
KontaKtlencse 
betanítófüzet



Szemünk védelmében

TiszTelT KonTaKTlencse-viselő! 

Szeme egészségi állapotának fenntartása érdekében nélkülözhetetlen 
a rendszeres szemészeti vizsgálat, ellenőrzés. ez a kis füzet segít Önnek 
eligazodni a látással és a kontaktlencse-viseléssel kapcsolatos tudnivalók 
között. Ma már szinte mindenfajta fénytörési hibára kapható kontaktlen-
cse, akár rövidlátó, akár távollátó, akár asztigmiás. fénytörési hibáján túl 
életmódja is erősen meg határozza, hogy milyen kontaktlencsét viseljen. 
az alábbiakban rövid magyarázatot talál a gyakran elhangzó kifejezésekre.
Myopia • A myopia az ún. „rövidlátás” orvosi kifejezése, mely azt jelenti,  
a páciens távolra nem lát megfelelően.
Hypermetropia • A hypermetropia ún. „túllátást” jelent, mely következté-
ben a páciens közelre nem lát megfelelően.
asztigmatizmus • Az asztigmiás páciensek szemfelszíne nem gömbfelszín 
mint egy focilabda, inkább egy rögbilabdá hoz hasonlít. ez torzult látást 
eredményez minden távolságra.
Presbyopia • Az életkor előrehaladtával szemünk már nehezen fókuszál 
a közeli tárgyakra, ezért közeli munkavégzés hez, olvasáshoz külön szem-
üveg válik szükségessé.



találja meg az egyéni szükségleteinek  
megfelelő kontaktlencsét

az egyéni szükséglet nagyon fontos befolyásoló tényező válasz-
tásainkban. az alábbiakban áttekint heti a kontaktlencse válasz-
tást befolyásoló  legfontosabb tényezőket.

Életritmus – Hosszú, éjszakába nyúló munka,  
tanulás, szórakozás, családi elfoglaltságok?

Környezet – Ideje túlnyomó részét a számítógép monitora előtt 
vagy száraz, légkondícionált helyen tölti?

aktív életmód/sport – Sportol vagy kifejezetten aktív életmó-
dot folytat?

Divat – Meg szeretné változtatni a megjelenését?

időjárás – Sok időt tölt szabadban akár esős, akár  
napsütéses az idő?



a megfelelő kontaktlencse kiválasztásához több tényezőt érdemes  
megfontolni.

Milyen gyaKran szereTnÉ viselni a KonTaKTlencsÉT?
alkalmanként, sportoláshoz, heti 1-2 nap, legalább 4-6 napot hetente vagy 
akár minden nap.

Hány óráT szereTnÉ viselni a KonTaKTlencsÉT?
Csak néhány órát vagy reggeltől akár késő estig.

gonDoT jelenT-e, Ha a KonTaKTlencse áPolásával, 
TiszTíTásával Kell foglalKoznia?
a havi cseréjű kontaktlencsék tisztításához, ápolásához ápolószerre van szük-
ség, minden alkalommal, amikor a kontaktlencsét viseltük. 
Ha nem szeretne időt tölteni a kontaktlencse tisztításával, ápolásával, tárolásá-
val, akkor az egynapos kontaktlencse lehet az ideális választás az Ön számára.

vagy eseTleg ÉrzÉKeny a szeMe?
Ha korábban észlelt bármit, amitől úgy érzi, hogy szeme érzékeny, akkor 
érdemes elkerülnie az ápolószerek használatát, és inkább az egynapos kon-
taktlencsét választania.

a kontaktlencséket két csoportba lehet osztani, aszerint hogy az adott 
típust hányszor lehet viselni.

ez alaPján KülönbözTeTjüK Meg a Havi cserÉjű És az 
egynaPos viseleTű KonTaKTlencsÉKeT.

a kontaktlencse kiválasztása



a havi cseréjű kontaktlencse elnevezés azt jelenti, hogy 30 napig ugyanazt 
a kontaktlencsét tesszük be reggel és vesszük ki, az 1. naptól a 30. napig. 
Mivel a nap folyamán különböző szennyeződések, vagy akár kórokozók 
kerülhetnek a kontaktlencsére (a környezetünkből vagy akár a könnyünk-
ből is) ezért éjszakára szükség van egy speciális folyadékra, ami elvégzi 
a tisztítást és fertőtlenítést, valamint amiben tárolni is lehet a lencséket, 
tehát szükség van kontaktlencse ápolószerre. 

