision, rainbows or halos around objects,
sensitivity to light (photophobia) or dry eyes may also occur if your
lenses are worn continuously or for too long a time. 

If any of the above symptoms occur, a serious eye condition such as 
infection, corneal ulcer, neovascularization or iritis may be present. 
You should immediately be seen by your Eye Care Professional, 
so that the problem can be identified and treated, if necessary, in 
order to avoid serious eye damage

Recognising problems and what to do

You should conduct a simple self-examination at least once a day.

Ask yourself:

1. How do the lenses feel on my eyes?
2. How do my eyes look?
3. Do I continue to see well?

If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE 
YOUR LENS. If the problem or discomfort stops, discard the lens 
and place a new fresh lens on th eye.

If after inserting the lens, the problem continues, IMMEDIATELY 
REMOVE THE LENS AND CONTACT YOUR EYE CARE 
PROFESSIONAL.

REMEMBER – SYMPTOMS ARE WARNING SIGNS. IF IN DOUBT, 
TAKE THEM OUT.

A clean routine

Preparing the lens for insertion Cleanliness is the first and most 
important aspect of proper contact lens care.

Establish a routine of good hygiene for handling your lenses.

• Always wash your hands thoroughly with a mild soap, rinse 
carefully with warm water and dry with a clean lint-free towel 
before touching your lenses to reduce the chance of getting an 
infection.

• Do not use cosmetics, soaps containing cold cream, lotions or 
creams before handling your lenses. It is best to insert your 
lenses before putting on make-up. Water-based cosmetics are 
less likely to damage lenses than oil-based products.

• Keep your eyes closed when using hairspray or other aerosols.

• Always follow the instructions in this booklet and any advice 
given to you by your Eye Care Professional for the correct 
handling, insertion, removal and use of your lenses.

• Never wear lenses longer than the period prescribed.
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The lens packaging

To open the box, locate the opening flap on the front and pull up 
to break the seal.

Each lens is in its own package, designed specifically to maintain 
sterility while sealed. To close the box for storage, just tuck in the flap.

DO NOT USE if the sterile blister package is opened, damaged or 
after the expiry date shown .

Always confirm the lens parameters (e.g. diameter (DIA), base 
curve (BC), lens power (D), etc.) printed on the multi-pack and on 
the individual lens package match your prescription. DO NOT use 
if there is a mismatch.

To open an individual lens package, follow these simple steps:

1. First separate one lens from the strip of lenses. Be careful not to 
break the seal on any of the other lens packages.

2. Shake the package to allow the lens to float free in the solution.

3. Peel back the foil. Occasionally, a lens may stick to the inside of 
the foil or to the package itself. This will not affect the sterility of 
the lens, which is still perfectly safe to use.

4. Handle your lenses carefully with your fingertips and be careful 
to avoid damage with your fingernails. It is helpful to keep these 
smooth and short.

5. Carefully remove the lens by sliding it up the side of the container.
Never use tweezers or other tools.

Inserting your lenses

To avoid mix-ups, develop the habit of always inserting the first 
lens in your right eye.

Before inserting the lens, check to see that it is a single, moist, clean 
lens that is free of any nicks or tears. If it appears damaged, throw 
it away and use the next lens.

Check that the lens has not turned inside out.

Place the lens on the tip of your forefinger and check its profile. 
The lens should assume a natural, curved, bowl-like shape. If the 
lens edges tend to point outward, the lens is inside out. Another 
method is to gently squeeze the lens between the thumb and 
forefinger. The edges should turn inward. If the lens is inside out, 
the edges will turn slightly outward.

 Correct  Incorrect

Or

Place the lens on the tip of your index finger and, looking up at 
the lens, locate the numbers 123. 1-2-3 indicates correct orientation 
while a reverse of 1-2-3 indicates the lens is inside out. If the lens 
is inside out (reverse 1-2-3), invert the lens and locate the numbers 
again to confirm correct lens orientation.

Note:
If you need to rinse the lens before you insert it into your eye, use 
only fresh, sterile rinsing solution, as recommended by your Eye 
Care Professional.

NEVER USE TAP WATER.
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Placing the lens on the eye

1. Remember to start with your 
right eye. Once the lens has 
been examined and you are 
sure it is not inside out, place 
it on the tip of your forefinger.

2. Place the middle finger of 
the same hand close to your 
lower eyelashes and pull
down the lower lid.

3. Use the forefinger or middle 
finger of the other hand to lift 
the upper lid and place the 
lens on the eye.

4. Gently release both lids and blink.

5. Repeat these steps for the left lens.

There are other methods of lens placement. If the above method 
is difficult for you, your Eye Care Professional can provide 
an alternative.

Centring the lens

Usually, the lens centres itself automatically on the middle of your 
eye when you insert it and will very rarely be displaced onto the 
white of your eye during wear. However, this can occur if insertion 
and removal are not performed properly. To centre a lens, follow 
either of these methods:

a. Close your eyelids and gently massage the lens into place 
through the closed lid.

Or

b. Gently manipulate the off-centred lens onto the middle of your 
eye while the eye is opened, using finger pressure on the edge 
of the upper or lower lid.

Note:
If your vision is blurred after inserting the lens, check for the 
following:

• The lens may not be centred on the eye. Check the instructions 
above.

• If the lens is in the correct position, remove it and look for the 
following:

a. Cosmetics or oils on the lens. Dispose of the lens and insert
a fresh one.

b. The lens may be on the wrong eye.

c. The lens may be inside out, which would also make it less
comfortable than normal.

There are other methods of lens placement. If the above method 
is difficult for you, your Eye Care Professional can provide an 
alternative
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Care for a sticking
(non-moving) lens

If a lens sticks on your eye, you 
may be prescribed a lubricating 
or wetting solution by your Eye 
Care Professional. In this way 
you can wet your lenses while 
you are wearing them, to make 
them more comfortable.

Just apply a few drops and wait 
until the lens begins to move 
freely on the eye. If this does 
not solve the problem, consult 
your Eye Care Professional 
IMMEDIATELY.

Care for a dried out (dehydrated) lens

If any ACUVUE® Brand Contact Lens is off the eye and exposed 
to air for a prolonged period, its surface may become dry and 
gradually become brittle. If this should occur, discard the lens and 
use a new one.

Removing your lenses

Always remove the same lens first.

Wash with soap and warm water, rinse and dry your hands 
thoroughly and follow the same rules for hygiene as already 
described in ‘a clean routine’.

Caution:
Always ensure that the lens is on the middle of your eye before 
attempting to remove it.

You can determine this by covering the other eye and if vision is 
blurred, the lens is either on the white of the eye or it is not on 
the eye at all. To locate the lens, inspect the upper area of the eye 
by looking down into a mirror while pulling the upper lid up. Then 
inspect the lower area by pulling the lower lid down.

Once you have found the lens, 
you can remove it by using 
the Pinch Method or any other 
method recommended by your 
Eye Care Professional.

The Pinch Method
1. Look up and slide the lens 

down to the white of your eye 
using your forefinger.

2. Gently pinch the lens between 
your thumb and forefinger 
and remove the lens.

In the event of running 
out of lenses

It is important to make sure you always have an adequate supply 
of replacement lenses.

To avoid running out you will need to allow time to order and 
collect your replacement lenses from your Eye Care Professional.

