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 لنز را باید با نوک انگشت خود در چشم جای دهید
مراقب باشید ناخن ها با آن تماس پیدا نکند.

نکات رضوری هنگام گذاشنت لزن

  اگر از تافت یا اسپری مو استفاده می کنید این کار
را باید قبل از لنز گذاری انجام دهید.

  از لوازم آرایشی در الیه داخلی پلک استفاده نکنید چرا
 که ممکن است ذرات ریزی از آن روی سطح لنز شما

بنشیند.

  اجازه ندهید صابون، مواد آرایشی و یا ترکیبات
دیگر با لنز شما تماس پیدا کند.

  برای قرار دادن و درآوردن بهتر است از آینه استفاده
کنید که از افتادن و گم شدن جلوگیری شود.

  هرگز با لنز تماسی نخوابید زیرا این کار ده برابر
احتمال عفونت را افزایش میدهد.

  لنز را از زمانی که از چشم خارج میکنید در ظرف
د. مخصوص و دور از آلودگی محافظت نما

  برای گذاشتن لنز بر روی چشم می توانید به روش زیر
 عمل کنید. فرقی بین طریقه و طرز گذاشتن لنزهای
 رنگی، طبی و طبی رنگی وجود ندارد، و در همه موارد
بهتر است توصیه ها و روش های زیر را رعایت کنید.

 ابتدا دست های خود را به صورت کامل و تمیز با
د، تا دست ها از هر گونه آلودگی  مواد شوینده بشو

و میکروب به دور باشد.
 بعد از شستن دست ها، بهتر است که
 دست خود را با یک حوله تمیز و نرم
 خشک کنید. همچنین از حوله ای
 استفاده کنید که پرز ندهد و پرز حوله بر

روی دست نچسبد.

 در هنگام بر داشتن لنز دقت کنید که لنز پشت و رو
 نباشد برای تشخیص پشت و رو بودن لنز به لبه های
 لنز دقت کنید، اگر لبه های لنز به سمت بیرون مایل
 باشند، در این صورت به احتمال زیاد لنز پشت و رو

است.
 همچنین در هنگام برداشتن لنز دقت کنید که با ناخنهمچنین در هنگام برداشتن لنز دقت کنید که با ناخن
 به لنز آسیب وارد نکند و لنز را روی ناخن خود نگذارید.
 چون احتمال دارد، آسیب وارد شود. برای اینکه راحت
 تر لنز را بردارید، می توانید کمی محلول لنز را روی

دستتان خود بمالید.

طرز گذاشنت لزن داخل چمش

١: شستن دستها

٢: برداشتن لنز با انگشت

 به وسیله دست دیگر که لنز را با آن نگرفته اید و با
ن خود را  استفاده از انگشت پلک های باالیی و پا

باز کنید. برای باز کردن .
 پلک چشم می توانید با استفاده از
 انگشت اشاره پلک خود را باال بکشید و
 با استفاده از انگشت میانی پلک
ن بکشید تا چشم باز  پانی را به پا

شود.

 و لنز را بر روی عنبیه (سیاهی چشم) خود قرار دهید
 برای این کار می توانید از انگشت استفاده کنید و یا

به آرامی پلک بزنید و چشم خود را بچرخانید.

 می توانید دست خود را برداشته و اجازه دهید تا پلک
 بسته شود. البته ابتدا انگشت خود را از روی پلک
 باالیی بردارید و اجازه  دهید که پلک باالیی به آرامی

بسته شود.
 برای ثابت شدن لنز بر روی چشم بهتر است چند باربرای ثابت شدن لنز بر روی چشم بهتر است چند بار
 کره چشمان خود را بچرخانید تا لنز به صورت کامل بر
 روی کره چشم قرار گیرد. می توانید برای حرکت دادن

چشم به ارامی پلک بزنید.

٣: باز کردن پلک چشم

٤: گذاشتن لنز بر روی قرنیه

٥: بستن پلک چشم

 دقت داشته باشید که حتما لنز را در
 وسط چشم و دقیقا بر روی قرنیه قرار
 دهید و در آنه آن را فیکس کنید.
 برای درست جای گرفتن لنز بر روی
 چشم سعی نمائید به سمت روبرو و

 در آینه نگاه کنید

 لنز و مایع لنزتان را در دمای معمولی اتاق نگهداری کنید
 دقت کنید به هیچ عنوان لنز و محلول شستشوی خود
 را در یخچال نگهداری نکنید زیرا این کار هم به مایع لنز

و هم لنز آسیب میزند.

  در چشم قرار دادن لنز به مدت طوالنی موجب عفونی
 شدن لنزها می گردد لنز ها را باید به طور متوسط بعد
 از ٨ ساعت استفاده باید از چشم خارج نموده و در
محلول تمیز کننده به مدت ٤٥دقیقه قرار داد.

  تمیز کردن، رسوب زدایی و ضد عفونی نمودن لنز به
 طور مرتب و با استفاده از موارد استاندارد انجام گیرد
 هرگز از مواد ضدعفونی و تمیز کننده غیر استاندارد
 مانند نرمال سالین یا (سرم نمکی شستشو) و به
 خصوص موارد ساخته شده توسط خودتان استفاده

نکنید.

  اصال نگران گم شدن لنز در چشم نباشید گاهی لنز زیر
 پلک شما می رود بهتر است بدانید ملتحمه چشم که به
 سطح داخل پلک متصل است اجازه نمی دهد لنز به

پشت چشم وارد شود.

 آرایش کردن را پس از لنز گذاری انجام دهید.

  هرگز از لنز دیگران حتی برای چند ساعت استفاده
نکنید.

 لطفا بهنگام خرید محلول لنز تاریخ انقضاء آنرا حتما
 چک کنید.

د در هنگام باز نمودن درب د در هنگام باز نمودن دربعالوه بر آن دقت فرما  عالوه بر آن دقت فرما
 پلمب محلول شستشوی لنز (مایع لنز) بایستی ظرف
د این د دقت فرما  سه ماه از مایع لنز استفاده نما
 مدت شامل هر نوع مایع با هر نوع سایزی می باشد که
 علت این بازه زمانی از بین رفتن مواد نگهداره محلول

می باشد.

  لنز را با آب شستشو نکنید، هرگز از بزاق دهان جهت
د و با لنز تماسی شنا  مرطوب کردن لنز استفاده ننما

نکنید.