ezt a típusú kontaktlencsét azoknak szoktuk ajánlani, akik hetente több 
mint 4 alkalommal szeretnék viselni a lencsét, nem okoz számukra gon-
dot, hogy a kontaktlencse ápolásával foglalkozni kell és nem érzékeny a 
szemük.

amire azonban figyelni kell, hogy ha Ön a 30 nap alatt csak 4-5 alkalommal 
viselte a lencsét és bár ápolószerben tárolta, a 30. nap eltelte után akkor is 
ki kell dobni a lencsét és a következő alkalommal újat kell kibontania.

ezzel szemben az egynapos kontaktlencsét reggel betesszük, este kivesz-
szük és utána kidobjuk. a következő alkalommal teljesen újat bontunk 
ki. ez a típusú lencse azoknak praktikus megoldás, akik hetente csak 1-2 
alkalommal, például sportoláshoz használnak kontaktlencsét. De van olyan 
viselő is, aki minden nap ilyen lencsét használ, mert érzékeny a szeme 
vagy nem szeretne a kontaktlencse ápolásával időt tölteni. továbbá aki 
nem tudja megjegyezni és betartani a szabályt, hogy mikor jár le a havi 
cseréjű lencse esetén a 30. nap, azoknak az egynapos kontaktlencse lehet 
a legegyszerűbb választás.



az alcon KonTaKTlencsÉi KözöTT szinTe MajDneM MinDen 
láTás KorreKcióra van MegolDás.

Ha Ön közelre vagy távolra nem lát jól, akkor az alábbi termékek közül választhat:

Havi cseréjű kontaktlencsék

air oPTiX® Plus HyDraglyDe®
Állandó kényelmet biztosíthat a viselés 1. napjától a 30. napig1*

air oPTiX® nigHT&Day® aQua
ez a kontaktlencse akár 24 órán át tartó viseletre is alkalmas, azonban a 
szem biztonságának és egészségének megóvása érdekében a viseleti mód 
megválasztása a szakember feladata.



egynapos kontaktlencsék

Dailies® aQuacoMforT Plus®     
a DaILIeS® aquaComfort PLUS® kontaktlencséből minden pislogásnál ned-
vesítő anyag szabadul fel és kényelmes viseletet biztosíthat akár 16 órán át.2

Dailies ToTal1®      
Új korszak a kontaktlencsék történetében!3 az első kontaktlencse hidrográdiens 
technológiával - a kivételes kényelemért, amely a nap végig tart.4



Ha Önnek úgynevezett asztigmiája van, akkor is találhat kontaktlencsét:

Havi cseréjű kontaktlencse

air oPTiX® for asTigMaTisM 
Mondjon búcsút a torzult, homályos látásnak! Állandó, éles látást biztosíthat 
a viselés 1. napjától a 30. napig. 1**

egynapos kontaktlencse

Dailies® aQuacoMforT Plus® Toric
Éles látás és egésznapos kényelem.5 ajánlott alkalmi valami rendszeres egy-
napos használatra.



Ha Ön olyan kontaktlencsét keres, amivel távolra és közelre is egyaránt jól láthat, 
akkor ezen termékek közül választhat:

Havi cseréjű kontaktlencse

air oPTiX® MulTifocal
Éles látást biztosíthat a viselés 1. napjától a 30. napig. 1**

egynapos kontaktlencsék

Dailies® aQuacoMforT Plus®  Dailies ToTal1® 
MulTifocal   MulTifocal
Éles látást és egésznapos kényelmet az első és egyetlen multifokális  
biztosíthat minden távolságra.5 hidrográdiens kontaktlencse.  
  

Ha több információt szeretne megtudni termékeinkről vagy a kontaktlencse 
viselésről, akkor látogasson el weboldalunkra: www. szemrelencse.hu



Ha Ön a szeme színét szeretné megváltoztatni, akkor választhat dioptria 
nélküli és dioptriás színes kontaktlencsét: 

air oPTiX® colors  Havi cserÉjű színes KonTaKTlencsÉK
az air Optix® havi cseréjű kontaktlencse alapanyagából készült színes 
kontaktlencse. emelje ki vagy változtassa meg a szeme színét a természe-
tes hatású kinézetért!