As ACUVUE® Brand Contact Lenses are recommended for Daily 
Disposable use only, lens care products (other than rinsing or 
re-wetting solutions) are not required when used in this way.

If you run out of lenses for any reason, you should wear your 
spectacles.

Although ACUVUE® Brand Contact Lenses are your preferred 
vision correction, spectacles are an essential back-up for all contact 
lens wearers.
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Instructions for the Presbyopic Patient
(Monovision and Multifocal)

If your Eye Care Professional explains that you require monovision 
or multifocal correction, you should take note of the following:

As with any type of lens correction, there may be a visual 
compromise.

In some cases, monovision and multifocal lenses can reduce visual 
acuity and depth perception for distance and near tasks. Some 
patients have difficulty adapting to this.

Symptoms such as mild blurring and variable vision may last 
briefly or for several weeks, as your eyes learn to adapt. The longer 
these symptoms persist, the poorer your chances for successful 
adaptation.

During this period, it is advisable to only wear these lenses in 
familiar situations that are not visually demanding. For example, 
until your eyes have adjusted, it would be wise to avoid driving. 

Some patients may also need to wear spectacles over their lenses 
to provide the clearest vision for critical tasks.

• In some cases, patients will never be fully comfortable functioning
in poor light when driving at night, for example. If this happens 
you may be prescribed additional lenses so that both eyes can be 
corrected when sharper distance vision is required.

• The decision to be fitted with monovision or multifocal lenses 
should always be made after careful consultation with an Eye 
Care Professional.

• You should follow the advice you are given to help you adapt to 
monovision or multifocal lenses and you should always discuss 
fully any concerns or problems you may have during and after 
the adaptation period.

Other important information

Precautions

If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE 
YOUR LENS. If the problem or discomfort stops, discard the lens 
and place a new fresh lens on the eye. 

For your eye health, it is important to carefully follow the handling, 
insertion, removal, and wearing instructions in this booklet, as well 
as those prescribed by your Eye Care Professional (see “A Clean 
Routine”, “Inserting your Lenses”, and “Removing your Lenses”).

• Before leaving your Eye Care Professional, ensure that you are
able to remove your lenses.

• DO NOT touch your contact lenses with your fingers or hands 
if they are not completely clean because tiny lens scratches may
occur, causing unclear vision and/or injury to your eye.

• Always handle lenses carefully and avoid dropping them.

• Remove your lenses immediately if your eyes become red 
or irritated.

• Inform all of your doctors that you are a contact lens wearer.

• Always seek advice from your Eye Care Professional before using
any medicines or eye drops.

• When wearing lenses that alter your eye colour, you may notice 
temporary differences in your vision due to the presence of the 
colour in the lens, especially in conditions of low light. If these
differences in the vision persist when wearing 1-DAY ACUVUE®
DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®, it is important
that you consult your Eye Care Professional.

• Certain medications, such as antihistamines, decongestants,
diuretics, muscle relaxants, tranquillisers and treatments for travel
sickness may cause dryness of the eye, increased lens awareness
or blurred vision. If you experience a problem, you should seek
proper medical advice.
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• If chemicals are splashed into your eyes: FLUSH EYES 
IMMEDIATELY WITH TAP WATER. CONTACT YOUR EYE CARE
PROFESSIONAL WITHOUT DELAY OR GO TO THE CASUALTY 
DEPARTMENT OF YOUR NEAREST HOSPITAL.

• Those who use oral contraceptives could develop changes in
vision or lens tolerance. Your Eye Care Professional will advise
you about this problem.

• As with any contact lens, regular eye check-ups are essential to
maintain healthy vision.

• Do not change your lens type (e.g. brand name, etc.) or
parameters (e.g. diameter, base curve, lens power, etc.) without
consulting your Eye Care Professional.

• Never allow anyone else to wear your lenses. They have been
prescribed to fit your eye and to correct your vision to the degree
necessary. Sharing lenses greatly increases the chances of eye
infections.

• Do not use saliva or anything other than the recommended
solutions for lubricating or rewetting your lenses. Do not put
lenses in your mouth.

• For healthy comfortable vision, it is important that ACUVUE®
Brand Contact Lenses are worn only as prescribed by your Eye
Care Professional. These lenses are recommended for Daily Wear 
Daily Disposable use only. After wear, lenses should be discarded.
This booklet will act as a reminder of these instructions.

• Your Eye Care Professional should be kept fully informed about
your medical history and will recommend a lens and care system
specific to your needs.

• Avoid all harmful or irritating vapours and fumes whilst wearing
lenses.

• Always inform your employer of being a contact lens wearer.
Some jobs may require the use of eye protection equipment or
may require that you do not wear contact lenses.

• If you have any questions, always ask your Eye Care Professional.

Summary overview

As with all types of contact lenses, there are basic guidelines which 
must be followed to protect and enhance your sight.

• Always follow the instructions given to you for safe lens wear. 
Regular check-ups are important to maintain peak performance 
and healthy vision.

• High standards of hygiene are essential for safe lens wear.

• NEVER sleep in your lenses - remove them every night.

• Only a new, sterile lens should be inserted into your eye.

• NEVER rinse them in tap water, since this can contain many 
impurities that can contaminate or damge your lenses and may 
lead to eye infection and or injury.

• NEVER wear lenses for longer than the prescribed period.

• If you experience a problem such as red/irritated eye or blurred 
vision, IMMEDIATELY remove your lenses and contact your Eye 
Care Professional.

• Always have a pair of spectacles available so that you are not 
tempted to wear your lenses when they should be removed. 
Whilst contact lenses may be your preferred correction, 
spectacles are an essential back-up.

As a wearer of ACUVUE® Brand Contact Lenses, you will soon 
recognise the advantages over spectacles or other contact lenses.

For maximum benefit and performance it is vital that you recognise 
how important it is to follow these guidelines.

You should only wear your lenses after following the advice given to 
you by your Eye Care Professional and that contained in this booklet.
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Reporting adverse reactions

Any adverse reactions experienced whilst wearing ACUVUE® 
Brand Contact Lenses should be reported to your Eye Care 
Professional.

Your prescription

ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Right lens:
Power and base curve (cylinder and axis if relevant)

Left lens:
Power and base curve (cylinder and axis if relevant)

YOU HAVE BEEN PRESCRIBED ACUVUE® BRAND CONTACT 
LENSES FOR DAILY WEAR, DAILY DISPOSABLE USE ONLY.

Should you have any queries or concerns, call your Eye Care 
Professional.

Address and telephone number of your Eye Care Professional:

Regular visits to your Eye Care Professional are important for clear 
and healthy eyes.

Follow-up visits:

1 2 3

4 5 6
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Daily Disposable ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses – Visibility Tinted with UV-
Blocker

®1-DAY ACUVUE
Brand Contact Lenses1اإيتافيلكون اأ

1-DAY ACUVUE® MOIST
Brand Contact Lenses3اإيتافيلكون اأ

    ®1-DAY ACUVUE® TruEye
Brand Contact Lenses2نارافيلكون اأ

1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses
®with LACREON3اإيتافيلكون اأ

 ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses 
™with HydraLuxe2�صينوفيلكون اأ

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
Visibility Tinted with UV-Blocker –

1-DAY ACUVUE® Brand Contact
Lenses for ASTIGMATISM3اإيتافيلكون اأ

  ACUVUE OASYS® Brand Contact
®Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe2�صينوفيلكون اأ

Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA
Visibility Tinted with UV-Blocker –

1-DAY ACUVUE® MOIST
Brand MULTIFOCAL Contact Lenses3اإيتافيلكون اأ

حملول التغليف 
1 بورات حملول ملحي.

