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EYEYE MonoSept 360ml płyn do
czyszczenia soczewek dla alergików
Cena

42,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

BARNAUX

Opis produktu

EYEYE MonoSept 360ml
Najskuteczniejszy system czyszczenia soczewek firmy BARNAUX.
Idealny dla alergików - bez użycia konserwantów.
Po dezynfekcji płyn neutralizuje się do roztworu soli izotonicznej.
Polecany do czyszczenia soczewek miękkich i twardych.
Niezastąpiony system pielęgnacji soczewek długiego noszenia (trzymiesięczne, roczne).
Skład: Nadtlenek wodoru 3%,
platynowa płytka neutralizująca nadtlenek wodoru.
Zawartość opakowania: butelka płynu 360ml ,
pojemnik EYEYE MonoSept z dyskiem platynowym.
Data ważności : min. 2023-07.

System EYEYE MonoSept z dyskiem platynowym to klasyczny system pielęgnacyjny, polecany do doskonałej dezynfekcji
wszystkich soczewek, zarówno miękkich, jak i twardych. Dzięki dyskowi MonoSept powleczonemu platyną, nadtlenek wodoru
jest neutralizowany i zmienia się w niezawierający konserwantów roztwór soli fizjologicznej.
Łatwy w użyciu:
- wygodny, jednobutelkowy system,
- dezynfekcja i neutralizacja przebiega jednoetapowo,
- neutralizacja w ciągu 6 godzin.
Efektywny i skuteczny:
- spełnia wymagania ISO i FDA,
- skutecznie zwalcza wszystkie szkodliwe dla oczu bakterie oraz grzybice.
Bezpieczeństwo przede wszystkim:
- platynowy dysk zmienia nadtlenek wodoru w roztwór soli fizjologicznej,
- nie zawiera środków konserwujących i dlatego NIE podrażnia, ani nie uszkadza oczu,
- przeznaczony dla wszystkich osób noszących soczewki kontaktowe,
Płyn NIE służy do płukania ani nawilżania soczewek kontaktowych!
Stosować zgodnie z załączoną instrukcją.
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Porady
EYEYE MonoSept

Właściwe użycie systemu EYEYE MonoSept jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

Posługując się EYEYE MonoSept
pielęgnujesz soczewki prosto oraz
bezpiecznie. System MonoSept skutecznie
dezynfekuje soczewki kontaktowe.
Proces
pielęgnacji
soczewek
kontaktowych
odbywa
się
bez
wykorzystania
konserwantów.
W
pojemniczku
został
umieszczony
specjalny
platynowy
dysk,
który
neutralizuje płyn EYEYE MonoSept.
Po
zakończeniu
pełnego
cyklu
neutralizacji soczewki kontaktowe można
ponownie
założyć.
System
EYEYE
MonoSept
można
uzupełnić
o
zastosowanie
tabletek
usuwających
białko, takich jak tabletki EYEYE 3-N-Zym.
Uwagi odnośnie systemu EYEYE MonoSept:
Zawsze używaj TYLKO składników systemu EYEYE MonoSept. NIE używaj
składników innych systemów do pielęgnacji soczewek za wyjątkiem soli
fizjologicznej przeznaczonej do opłukiwania soczewek oraz pojemnika lub
kropli do nawilżania EYEYE Hydraclair.
Upewnij się, że nie zakładasz soczewek, które nie zostały w pełni
zdezynfekowane. Nie zneutralizowany do końca płyn EYEYE MonoSept
może powodować pieczenie i silne odczucia podrażnienia oczu.
Zneutralizowany płyn w pojemniczku NIE ma właściwości konserwujących.
Jeśli soczewki kontaktowe pozostają w płynie EYEYE MonoSept dłużej niż
24 godziny, zaleca się ich ponowne zdezynfekowanie.
Należy unikać dotykania palcami platynowej płytki. Palce zostawiają ślady
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tłuszczu, obniżając skuteczność neutralizacyjną płytki.
Wraz z otwarciem nowej butelki z płynem EYEYE MonoSept należy zawsze
użyć nowy pojemnik na soczewki EYEYE MonoSept z platynowym dyskiem
neutralizującym.
Jeśli płyn EYEYE MonoSept zostanie przypadkowo połknięty, należy
natychmiast wypić dużą ilość wody oraz skonsultować się z lekarzem.
W przypadku przeciągających się podrażnień oczu skontaktuj się z
lekarzem lub optometrystą.

EYEYE MonoSept - Unikalny system, który oczyszcza Twoje soczewki
kontaktowe

Wskazówki prawidłowego używania systemu EYEYE
MonoSept
do dezynfekcji Twoich soczewek kontaktowych:
1. Higiena: Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z
pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym
ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący
dłonie EYEYE Sanilon.

2. Umieszczanie soczewek w koszyczkach pojemnika: Włóż lewą
soczewkę do sferycznego koszyczka oznaczonego literą L,
następnie go zamknij. Włóż prawą soczewkę do prawego
sferycznego koszyczka pojemnika, następnie go zamknij.