 

Színes kontaktlencsék

TerMÉszeTes HaTásÚ színeK

ÉlÉnK színeK

Green

Gemstone Green

Gray

Sterling Gray

Pure Hazel

Honey

BrownBlue

Brilliant Blue



fresHlooK® DiMensions Havi cserÉjű színes KonTaKTlencse
Szemszín-kiemelő kontaktlencsék világos szeműek számára.  

a szivárványhártya körüli sötét szegélynek köszönhetően a kontaktlencsék 
látszatra nagyítják a szemet, a pupilla körüli színes mező pedig a szemnek 
mély pillantást kölcsönöz.

Caribbean Aqua Pacific Blue

Sea Green

Pure Hazel

Green

Blue

Gray

fresHlooK® one-Day egynaPos színes KonTaKTlencse
a DaILIeS® lencsék alapanyagából Colorblends® technológiával készült 
egynapos színes kontaktlencsék.



a kontaktlencse viselése előtt szakembernek kell megvizsgálnia és 
megállapítania, hogy melyik a legmegfelelőbb kontaktlencse az Ön 
számára. ezért nagyon fontos, hogy mindig kövesse szemész orvosa vagy 
optometristája utasítását a kontaktlencse viselésére és ápolására vonat-
kozóan. 

a betanítás során az Ön szakembere elmondja a legfontosabb tudniva-
lókat, amikre nagyon figyeljen oda és tartsa be azokat. Ha esetleg nem biz-
tos valamiben, kérdezzen rá, mert ezzel elkerülheti az esetleges helytelen 
használatból eredő problémákat, betegségeket. 

ebben a kis füzetben megpróbáljuk mi is összefoglalni a legfontosabb 
szabályokat, teendőket, jó tanácsokat, azonban ha bármi kétsége támad 
vagy kérdése merül, haladéktalanul forduljon szakemberhez!

a kontaktlencse viselése



a legfonTosabb figyelMezTeTÉseK:

1. Soha ne hordja tovább a lencsét, mint a gyártók által előírt viselési idő! 
az egynapos lencse csak egy alkalommal viselhető, utána ki kell dobni. 
a havi viseletű lencse csak 1 hónapig hordható, 1 hónap elteltével ki kell 
dobni és másnap vagy a következő alkalommal újat kell kibontani. 
ezért írja fel, hogy pontosan melyik nap kezdte el használni a lencséjét!

2. Soha ne mulassza el a félévente esedékes ellenőrző vizsgálatot, amikor 
a szakembere megvizsgálja a szeme egészségi állapotát, és hogy min-
den rendben van-e a kontaktlencséjével! akkor is menjen el az ellenőrző 
vizsgálatra, ha nem észlel semmilyen problémát, mert előfordulhatnak 
olyan kezdeti elváltozások, amik szabad szemmel nem megállapíthatóak, 
csak a szakember tudja észrevenni őket!

3. azonnal forduljon szakemberhez, amennyiben bármilyen problémát 
észlel! Például ha homályosan lát a kontaktlencséjével, vagy olyan szúró, 
kényelmetlen érzése van, mintha valami a lencse alá került volna. (elő-
fordulhat, hogy a lencse behelyezésekor vagy kivételekor megsértette 
a szemét, ilyenkor apró, szabad szemmel nem látható hámsérülés kelet-
kezhet és ez okozza a kényelmetlen, szúró érzést.)



a kontaktlencse kezelése

felHelyezÉs
Mielőtt lencséihez nyúlna, mindig alaposan mossa 
meg és törölje kezeit szárazra egy szösz-mentes 
törölközővel! 
 

1. tartsa a lencsét az ujjbegyén és ellenőrizze nincs-e kifordult helyzetben!

2.  Helyezze a lencsét a mutatóujjára, miközben ugyanazon kezének közép-
ső ujjával húzza le az alsó szemhéját!

3.  Másik kezének mutató és középső ujjával húzza fel és tartsa erősen  
a felső szemhéját pislogás nélkül!

4. finoman helyezze a lencsét a szemére!