2 بورات حملول ملحي مع ميثيل اإيرث �سيليلوز.

3 بورات حملول ملحي بالبوفيدون.

املحتويات
4    عد�سات حتتوي على ال�سيليكون ومتوافقة مع الدرجة 1 من مقايي�ص امت�سا�ص االأ�سعة فوق البنف�سجية مع اإمكانية و�سول اأقل من 

1% لالأ�سعة فوق البنف�سجية .nm280-315(B(  و 10% لالأ�سعة فوق البنف�سجية A )316nm -380( وجميع منتجات اأكيوفيو 

االأخرى تتوافق مع الدرجة 2 من مقايي�ص امت�سا�ص االأ�سعة فوق البنف�سجية مع اإمكانية و�سول اأقل من 5% من االأ�سعة فوق 
.Aو 50% من االأ�سعة فوق البنف�سجية B البنف�سجية

Symbol Definition

حتذير، مراجعة ن�رشة التعليمات

ا�سم اجلهة امل�سنعة 

تاريخ الت�سنيع

�سالح حتى تاريخ )تاريخ 
انتهاء ال�سالحية(

رمز الت�سغيلة

التعقيم بالبخار اأو باحلرارة 
اجلافة

ال يعاد ا�ستخدامها )ا�ستخدام 
ملرة واحدة فقط(

ال ُت�ستخدم يف حال تعر�ص 
الغالف للتلف

DIA القطر

BC التقعر

D
الديويرت )وحدة قيا�ص قوة 

العد�سة(

CYL قوة عد�سة ت�سحيح االنحراف

AXIS املحور

MAX ADD
اأعلى طاقة اإ�سافية ميكن 

ت�سحيحها

LOW/L طاقة اإ�سافية منخف�سة

MID/M طاقة اإ�سافية متو�سطة

Symbol Definition

HGH/H طاقة اإ�سافية عالية

SH ™NATURAL SHIMMER

SP ™NATURAL SPARKLE

V VIVID STYLE

A ACCENT STYLE

N ™NATURAL SHINE

RB ™Radiant Bright

RC ™Radiant Charm
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رمزنظام �سهادة اجلودة مع 
الرقم املرجعي ملكتب التحقيق 
املانح لعالمة اجلودة االأوروبية

UV-blocking

الر�سوم املدفوعة الإعادة التدوير

حتذير: يحظر القانون الفيدرايل 
االأمريكي بيع هذه االأداة اإال 
بوا�سطة االأطباء املمار�سني 

املرخ�سني اأو باأمر منهم

اجتاه العد�سات �سحيح

اجتاه العد�سات غري �سحيح 
)العد�سات مقلوبة(

“عالمة التعريف” الأوراق 

ال�سحن والتغليف

“عالمة التعريف” للمواد املركبة

ممثل معتمد يف االآحتاد االأوروبي

4

4

4
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5 ............................................................................................................. املقدمة
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جدول اال�ستخدام................................................................................................... 7

7 ................................................................................................... موانع اال�ستخدام
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11 .................................................................................................... عادات النظافة

تغليف العد�سات ................................................................................................. 12
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15 .................................................................................................. تو�سيط العد�سة 
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22 ................................................................................................. و�سفتكم الطبية

املقدمة:
عد�س��ات  كاأي  طبي��ة  اأدوات   ACUVUE® اأكيوفي��و  مارك��ة  عد�س��ات  تعت��ر 
العناي��ة  اأخ�سائ��ي  طري��ق  ع��ن  امل�س��تمرة  املتابع��ة  ومتث��ل  اأخ��رى.  ال�سق��ة 
ل�سم��ان  هام��ًا  اأم��راً  دوري  نح��و  عل��ى  العي��ون  فح���ص  واإج��راء  بالعي��ون 

وب�رشك��م. ل�سحتك��م  امل�س��تمرة  احلماي��ة 

الال�سق��ة  العد�س��ات  ارت��داء  يج��ب  ال  اأعينك��م،  �صح��ة  عل��ى  وللحف��اظ 
عل��ى  �س��يطلعكم  حي��ث  بك��م،  اخلا���ص  العي��ون  اأخ�سائ��ي  ا�ست�س��ارة  بع��د  اإال 
اإل��ى  باالإ�صاف��ة  الال�سق��ة،  العد�س��ات  بارت��داء  املتعلق��ة  املخاط��ر  جمي��ع 
مب��ا  به��ا،  والعناي��ة  العد�ص��ات  م��ع  بالتعام��ل  اخلا�ص��ة  التعليم��ات 
كيفي��ة  اأي�س��ًا  �س��تتعلم  كم��ا  واأم��ان.  ب�س��هولة  العب��وة  فت��ح  كيفي��ة  ذل��ك  يف 
داعم��ًا  الدلي��ل  ه��ذا  و�س��يكون  ال�سحي��ح،  بال�س��كل  واإزالته��ا  العد�س��ات  ارت��داء 

التعليم��ات. لتل��ك 

�ص��ئلة، دائم��اً ا�صت���ر اأخ�صائ��ي العي��ون اخلا���س ب��ك. ي��ة اأ اإن كان��ت لديك��م اأ
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الهدف من اال�صتخدام
اإن العد�صات الال�صقة لال�صتخدام اليومي من اأكيوفيو ®ACUVUE هي لال�ستخدام اليومي 

ولت�سحيح العيوب االنك�سارية، ق�رش النظر، طول النظر لدى االأ�سخا�ص اأ�سحاب العيون ال�سحية 
الذين قد يكون لديهم D 1.00 اأو اأقل من اال�ستيجماتيزم )الالبوؤرية اأو االنحراف(. 

1-DAY ACUVUE® DEFINE® BRAND CONTACT LENSES WITH LACREON® العد�سات الال�سقة
خم�س�سة اأي�سًا لتح�سني مظهر العني وتغري لون القزحية. 

اإن العد�صات الال�صقة لال�صتخدام اليومي ®ACUVUE لالأ�صتيجماتيزم، اأي ليوم واحد 
فقط، م�سممة لال�ستخدام اليومي ولت�سحيح النظر، ق�رش النظر، وطول النظر، لدى االأ�سخا�ص 

اأ�سحاب العيون ال�سحية الذين قد يكون لديهم اإ�ستجماتيزم )الالبوؤرية(. 

ت�ساعد العد�سات الال�سقة اأكيوفيو ®ACUVUE لال�ستخدام اليومي على احلماية من االأ�سعة فوق 
البنف�سجية وذلك من خالل منع و�سول االأ�سعة البنف�سجية ال�سارة اإلى القرنية واالأجزاء الداخلية 

للعني.

عد�صات ماركة اأكيوفيو الال�صقة اليومية لال�صتخدام مرة واحدة اخلا�صة بطول النظر 
ال�صيخوخى، خم�س�سة لال�ستخدام اليومي للت�سحيح الب�رش لق�رش النظر وطول النظر لدى 

االأ�سخا�ص الذين لديهم عينني �سليمتني بدرجة اإ�ستجماتيزم 0.75 ديويرت اأو اأقل. 