3. Napełnianie pojemnika: Wypełnij specjalny pojemniczek na
soczewki płynem EYEYE MonoSept do zaznaczonego poziomu.
UWAGA: płynu nie może być ani za mało, ani za dużo. W przypadku
gdy płynu jest za dużo może się on spienić; gdy płynu jest za mało
istnieje ryzyko skażenia soczewek. Należy zawsze używać świeżego
płynu do każdorazowej dezynfekcji.

4. Umieszczanie koszyczka w pojemniku: Umieść koszyczek w
pojemniczku, po czym zakręć go. Nie potrząsaj pojemniczkiem,
ponieważ może to spowodować przyklejenie się cząsteczek
nadtlenku wodoru do wewnętrznej części pojemniczka. Podczas
zakładania
soczewek
kontaktowych
cząsteczki
te
mogą
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spowodować silne pieczenie oczu. Należy wtedy natychmiast
opłukać oczy dużą ilością czystej wody.

5. Dezynfekcja i przechowywanie: Pozostaw soczewki kontaktowe w preparacie EYEYE
MonoSept na okres co najmniej sześciu godzin, a najlepiej na całą noc.

6. Zakładanie: Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemniczka. Przed założeniem opłucz je
roztworem soli fizjologicznej EYEYE Saline. Możesz je teraz założyć i nosić.

7. Spłukiwanie i suszenie pojemniczka: Zawsze należy natychmiast wylewać zużyty
płyn EYEYE MonoSept. Następnie dokładnie opłukać koszyczek, pojemniczek oraz
platynową płytkę solą fizjologiczną EYEYE Saline lub płynem EYEYE MonoSept. NIGDY
nie należy używać w tym celu wody! Opłukanie płytki jest niezbędne do usunięcia
pozostałych zanieczyszczeń, które mogą zakłócić neutralizację płynu EYEYE MonoSept.
Pozostaw pojemnik na powietrzu do wyschnięcia. NIE osuszaj go ściereczką.
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:
Zalecenia
–
EYEYE MonoSept
Należy zużyć zawartość butelki EYEYE MonoSept w ciągu 3 miesięcy od
jej otwarcia.
Nie używać
przydatności.

preparatu

EYEYE

MonoSept

po

upływie

terminu

Przechowywać butelkę EYEYE MonoSept w temperaturze pomiędzy 5°C
a 25°C.
Należy zamykać butelkę EYEYE MonoSept bezpośrednio po użyciu.
W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
Trzymać preparat EYEYE MonoSept poza zasięgiem dzieci.
Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
Jeśli zalecono ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z
soczewkami kontaktowymi oraz preparatem EYEYE MonoSept,
skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.
Skutki uboczne
Nie używać EYEYE MonoSept przy uczuleniu na którykolwiek ze składników
płynu!

Dodatkowe informacje
EYEYE MonoSept

Najskuteczniejszy system czyszczenia soczewek
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Idealny dla alergików – bez
użycia konserwantów.
Po dezynfekcji płyn
neutralizuje się do roztworu
soli izotonicznej.
Polecany do czyszczenia
soczewek miękkich i
twardych.
Niezastąpiony system
pielęgnacji soczewek
długiego noszenia
(trzymiesięczne, roczne).

SKŁAD: Nadtlenek wodoru 3%, platynowa płytka neutralizująca nadtlenek
wodoru.

OPAKOWANIA: 90 ml, 360ml, z pojemnikiem EYEYE MonoSept z dyskiem
platynowym.

System

EYEYE

MonoSept

z

dyskiem

platynowym
Zestaw EYEYE MonoSept to klasyczny system pielęgnacyjny, polecany do
doskonałej dezynfekcji wszystkich rodzajów soczewek, zarówno miękkich, jak i
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twardych. Dzięki dyskowi MonoSept powleczonemu platyną, nadtlenek wodoru
jest neutralizowany, po czym zmienia się w niezawierający konserwantów
roztwór soli fizjologicznej.

Łatwy w użyciu
Wygodny, jednobutelkowy system.
Dezynfekcja i neutralizacja przebiega jednoetapowo.
Neutralizacja następuje w ciągu 6 godzin.
EYEYE MonoSept – Efektywny i skuteczny
Spełnia wymagania stawiane przez ISO i FDA.
Skutecznie zwalcza wszystkie szkodliwe dla oczu bakterie oraz grzybice.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Platynowy dysk znajdujący się w
pojemniku na soczewki kontaktowe
zmienia nadtlenek wodoru w roztwór
soli fizjologicznej.
Preparat EYEYE MonoSept nie
zawiera środków konserwujących.
Dlatego też NIE podrażnia, ani nie
uszkadza oczu.
Przeznaczony jest dla
osób
noszących
kontaktowe.

wszystkich
soczewki

EYEYE MonoSept NIE służy do
płukania ani nawilżania soczewek
kontaktowych!
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