5.  Miközben még tartja mind az alsó, mind pedig a felső szemhéját, néz-
zen lefelé, majd a szemhéjakat óvatosan engedje el!

A helyes pozícióban 
lévő lencse.

A kifordított lencse szélei finoman kifelé 
kanyarodnak, formája tányérhoz hasonló.



Ha a KonTaKTlencse neM a Megfelelő Helyre Kerül 
előfordulhat, hogy a kontaktlencse nem a szaru hártyára kerül, hanem a 
„szem fehér részére”. A lencse visszahelyezésére két lehetőség nyílik:

•  Csukja be a szemét és a szemhéjon keresztül fino-
man maszírozza a lencsét a helyére!

•  Nyitott szem mellett a szemhéj segítségével az 
ujjával tolja a lencsét a megfelelő pozícióba!

a lencse KivÉTele 
1.  nézzen felfelé! a középső ujjával húzza le az alsó 

szemhéját!

2.  a mutatóujja segítségével húzza le a lencsét a szaru-
hártyáról a szem „fehér részére”!

3.  óvatosan csippentse mutató és hüvelykujja közzé a 
lencsét és távolítsa el! 

TiPP
Ha úgy érzi, hogy a lencsét nem tudja kivenni, mert „oda van tapadva a 
szeméhez”, cseppentsen a szemébe műkönnyet, ezáltal könnyebben ki 
tudja venni a lencsét.



a kontaktlencse felszínére a használat során sokféle szennyeződés rakódik 
le. nem csak a környezetből származó porszemcsék, pollenek, kozmeti-
kumok, hanem a könny alkotóelemei, úgymint fehérjék, zsírok képeznek 
felrakódásokat a lencsefelszínen. A szennyezett lencsefelszín kiváló „tápta-
laj” lehet a különféle baktériumok, gombák és egyéb kórokozók számára, 
melyek gyorsan elszaporodhatnak mind a lencsén, mind pedig a lencse-
tartó tokban és gyulladá sok forrásaivá válhatnak. Ha betartja a lencseápo-
lásra vonatkozó egyszerű szabályokat, mindezektől megkímélheti magát.

alaPszabály:
1.  alaposan olvassa el az ápolószerek használati utasításait,  

és tartsa is be azokat!
2.  Minden nap friss ápolószerben tartsa a lencséket, a már egyszer használt 

ápolószert SOHa ne használja újra, tehát öntse ki azt. a már használt 
ápolószerre pedig ne töltsön rá!

3.  ne használjon lejárt szavatosságú ápolószert!
4.  az ápolószert a felbontás után csak az engedélyezett ideig  

használja!
5.  Rendszeresen cserélje a tokot is! Minden új flakon ápolószerhez új tokot 

kap, ilyenkor a régi tokot dobja el!
6.  SOHa ne használjon csapvizet vagy desztillált vizet a lencse  

öblítésére vagy tárolására. 
7. Csak a szakember által javasolt ápolószert használja!

a kontaktlencse ápolása 



Milyen TíPusÚ áPolószereK lÉTezneK? 

a multifunkciós kontaktlencse ápolószerek, mint pél-
dául az OPtI-fRee® PureMoist® esetében egy flakon-
ban találhatóak meg a kontaktlencse tisztításhoz és 
fertőtlenítéshez szükséges anyagok. néhány multifunk-
ciós ápolószer a kontaktlencsék újranedvesítésére is alkal-
mas. Mindenképp beszélje meg a szemész szakorvosával 
vagy optometristájával, hogy melyik kontaktlencse 
ápolószer illik a legjobban a lencséjéhez.

a hidrogén peroxid alapú kontaktlencse ápoló rend-
szerek lehetnek egy- vagy kétlépésesek az adott terméktől 
függően. az aOSePt® PLUS HydraGlyde®, az egylépéses 
peroxid alapú ápolószerek közé tartozik, azaz a fertőtlenítés 
és a peroxid közömbösítése egyidőben, egy lépésben zajlik. 
a hidrogén peroxidot arra használják, hogy elpusztítsák a 
gombákat és baktériumokat, így lesz erőteljes a fertőtlenítés. 
néhány rendszer külön tisztítási lépést igényel.