حتذير: حتتوي عد�سات اأكيوفيو الال�سقة على حاجب لالأ�سعة فوق البنف�سجية لت�ساعد يف منع 
انتقال االأ�سعة ال�سارة اإلى القرنية والعينني. العد�سات الال�سقة املقاومة لالأ�سعة فوق البنف�سجية 
ال حتل حمل الو�سائل اخلا�سة املقاومة لتلك االأ�سعة مثل النظارات الواقية اأو النظارات ال�سم�سية، 
الأنها ال تغطي كامل العني واملنطقة املحيطة بها. لذلك، عليكم اال�ستمرار يف ا�ستعمال النظارات 

املقاومة لالأ�سعة فوق البنف�سجية التي و�سفت لكم.

مالحظة 
يعتر التعر�ص امل�ستمر لالأ�سعة فوق البنف�سجية اأحد العوامل امل�سببة حلالة املياه البي�ساء ويعتمد 

على عدة عوامل منها الظروف البيئية )طبيعة ومدة الن�ساطات يف االأماكن املفتوحة(. العد�سات 
الال�سقة املقاومة لالأ�سعة فوق البنف�سجية ت�ساعدكم على احلماية من االأ�سعة فوق البنف�سجية 

ال�سارة، لكن مل يتم اإجراء درا�سات �رشيرية تبني وجود دور ال�ستخدام العد�سات الال�سقة املقاومة 
لالأ�سعة

فوق البنف�سجية يف احلد من حاالت املياه البي�ساء اأو اأي ا�سطرابات اأخرى يف العني، املزيد من 
املعلومات، ا�ست�سريوا اأخ�سائي عيون. 

جدول اال�صتخدام 
يجب على اأخ�سائي العناية بالعيون اخلا�ص بكم حتديد العد�سات املنا�سبة لكم وجدول ا�ستبدالها، 

اعتماداً على التاريخ ال�سحي الأعينكم وفح�ص القرنية.
اال�صتخدام اليومي - ليوم واحد فقط 

تو�سف كل العد�سات الال�سقة ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE لال�ستخدام اليومي - مرة واحدة يف 
اليوم اأقل من 24 �ساعة، خالل اليوم ولي�ص اأثناء النوم(، كما يجب التخل�ص منها اأخر اليوم وبعد 

نزعها مبا�رشة.
مل يتم ت�سميم العد�سات الال�سقة

 ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses

ال�ستخدامها مع منتجات تنظيف العد�سات الال�سقة، يجب التخل�ص من هذه العد�سات بعد نزعها 
مبا�رشة. وابداأ نهارك اجلديد مع عد�سات ال�سقة جديدة كل يوم.

موانع اال�صتخدام 
ال ت�ستخدموا العد�سات الال�سقة ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE لال�ستخدام اليومي عندما يكون 

لديكم اأيًا من احلاالت املذكورة اأدناه:
اإ�سابة العني اأو التجويف الداخلي للعني بالتهاب حاد اأو �سبه حاد اأو عدوي. •

اأمرا�ص اأو اإ�سابات العني اأو اختالل وظائف العني التي توؤثر على القرنية اأو امللتحمة اأو اجلفون. •
اأي ت�سخي�ص �سابق يجعل من ا�ستخدام العد�سات الال�سقة غري مريح. •

نق�ص االإفراز الدمعي احلاد )جفاف العني(. •

نق�ص احل�ص القرين )نق�ص ح�سا�سية القرنية(. •

• يف حالة وجود اأي مر�ص نظامي قد يوؤثر على العني اأو يتفاقم نتيجة الرتداء العد�سات الال�سقة.
• االآثار الناجتة عن احل�سا�سية باأ�سطح العني اأو االأجزاء املرتبطة بها والتي ميكن اأن تتهيج اأو 

تتفاقم نتيجة الرتداء العد�سات الال�سقة اأو ا�ستخدام حماليل العد�سات الال�سقة.
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•  احل�سا�سية الأحد املكونات مثل الزئبق اأو الثيمريو�سال املوجود باملحلول امل�ستخدم يف العناية 
بالعد�سات.

اأي عدوي ن�سطة بالقرنية )بكتريية، فطرية، اأولية، فريو�سية(. •

احمرار اأو اهتياج العني. •

حتذيرات - اأمور يجب اأن تعرفونها عن ا�صتخدام العد�صات الال�صقة
من ال�رشوري اتباع اإر�سادات اأخ�سائي العيون ال�ستخدام العد�سات الال�سقة ب�سكل 
�سحيح. لذا نن�سحكم باتباع االإر�سادات التالية املتعلقة بكيفية اال�ستخدام ال�سحي 

للعد�سات: 
• يتم و�سف العد�سات الال�سقة اأكيوفيو لال�ستخدام اليومي اأي ملرة واحدة يف اليوم وا�ستخدام 

واحد فقط. اأثبتت الدرا�سات اأن العد�سات الال�سقة اللينة لال�ستخدام اليومي يقلل من خطر 
بع�ص امل�ساكل مبا فيها االنزعاج وااللتهاب املرتبطة بكيفية العناية بالعد�سات وتنظيفها، 

واال�ستخدام املتكرر للعد�سات ميكن اأن يعر�سك خلطر هذه امل�ساكل ب�سكل اأكر.

• اأي م�ساكل يف العد�سات اأو ملحقات العناية بها قد توؤدي اإلى تعر�ص العني خلطر حقيقي لذلك، 
يجب اأن تعرفوا اأن اال�ستخدام ال�سحيح للعد�سات الال�سقة والعناية مبلحقاتها اأمور اأ�سا�سية 

لال�ستخدام ال�سليم واالآمن لها.

• قد تتفاقم م�ساكل العني مبا يف ذلك تقرحات القرنية ب�رشعة موؤدية اإلى فقدان الب�رش.

• اأ�س��ارت نتائج الدرا�س��ات اإلى اأن معدل خطر االإ�سابة مب�س��اكل العني، مثل قرحة العني، 
ملن ي�سعون العد�س��ات الال�سقة ذات اال�س��تخدام املمتد يزيد عن الذين ي�سعون عد�س��ات 

اليومي. اال�ستخدام 

• يزيد خطر االإ�سابة مب�ساكل العني، مثل قرحة العني، عندما يقوم م�ستخدمي العد�سات الال�سقة 
اليومية با�ستخدام العد�سات على مدار اليوم وخالل النوم )فيما يتجاوز اال�ستخدام املو�سي به( 

وذلك اأكرث من الذين ال يرتدونها خالل النوم.

• قد تنخف�ص املخاطرة الكلية مل�ساكل العني، مثل قرحة العني، عند اتباع التعليمات اخلا�سة 
بالعناية بالعد�سات.

• اأظهرت الدرا�سات اأن خطر االإ�سابة مب�ساكل العني، مثل قرحة العني، يتزايد لدى م�ستخدمي 
العد�سات الال�سقة من املدخنني مقارنة مب�ستخدميها من غري املدخنني.

• اإذا اأح�س�ستم باأي اإزعاج، زيادة يف اإفراز الدموع، تغيري يف الروؤية، احمرار يف العني اأو اأي م�ساكل 
اأخرى، عليكم نزع العد�سات على الفور واالت�سال باأخ�سائي العيون اخلا�ص بكم.

• ين�سح بزيارة اأخ�سائي العناية بالعيون اخلا�ص بكم ب�سكل منتظم.

• ال تعر�س العد�سات الال�سقة للماء خالل ال�سباحة، اأو اأية ريا�سات مائية اأخرى اأو خالل 
اال�ستحمام، اإذ ميكن اأن يزيد من خطر التعر�ص اللتهاب حاد يف العني ب�سبب الكائنات الدقيقة 

والذي قد يوؤدي اإلى فقدان الب�رش. اإذا تعر�ست العد�سات الال�سقة للماء خالل اأي من هذه 
الريا�سات املائية، يجب على العميل التخل�ص منها وا�ستبدالها بعد�سات جديدة. ويجب ا�ست�سارة 

اأخ�سائي العيون لين�سح العميل بالعد�سات املنا�سبة للن�ساطات املائية.

اآثار جانبية 
يرجى العلم باأنه قد تتعر�ص للم�ساكل التالية عند ا�ستخدام العد�سات الال�سقة:

• قد يكون هناك �سعور بحرقان اأو وخز و/اأو �سعور ب�رشورة حك العني.

• قد ينتاب العميل ال�سعور بعدم االرتياح عندما يتم تركيب العد�سات للمرة االأولى.

• قد ينتاب العميل �سعور بوجود �سيء ما بالعني )ج�سم غريب اأو حكة(.

• التورم اأو االلتهاب يف العني اأو حولها.

• احمرار العني.

• م�ساكل رمو�ص العني.
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عادات النظافة
حت�صري العد�صات لو�صعها على العينني.

تعتر النظافة اأول واأهم مظاهر العناية بالعد�سات الال�سقة.

عود نف�سك على النظافة يف كل ما يتعلق بعد�سات الال�سقة.

• اغ�سل يديك دائمًا باملاء الدافئ  وال�سابون جيداً وجففهما مبن�سفة خالية من الكتان قبل اأن 
مل�ص عد�ساتك، لتقليل خطر االإ�سابة بالعدوى.

• ال ت�ستعملي م�ساحيق جتميل حتتوي على والعطور اأو ال�سابون بالكرمي البارد اأو اللو�سن 
والكرميات قبل و�سع العد�سات. كما يف�سل و�سع العد�سات قبل املكياج. اأما املكياج املائي، 

فهو اأقل �رشراً للعد�سات من االأنواع التي حتتوي على الزيوت.

• اأغم�سي عينيك عند ا�ستخدام مثبت ال�سعر اأو البخاخات االأخرى.

• اتبع االإر�سادات املذكورة يف هذا الكتيب باالإ�سافة اإلى اأي ن�سيحة يقدمها لك اأخ�سائي 
عيون عن الطريقة املثلى للعناية بالعد�سات وو�سعها ونزعها وتنظيفها وتعقيمها وحفظها 

وا�ستخدامها.

• ال ت�سع العد�سات ملدة تزيد عن تلك املذكورة يف الو�سفة الطبية.

• قد يكون هناك قدر زائد من الدموع اأو اإفرازات غري معتادة من العني اأو احمرار بالعني.

• قد يحدث �سعف حلدة االإب�سار وعدم و�سوح الروؤية وروؤية اأقوا�ص قزح اأو هاالت حول االأ�سياء 
اأو رهاب ال�سوء اأو جفاف العني اإذا ما مت ارتداء العد�سات با�ستمرار اأو مت ارتداوؤها ملدة طويلة

يف حال حدوث اأي من االأعرا�ص املذكورة، قد حتدث اإ�سابة خطرية بالعني مثل االلتهاب اأو 
تقرح القرنية اأو ات�ساع االأوعية الدموية اأو التهاب القزحية. يجب على الفور مراجعة اأخ�سائي 

العناية بالعيون لكي يتمكن من حتديد امل�سكلة وعالجها اإذا ا�ستدعى االأمر، لتفادي تعر�ص العني 
الأ�رشار ج�سيمة.

التعرف على امل�ساكل وكيفية التعامل معها
عليكم اإجراء فح�ص �سخ�سي مرة كل يوم على االأقل.

ا�صاألوا اأنف�صكم

1. ما هو االإح�سا�ص الذي ترتكه العد�سات على عيني؟

2. كيف يبدو �سكل العينني؟

3. هل الروؤية جيدة لديك ب�سكل م�ستمر؟

اإذا �سعرمت باأي م�سكلة، قوموا بنزع العد�سات من اأعينكم فوراً. اإذا توقفت امل�سكلة اأو االنزعاج بعد 
نزع العد�سة، تخل�سوا منها وا�ستخدموا واحدة جديدة.

واإذا ا�ستمرت امل�سكلة بعد و�سع العد�سة، انزعوا العد�سة اجلديدة وا�ست�سريوا اأخ�سائي العناية 
بالعيون فوراً.

تذكر - االأعرا�س هي عالمات حتذير. اإذا �صاورك ال�صك، انزع العد�صات عن عينيك.
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و�صع العد�صات الال�صقة
لتجنب اختالط العد�ستني، عودوا اأنف�سكم على و�سع العد�سة االأولى يف العني اليمنى.

قبل و�سع العد�سة تاأكدوا من خلوها من اأي �سوائب اأو متزق واأنها عد�سة واحدة نظيفة ورطبة. فاإذا 
تبني اأنها مت�رشرة، ارموها وا�ستخدموا واحدة جديدة.

تاأكدوا من اأنكم ت�سعون العد�سة على الناحية ال�سحيحة واأنها غري مقلوبة.
�سعوا العد�سة على طرف اأ�سبعكم وارفعوها فوق م�ستوى العني. وانظروا اإليها ب�سكل جانبي يجب 

اأن تكون العد�سة ب�سكل وعاء. واإذا كانت حافة العد�سة متجهة اإلى اخلارج، فهذا يعني اأن العد�سة 
مقلوبة، والطريقة االأخرى هي اأن ت�سغطوا العد�سة بلطف بني االإبهام واأ�سبع ال�سبابة حينها يجب 

اأن تقلب العد�سة لتعود اإلى �سكلها ال�سحيح. تذكروا، اإذا كانت حافة العد�سة متجهة نحو اخلارج، 
يعني اأن العد�سة مقلوبة..

 Correct  Incorrect

اأو
�سعوا العد�سة على طرف اأ�سبعكم ارفعوها فوق م�ستوى العني، حاولوا حتديد االأرقام 123 روؤية 

االأرقام 123 يعني اأن العد�سة على الوجه ال�سحيح، فيما اإذا كانت االأرقام 123 معكو�سة فهذا يعني 
اأن العد�سة يف االجتاه غري ال�سحيح وهي مقلوبة. واإذا كانت معكو�سة، اقلبوا العد�سة باالجتاه 

ال�سحيح ثم حددوا االأرقام مرة اأخرى للتاأكد من اأن و�سعية العد�سة �سحيحة.
يرجى الرجوع اإلى اجلدول 1، فيما يتعلق بالعد�سات التي حتمل عالمة اجلهة ال�سحيحة لو�سعها.

مالحظة: 
اإذا اأردمت تعقيم العد�سة قبل و�سعها على اأعينكم، ا�ستخدموا كمية جديدة من حملول ال�سطف

والتعقيم كما اأو�ساكم اأخ�سائي العيون.

تغليف العد�صات
لفتح العلبة، حددوا زاوية الفتحة االأمامية وا�سحبوها اإلى فوق لتفتحوا الغالف.