a hidrogén-peroxidos ápolórendszerek tartósítószer mente-
sek és gyakran ajánlják olyan kontaktlencse viselőknek, akik 
érzékenyek lehetnek a tartósítószerekre, amik a multifunk-
ciós ápolószerekben találhatóak. fontos azonban a termék 
használati utasításában található minden lépés betartása.

a sóoldatok nem alkalmasak a kontaktlencsék 
fertőtlenítésére, csak öblítésükre használhatóak!



emlékeztető

MiKor ne Használja a KonTaKTlencsÉKeT?
•  Soha ne használja tovább a lencséket, mint ahogyan azt illesztője taná-

csolta, még panaszmentesség esetén sem!

•  Soha ne aludjon nappali viseletű lencsében! Csak a magas oxigénáteresz-
tő-képességű lencsék (mint az aIR OPtIX® night&Day® aQUa) biztosíta-
nak elegendő mennyi ségű oxigént szeme számára alvás alatt, de mielőtt 
az arra alkalmas kontaktlencsében aludna, mindenképpen kérje ki a 
szakember tanácsát!

•  Távolítsa el lencséit, ha azokat kényelmetlennek találja! Ha a kényelmet-
lenség a lencse eltávolítása után nem szűnik meg, azonnal forduljon 
illesztőjéhez!

•  Betegség esetén – megfázás, influenza, lázas állapot – soha ne viseljen 
lencsét!

•  Ne használja lencséit úszáshoz!

• Ne használja lencséit szoláriumban!



álTalános ÚTMuTaTó 
•  Mielőtt lencséihez nyúlna, minden esetben mossa meg és törölje száraz-

ra kezeit!
•  Kontaktlencséit az ujjbegyével érintse meg, ne fogja meg azokat  

körömmel!
•  Soha ne öblítse le lencséit vagy a lencsetartó tokot csapvízzel!
•  Ha lencséit levette, csak tisztítás-fertőtlenítés után helyezheti azokat  

újra vissza a szemébe. 
•  Óvakodjon, nehogy aerosol – pl. hajlakk – kerüljön a lencsére,  

mert az panaszokat okozhat.
•  Bármilyen szemészeti készítmény lencsével együtt történő használata 

előtt konzultáljon illesztőjével!
•  Kontaktlencséit mindig sminkelés előtt helyezze fel!

Tegye fel önMagánaK naPonTa az alábbi, szeMÉre vonaT-
Kozó KÉrDÉ  seKeT:
• Érzek valami szokatlant?
• Halvány a szemem?
• Jól látok?

Ha kétségei vannak, inkább távolítsa el a lencséket és forduljon szak  - 
em  berhez! 



Hasznos tanácsok a sikeres és 
problémamentes kontaktlencse viseléshez

a kontaktlencse úgynevezett gyógyászati segédeszköz, használatát minden 
esetben alkalmassági vizsgálatnak kell megelőznie, még dioptria nélküli 
színes lencse esetén is.

Soha ne próbálja fel más kontaktlencséjét higiénés szempontok miatt! Csak 
a saját lencséit használja!

Soha ne váltson kontaktlencsét vagy ápolószert anélkül, hogy illesztőjével 
ne konzultálna előtte!

Soha ne aludjon a kontaktlencséiben anélkül, hogy illesztője ezt javasolta 
volna! ne feledkezzen meg róla, hogy nem minden kontaktlencse alkalmas 
az éjjel-nappali viseletre.

betegség – lázas állapot, felső légúti hurut, herpesz vírus fertőzés – esetén 
ne viselje a lencséket! 

Legyen mindig a kontaktlencse mellett tartalék szemüvege arra az esetre, ha 
átmene tileg fel kell függeszteni a kontaktlencse használatát!

ne használja a lencséket szaunában, szoláriumban! a lencsék a hő hatására 
deformálód hatnak, optikai tulajdonságai romlanak.

Strandon, tavakban, tengeren kontaktlencsét ne használjon.
Még a klórozott uszodavízből is kerülnek bizonyos kórokozók a lencse fel-
színére. 

Soha ne viseljen sérült lencséket!