اإن كل عد�سة موجودة يف عبوتها اخلا�سة، التي �سممت خ�سي�سًا لتحافظ عليها معقمة اأثناء غلق 
العبوة. والإغالق العلبة، فقط اأدخلوا الغطاء.

ال ت�صتخدموا العد�سات اإذا كانت العلبة املعقمة م�سقوقة، مفتوحة، تالفة اأو منتهية ال�سالحية.

تاأكد دائمًا من اأن قيا�سات العد�سة )مثل القطر وانحناء القاعدة وطاقة العد�سة، وغريها( املطبوعة 
على العبوة وعلى كل غالف للعد�سات على حدة مطابقة لو�سفتك الطبية. ال ت�ستخدم العد�سات اإن 

كانت غري مطابقة للو�سفة. 

 لفتح مغلف العد�سة الواحدة، اتبعوا هذه اخلطوات الب�سيطة: 

1.  اأواًل، اف�سلوا عد�سة واحدة عن �رشيط العد�سات. احذروا من ك�رش اأو �سق غطاء اأي من العد�سات 
االأخرى املغلفة.

2. رجوا املغلف حتى تطفو العد�سة يف املحلول.

3.  اأ�سحبوا رقاقة التغليف. وقد تلت�سق العد�سة، اأحيانًا، على اجلهة الداخلية لرقاقة التغليف اأو 
العلبة، وهذا لن يوؤثر يف نظافة العد�سة و�ستبقى نظيفة متامًا و�ساحلة لال�ستخدام االآمن.

4.  تعاملوا مع العد�سة بحذر با�ستخدام اأطراف اأ�سابعكم وجتنبوا خد�سها باأظافركم. يف�سل اأن 
تبقوا اأظافركم ق�سرية وناعمة.

5.  اأخرجوا العد�سة بانتباه عر دفعها بطرف اأ�سبعكم على اجلانب، ال ت�ستخدموا اأبداً امللقط اأو 
اأي اأداة.



1415

و�صع العد�صة على العني
لفتح العلبة، حددوا زاوية الفتحة االأمامية 

وا�سحبوها اإلى فوق لتفتحوا الغالف.
1.  ابدوؤوا بالعني اليمنى اأواًل، و�سعوا العد�سة 

على راأ�ص ال�سبابة، بعد التاأكد من �سالمتها 
واأنها على اجلهة ال�سحيحة.

2.  �سعوا اإ�سبعكم الو�سطى على اجلفن ال�سفلي 
وا�سحبوه نحو االأ�سفل.

3.  ا�ستخدموا اإ�سبعكم الو�سطى اأو �سبابة اليد 
االأخرى لرفع اجلفن العلوي، ثم قوموا بو�سع 

العد�سة على العني.

4. اتركوا اجلفنني بلطف وارم�سوا بعينكم.

5. كرروا هذه اخلطوات للعد�سة الي�رشى.

هناك عدة طرق لو�سع ونزع العد�سات. فاإذا بدت الطريقة املذكورة �سعبة بالن�سبة لكم، اأطلبوا من 
اأخ�سائي العيون تقدمي طرق بديلة.

تو�صيط العد�صة
عادة ما تاأخذ العد�سة مكانها يف و�سط العني تلقائيًا بعد اأن ت�سعوها على عينكم. ونادراً ما تاأخذ 

مكانها ب�سكل خاطئ على بيا�ص العني. وهذا ما قد يح�سل نتيجة عدم اتباع اإجراءات و�سع 
العد�سات اأو نزعها ب�سكل جيد. الإعادة العد�سة اإلى مكانها يف و�سط العني، اختاروا اإحدى هاتني 

الطريقتني:

)a( اأغم�سوا اأعينكم وحركوا العد�سة باإ�سبعكم بلطف باجتاه العني.

اأو
)b( حركوا العد�سة بلطف نحو مركز العني دون اأن تغم�سوا عينكم مع ال�سغط باإ�سبعكم على 

اجلفنني ال�سفلي اأو العلوي.

مالحظة: 
اإذا كانت الروؤية �سبابية بعد و�سع العد�سة تاأكدوا من االأمور التالية:

قد ال تكون العد�سة يف و�سط العني. راجعوا االإر�سادات املذكورة اأعاله. •

اإذا كانت العد�سة يف مكانها ال�سحيح، قوموا بنزعها وتاأكدوا من االأمور التالية: •

)a(  هل هناك اأثر للمكياج اأو الزيت على العد�سة. ارمي العد�سة وا�ستخدمي واحدة جديدة .

)b(  العد�سة مل تو�سع يف العني املنا�سبة.

)c(  العد�سة مو�سوعة على الوجه املعاك�ص، االأمر الذي يجعلها غري مريحة.

هناك طرق اأخرى ال�ستبدال العد�سات. اإذا كانت الطريقة املذكورة �سعبة عليك، ميكن الأخ�سائي 
العناية بالعيون اأن يقدم لك البديل.
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بعد العثور على العد�سة، باإمكانكم نزعها 
بطريقة “االلتقاط” اأو باأي طريقة ين�سحكم بها 

اأخ�سائي العيون. 

طريقة االلتقاط.
1.  اأنظروا اإلى االأعلى، ا�سحبوا العد�سة باجتاه 

بيا�ص العني ال�سفلي با�ستخدام ال�سبابة.

2.  التقطوا العد�سة بلطف بني االإبهام وال�سبابة 
واأخرجوها. 

يف حالة مل يعد لديكم عد�صات 
من املهم و�رشوري جداً اأن حتر�سوا دائمًا على وجود عد�سات ال�سقة اإ�سافية معكم، ال�ستبدالها 

عند احلاجة.

لتجنب نفاد الكمية من عندكم، اأنتم حتتاجون لبع�ص الوقت لطلب العد�سات الال�سقة من اأخ�سائي 
العناية بالعيون، ثم ا�ستالمها.

وفيما ين�سح با�ستخدام العد�سات الال�سقة ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE لال�ستخدام اليومي، فاإن 
منتجات العناية بالعد�سات )غري حملول التنظيف والرتطيب( غري مطلوبة عند ا�ستخدامها بهذه 

الطريقة.

اأما اإذا مل يعد لديكم عد�سات ال�سقة الأي �سبب من االأ�سباب، ميكنكم ا�ستخدام النظارات.

بالرغم من اأن العد�سات الال�سقة ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE هي اخليار املف�سل لت�سحيح الروؤية 
الديكم، تبقى النظارات حل احتياطي اأ�سا�سي جلميع م�ستخدمي العد�سات الال�سقة.

التعامل مع العد�صة امللت�صقة 
)التي ال تتحرك(

عند الت�ساق العد�سة بالعني، ت�ستطيعون 
ا�ستخدام قطرات الرتطيب اأو حملول ترطيب 
ي�سفه لكم اأخ�سائي عيون. ويف هذه احلالة 
ميكنكم ترطيب العد�سات وهي على اأعينكم 

لت�سفي عليها املزيد من الراحة.

اأ�سيفوا قطرات قليلة وانتظروا حتى تبداأ 
العد�سات بالتحرك بحرية على العني.

اإذا مل تنجح هذه الطريقة ا�ست�سريوا اأخ�سائي 
عيون فوراً.