Panaszok esetén távolítsa el a lencséket a szeméből, és forduljon  
szakemberhez!



a kontaktlencse viselés abbahagyásának legfőbb oka az úgynevezett disz-
komfort érzés.6 Ilyenkor a kontaktlencse viselő úgy érzi, mintha száraz lenne 
a szeme vagy maga a lencse, ezáltal kényelmetlenné válik a lencse viselése.

több tényező is szerepet játszik abban, ami a kontaktlencse viselése közben 
megjelenő szemszárazságot és kényelmetlen érzést okozhatja.

Ilyenek lehetnek a környezettel és életstílussal összefüggő tényezők, mint 
például a száraz levegő vagy légkondicionált környezet7-9, vagy a számító-
gép használata során csökkent pislogás.9

Ha Ön ilyen környezetben tartózkodik, vagy sok időt tölt a számítógép előtt, 
és szemszárazságot érez, akkor ajánlott lehet nedvesítő szemcsepp vagy 
más néven műkönny használata. a nedvesítő szemcseppek segítenek pó-
tolni az elpárolgott könnyet, ezáltal nedvesíteni tudják a kontaktlencsét és 
megszüntethetik a kellemetlen érzést.

Ha szemszárazságra utaló tünetet tapasztal, akkor beszéljen szemész szakor-
vosával vagy optometristájával!

Kontaktlencse viselés közben, 
ahogyan szükségét érzi
  

Kontaktlencse viselés előtt és után, 
a szemfelszín számára nélkülözhetetlen 
nedvesség helyreállítása és védelme céljából!



az illeszTő TölTi Ki

szeMeM fÉnyTörÉsi Hibája: 

MyoPia HyPerMeTroPia  

aszTigMaTizMus PresbyoPia  

részletek az 1. fejezetben

jobb lencse Törőereje: 

bal lencse Törőereje: 

Havi cserejű  egynapos színes
kontaktlencsék: kontaktlencsék: kontaktlencsék:

air oPTiX® plus Hydraglyde® Dailies® aquacomfort Plus® fresHlooK® Dimensions

air oPTiX® for asTigMaTisM Dailies ToTal1® fresHlooK® one-Day 

air oPTiX® aQua MulTifocal Dailies® aquacomfort Plus® air oPTiX® colors

air oPTiX® nigHT&Day® aQua Toric    

 Dailies® aquacomfort Plus® 

 MulTifocal

 Dailies ToTal1® MulTifocal

javasolt napi viseleti idő:

az illesztő telefonszáma:

Következő ellenőrzés / vizsgálat időpontja:

Kontaktlencséje mellé gondoskodjon  
tartalék szemüvegről!

a KiválaszToTT KonTaKTlencse aDaTai

a lencseviselő példánya



a lencseviselettel kapcsolatos tudnivalókról tájé koztattak,  
a tudnivalókat elsajátítottam és betartom.
tudomásul veszem a rendszeres kontrollvizsgá latok fontosságát  
szemem egészsége érdekében. bármilyen fellépő tünet esetén  
lencséimet kive szem és illesztőmet felkeresem.
az utasítások betartása saját felelősségem.

Páciens aláírása

Dátum

a lencsÉvel KaPcsolaTos isMereTeK 
elsajáTíTásánaK elisMerÉse

az illesztő példánya
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Ebben a tájékoztatóban található összes termék gyógyászati segédeszköz.
Bôvebb információért olvassa el a gyógyászati segédeszközök használati útmútatóját!
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*a vizsgálatot az aIR OPtIX® aQUa (lotrafilcon b), az aIR OPtIX® aQUa Multifocal (lotraficon b) és az aIR OPtIX® for astigmatism (lotrafilcon 
b) kontaktlencséken végezték el és a vizsgálatban megkérdezett válaszadók 71,5%-a értett egyet ezzel az állítással.
** a vizsgálatot az aIR OPtIX® aQUa (lotrafilcon b), az aIR OPtIX® aQUa Multifocal (lotrafilcon b) és az aIR OPtIX® for astigmatism (lotrafil-
con b) kontaktlencséken végezték el és a vizsgálatban megkérdezett válaszadók 83,5%-a értett egyet ezzel az állítással.