التعامل مع العد�صة اجلافة
اإذا كانت اأي من عد�سات ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE يف خارج مكانها اأو تعر�ست للهواء لفرتة 

طويلة، قد ي�سبح �سطحها جافًا، ثم ت�سبح الروؤية �سبابية تدريجية. ويف هذه احلالة، ارموها 
وا�ستخدموا واحدة جديدة.

نزع العد�صات الال�صقة
ابدوؤوا بنزع نف�ص العد�سة كل مرة.

اغ�سلوا اأيديكم باملاء الدايفء وال�سابون جيداً وجففوهما متامًا واتبعوا اإجراءات النظافة كما 
ذكرت يف “عادات النظافة”.

انتبهوا: 
تاأكدوا اأواًل من اأن العد�سة موجودة يف و�سط العني قبل البدء بنزعها.

باإمكانكم التاأكد من ذلك بتغطية العني االأخرى. فاإذا كانت الروؤية �سبابية، فهذا يعني باأن العد�سة 
 لي�ست يف و�سط العني اأو اأنها لي�ست يف عينكم على االإطالق. لتحديد مكان العد�سة ابحثوا يف اجلزء

االأعلى من العني، بالنظر نحو االأ�سفل اإلى مراأة، بينما ت�سحبون اجلفن العلوي اإلى االأعلى. ثم ابحثوا 
يف اجلزء ال�سفلي بينما ت�سحبون اجلفن ال�سفلي اإلى االأ�سفل.
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تعليمات مر�صى طول النظر ال�صيخوخي )االأحادي ومتعدد البوؤر( 
اإذا قال لك اأخ�سائي العيون اأنك بحاجة لت�سحيح ب�رش اأحادي )برتكيب عد�سة اأحادية لت�سحيح 

البعيد غي عني وعد�سة اأحادية لت�سحيح القريب يف العني االأخرى( اأو متعددة البوؤر يجب اأن ت�ساأله 
عن النقط التالية:

مع اأي نوع من العد�سات الال�سقة لت�سحيح الب�رش، ميكن اأن يكون هناك امور و�سطية.

يف بع�ص احلاالت، ميكن للعد�سات بالت�سحيح االأحادي اأو متعددة البوؤر اأن تقلل من قدرة الب�رش 
على حتديد العمق مع امل�سافات البعيدة والقريبة. وبع�ص العمالء لديهم �سعوبة يف التاأقلم مع 

هذا الو�سع.

بع�ص العوار�ص مثل الروؤية غري الوا�سحة وامل�سو�سة قد ت�ستمر لفرتة وجيزة اأو لعدة اأ�سابيع، فيما 
تتاأقلم عيناك على الو�سع. وكلما طالت مدة هذه العوار�ص، كلما قلت فر�سك للتاأقلم بنجاح.

خالل هذه الفرتة، ين�سح با�ستخدام هذه العد�سات، فقط، يف البيئة املاألوفة حيث ال يحتاجون اإلى 
م�ستوى عال من الروؤية الوا�سحة، مثال، �سيكون من احلكمة جتنب القيادة، اإلى اأن تتاأقلم اأعينكم 

على العد�سات.

قد يحتاج بع�ص العمالء اإلى و�سع النظارات مع العد�سات الال�سقة للح�سول على اأو�سح روؤية 
ممكنة اأثناء القيام باأعمال دقيقة.

• يف بع�ص احلاالت، ال يتمكن العمالء من ا�ستخدام العد�سات براحة تامة. مثل ظروف االإ�ساءة 
املنخف�سة اأو اأثناء القيادة يف الليل. فاإذا ح�سل ذلك، ميكن اأن يتم و�سف عد�سات اإ�سافية لكم 

الت�سحيح الروؤية يف العينني، عندما تدعو احلاجة اإلى روؤية وا�سحة مل�سافات بعيدة.

 • يتم اتخاذ القرار بو�سع عد�سات الروؤية االأحادية با�ست�سارة اأخ�سائي عيون، بعد اإجراء 
فح�ص دقيق.

• عليكم اتباع الن�سائح التي ت�ساعدكم على التكيف مع عد�سات الروؤية االأحادية ، كما يجب 
مناق�سة كل ما يثري قلقكم اأو اأي م�ساكل اأخرى قد تواجهونها خالل فرتة التكيف.

معلومات اأخرى هامة
تدابري وقائية

اإذا الحظتم اأي م�ساكل، يجب اإزالة العد�سة الال�سقة على الفور. اإذا توقفت امل�سكلة اأو االنزعاج، 
تخل�سوا من العد�سة و�سعوا اأخرى جديدة.

للحفاظ على �صحة عيونكم، يجب اتباع تعليمات االرتداء واالإزالة الواردة يف هذا الدليل 
وتلك التي ين�سح بها اأخ�سائي العيون )يرجى االطالع على “عادات النظافة” و”و�صع العد�صات 

الال�صقة” و”نزع العد�صات الال�صقة”(

• قبل مغادرة اأخ�سائي العيون تاأكدوا من اأنكم قادرون على نزع العد�سات مبفردكم.

• ال تلم�صوا العد�سات الال�سقة باأ�سابعكم اأو اأيديكم اإن مل تكن نظيفة متاما حيث قد ت�ساب 
العد�سات بخدو�ص دقيقة مما ينتج عنه ت�سو�ص الروؤية و/اأو اإ�سابة العني.

• اأحر�سوا دائمًا على التعامل مع العد�سات بعناية تامة وجتنبوا وقوعها.

• يف حال احمرار العينني اأو التهابهما، انزعوا العد�سات فوراً.

• اأخروا جميع اأطبائكم باأنكم ت�ستعملون العد�سات الال�سقة.

• اطلبوا الن�سيحة دائما من اأخ�سائي العيون قبل ا�ستخدام اأي اأدوية اأو قطرات للعني.

 • عند ارتدائك لعد�سات ملونة اأو جمملة ال�سكل العني، قد تالحظ فروق موؤقتة يف روؤيتك 
 ب�سبب وجود اللون يف العد�سة، وخا�سة يف ظروف االإ�ساءة اخلافتة. اإذا ا�ستمرت 

 العوار�ص الب�رشية يف الروؤية عند ارتداء العد�سات الال�سقة
1-DAY ACUVUE® DEFINE® BRAND CONTACTENSES WITH LACREON®

فمن املهم اأن ت�ست�سري اأخ�سائي العيون اخلا�ص بك.

• هناك اأنواع حمددة من االأدوية مثل م�ساد احل�سا�سية ومزيل االحتقان ومدر البول ومرخي 
الع�سالت ومهدئ االأع�ساب واأدوية الدوار واالإعياء الناجت عن ال�سفر وقد ت�سبب جفافا يف 

العني اأو تزيد من اإح�سا�سكم بوجود العد�سات الال�سقة على العينني اأو ت�سبب روؤية �سبابية. اإذا 
واجهتكم م�سكلة، عليكم طلب امل�ساعدة الطبية املنا�سبة.
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• اإذا تعر�ست اأعينكم لرذاذ من �سوائل كيميائية: اغ�صلوا ور�صوا عيونكم مبا�رة باملاء 
وات�صلوا باأخ�صائي عيون بدون تاأخري اأو راجعوا ق�صم االإ�صابات يف اأقرب م�صت�صفى.

• قد ت�سعر الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن حبوب منع احلمل بتغريات يف الروؤية اأو نقاء العد�سات اأو 
القدرة على حتمل العد�سات. اأخ�سائي العيون �سيقدم الن�سائح املنا�سبة بهذا ال�ساأن.

• كما هو احلال عند ا�ستخدام اأي عد�سات ال�سقة، فاإن الفح�ص الدوري للعيون يعتر اأمراً 
�رشورية للحفاظ على �سحة العينني و�سالمة الروؤية.

• .. ال تغريوا نوع العد�سة )العالمة التجارية وغريها( اأو قيا�ساتها )مثل الُقطر اأو تقعر العد�سة اأو 
قوة العد�سة، الخ( دون ا�ست�سارة اأخ�سائي العيون.

• ال ت�سمحوا الأي �سخ�ص اأخر با�ستخدام عد�ساتكم الال�سقة. لقد مت اختيار وتركيب عد�ساتكم 
الال�سقة لكم وحدكم ولت�سحيح احتياجاتكم الب�رشية اخلا�سة وبالدرجة املنا�سبة لكم. 

امل�ساركة يف ا�ستخدام العد�سات، تزيد كثرياً من احتمال االإ�سابة بااللتهابات.

•  ال ت�صتخدموا اللعاب اأو اأي مادة اأخرى غري املحاليل املو�سى بها لرتطيب عد�ساتكم. ال ت�سعوا 
العد�سات يف الفم.

• للتمتع بروؤية �سحيحة و مريحة فاإنه من ال�رشوري و�سع العد�سات الال�سقة 
اأكيوفيو®ACUVUE  متامًا كما و�سفها اأخ�سائي العيون، هذه العد�سات مو�سوفة لال�ستخدام 

اليومي اأي مرة واحدة فقط يف اليوم، من ثم يجب التخل�ص منها مبا�رشة بعد اإزالتها. يعتر هذا 
الكتيب مبثابة تذكري بتلك االإر�سادات.

• يجب اأن يظل اأخ�سائي العناية بالعيون مطلع ب�سكل كامل على �سجلكم املر�سي و�سين�سحكم 
بالعد�سات وطريقة العناية املنا�سبة الحتياجاتكم اخلا�سة.

• جتنبوا كل االأبخرة والغازات املوؤذية اأثناء و�سع العد�سات.

•  اأخروا مديركم يف العمل باأنكم ت�ستخدمون العد�سات الال�سقة قد يتطلب القيام ببع�ص االأعمال 
و�سع اأجهزة حلماية العني اأو قد يتطلب اإجنازها �سخ�سًا ال ي�سع عد�سات ال�سقة.

• اإذا كان لديكم اأي اأ�سئلة، توجهوا بها اإلى اأخ�سائي العناية بالعيون.

ملخ�س عام 
كما هو احلال عند ا�ستخدام اأي عد�سات ال�سقة، هناك جمموعة من اخلطوط العري�سة التي يجب 

التزامها لتح�سني الروؤية واملحافظة عليها:

• اتبعوا اإر�سادات اال�ستخدام االمن للعد�سات الال�سقة دائمًا. لتحافظوا على �سالمة الروؤية والتمتع 
باأف�سل اأداء الأعينكم، قوموا باإجراء فح�ص العيون على نحو دوري.

• من ال�رشوري احلفاظ على م�ستويات عالية من النظافة من اأجل ا�ستخدام اأمن للعد�سات.

• ال تناموا اأبداً بالعد�سات الال�سقة - قوموا باإزالتها كل ليلة.

• ال ت�صعوا على اأعينكم �سوى العد�سات املعقمة واجلديدة فقط.

•  ال ت�صتخدموا مياه ال�سنبور اأبداً لغ�سل العد�سات الال�سقة، حيث قد حتتوي املياه على العديد من 
ال�سوائب التي ميكن اأن تلوث العد�سة اأو تتلفها، مما قد يوؤدي اإلى التهاب العني و/اأو اإ�سابتها.

• ال ت�صعوا العد�سات ملدة تزيد على ما هو مذكور يف الو�سفة الطبية.

• اإذا واجهتكم م�سكلة كاحمرار العينني اأو التهابهما اأو الروؤية ال�سبابية. قوموا بنزع العد�سات فوراً 
وات�سلوا باإخ�سائي العيون.

• احتفظوا دائمًا بزوج من النظارات يف متناول اأيديكم، لكي ال ت�سطروا لو�سع العد�سات الال�سقة 
يف احلاالت التي ال يجب و�سعها فيها، رغم اأن العد�سات قد تكون خياركم، املف�سل، تبقى 

النظارات خياراً احتياطيًا اأ�سا�ص.

كم�ستخدمون للعد�سات الال�سقة ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE، �ستدركون ب�رشعة اأف�سليتها على 
النظارات والعد�سات الال�سقة االأخرى.

للح�سول على االأداء االأف�سل، من ال�رشوري اأن تدركوا اأهمية االلتزام بهذه اخلطوط العري�سة.

ال ت�سعوا العد�سات الال�سقة اإال تبعًا لن�سائح اأخ�سائي العناية بالعيون والن�سائح املت�سمنة يف 
هذا الكتيب.
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االإبالغ عن االآثار اجلانبية 
يجب اإبالغ اأخ�سائي العيون عند مواجهة اأي اإثارات جانبية ترتافق مع و�سع العد�سات الال�سقة 

.ACUVUE® ماركة اأكيوفيو

و�صفتكم الطبية
ACUVUE® العد�سات الال�سقة ماركة اأكيوفيو

العد�صة اليمني 
الدرجة وتقعر العد�سة )وت�ساف درجة ت�سحيح درجة االنحراف واملحور عند احلاجة(

االعد�صة الي�رى  
الدرجة وتقعر العد�سة )وت�ساف درجة ت�سحيح درجة االنحراف واملحور عند احلاجة(

لقد مت و�صف لكم العد�صات الال�صقة ماركة اأكيوفيو ®ACUVUE لال�صتخدام اليومي 
ملرة واحدة يف اليوم فقط

اإذا كان لديكم اأ�سئلة اأو �سكوك، ات�سلوا باأخ�سائي العيون.
عنوان ورقم هاتف اأخ�سائي العيون

 من ال�رشوري القيام بزيارات متكررة الأخ�سائي العيون، من اأجل �سمان روؤية وا�سحة 
وعيون �سليمة

مواعيد الزيارة القادمة
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م�صنع من قبل: 
يرجى الرجوع اإلى الكرتون لتحديد موقع الت�سنيع

الوالي��ات املتحدة االأمريكية
Johnson & Johnson Vision Care Inc.

7500 Centurion Parkway

Jacksonville

Florida

32256

USA

اأيرلندا
Johnson & Johnson Vision Care )Ireland(

The National Technology Park

Limerick

Ireland

 EU Authorised Representative

AMO Ireland

Block B, Liffey Valley Office Campus

Quarryvale, Co. Dublin,

Ireland

www.acuvuearabia.com

لال�ستخدام اليومي لال�ستخدام ليوم واحد فقط
)دليل امل�ستخدم(
PIG000445

PIG000445

©Johnson & Johnson (Middle East) Inc 2019.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, 1-DAY ACUVUE® DEFINE®,
LACREON®, ACUVUE OASYS® and HydraLuxe™ are registered trademarks of Johnson & Johnson (Middle East) Inc.

190619041235951تاريخ املراجعة: يونيو 2019


	PIGDD V3-10July
	PIGDD V3-Arb (10July)

