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Steps when REMOVING your contact lenses
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Place the lens in the right 
compartment of the case. 
Repeat steps 2 to 5 with  
your left lens.

Gently rub (from the centre to 
the edge) both sides of the lens 
with the tip of your forefinger 
for 15–20 seconds.

Remove the lens from your 
right eye, place in the palm of 
your hand and pour a few 
drops of multipurpose solution 
on each side of the lens.

BEFORE handling your contact 
lenses wash and rinse your 
hands thoroughly, then dry 
with a lint-free towel.

Thoroughly rinse each  
side of the lens with fresh 
multipurpose solution.

Soap

BEFORE handling your contact 
lenses wash and rinse your 
hands thoroughly, then dry 
with a lint-free towel. 

To improve the comfort and 
wettability of your lenses a few 
drops of fresh multipurpose 
solution may be applied to both 
surfaces of the lens prior to 
applying onto eye.

Discard all used, remaining 
multipurpose solution from  
the lens case. Rinse your lens 
case thoroughly with fresh 
multipurpose solution and  
leave to air dry.

Fill the contact lens case with 
fresh multipurpose solution 
almost to the brim, to ensure 
the lenses are covered with 
multipurpose solution.

Securely tighten the caps of the 
lens case. Soak your lenses for 
at least 6 hours or overnight for 
proper disinfection.
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Soap
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Czynności podczas ZDEJMOWANIA soczewek
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PRZED kontaktem 
z soczewkami dokładnie umyj 
i opłucz dłonie, a potem wytrzyj 
je ręcznikiem bezpyłowym.

Napełnĳ  pojemnik świeżą porcją 
płynu wielofunkcyjnego aż po 
sam brzeg, upewniając się, 
że soczewki są w nim całkowicie 
zanurzone.

Wyjmĳ  soczewkę z prawego 
oka, umieść ją na środku dłoni 
i polej kilkoma kroplami płynu 
po obu jej stronach.

Dokładnie zakręć oba wieczka 
pojemnika. Soczewki powinny 
znajdować się w płynie przez co 
najmniej 6 godzin lub przez noc.

Koniuszkiem palca delikatnie 
wycieraj obie strony soczewki 
(od środka w stronę brzegów) 
przez 15-20 sekund.

PRZED kontaktem 
z soczewkami dokładnie umyj 
i opłucz dłonie, a potem wytrzyj 
je ręcznikiem bezpyłowym.

Dokładnie opłucz obie 
strony soczewki płynem 
wielofunkcyjnym.

Aby zapewnić komfort 
i zwiększyć wilgotność 
soczewki, przed nałożeniem jej 
na oko możesz zwilżyć obie 
strony soczewki paroma kroplami 
płynu wielofunkcyjnego.

Umieść soczewkę w prawej 
części pojemnika. Kroki 2 do 5 
powtórz z drugą soczewką.

Usuń z pojemnika wszystkie 
pozostałości zużytego płynu 
wielofunkcyjnego. Dokładnie 
opłucz pojemnik świeżym 
płynem i pozostaw go do 
wyschnięcia.

Mydło

Mydło



Never reuse multipurpose 
solutions or use beyond 
their expiry date. Never 
use the lens case longer 
than recommended by 

your Eye Care Practitioner.

Never wear your lenses 
when showering.

Never change from 
multipurpose solutions 
recommended by your 
Eye Care Practitioner. 

Never mix multipurpose 
solution with other fluids.

Never use soap or 
detergents to clean  

your lens case.

Never use your lenses for 
swimming, hot tubs or 

water sports.

Never allow your contact 
lenses or lens case to 

come into contact with 
tap water, bottled water 

or saliva.

Your Every Day Contact Lens Hygiene Plan for Multipurpose Solutions

Always wash and rinse 
your hands thoroughly, 
then dry with a lint-free 
towel BEFORE handling 
your contact lenses.  
This is required to help 
prevent eye infections.

Always store the 
multipurpose solution 
bottle between 4°C  
and 25°C, away from 
direct sunlight.

Always repeat the 
cleaning and disinfection 
process if lenses have  
not been used and have 
been stored for more 
than 7 days.

Keep the multipurpose 
solution bottle tightly 
closed when not in use. 
Discard any remaining 
multipurpose solution 
three months after first 
opening. Keep out of 
reach of children.

Always follow your  
Eye Care Practitioner’s 
instructions about 
contact lenses and 
multipurpose  
solution use.

Soap

Always clean the lens 
case at least weekly by 
rubbing with fresh 
multipurpose solution. 
After cleaning discard the 
remaining multipurpose 
solution and rinse 
thoroughly with fresh 
multipurpose solution.

Always

Never

Nothing in this leaflet is intended to replace the recommendations of your Eye Care Practitioner. If you have any questions about your contact lenses or contact lens solutions, you should consult with your Eye Care Practitioner. 
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Zawsze

Nigdy

Zawsze stosuj się do 
zaleceń swojego 
specjalisty odnośnie 
korzystania z soczewek 
kontaktowych i płynu 
wielofunkcyjnego.

Nigdy nie pozwól, 
aby soczewki lub 

pojemnik miały kontakt 
z wodą kranową, wodą 
butelkowaną lub śliną.

Treść niniejszej ulotki nie ma na celu zastąpienia wskazówek udzielonych przez Twojego specjalistę. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących płynu do soczewek kontaktowych, skonsultuj się ze swoim specjalistą.

Zawsze dokładnie myj 
i płucz ręce, a potem 
wycieraj je ręcznikiem 
bezpyłowym PRZED 
kontaktem z soczewką. 
To niezbędny krok 
w zapobieganiu infekcji 
oka.

Nigdy nie używaj 
soczewek podczas 

pływania, korzystania 
z sauny lub uprawnia 
sportów wodnych.

Dokładnie myj pojemnik 
na soczewki przynajmniej 
raz w tygodniu używając
świeżej porcji płynu. 
Po czyszczeniu usuń 
pozostałości zużytego 
płynu i opłucz pojemnik 
świeżym płynem.

Nigdy nie korzystaj 
z soczewek 

kontaktowych pod 
prysznicem.

Zawsze przechowuj 
butelkę z płynem 
wielofunkcyjncym 
w temperaturze od 40C 
do 250C, z dala od 
bezpośredniego 
działania promieni 
słonecznych.

Nigdy nie używaj 
mydła lub detergentów 

do czyszczenia 
pojemnika na soczewki.

Proces czyszczenia 
i dezynfekcji soczewek 
powtarzaj zawsze wtedy, 
kiedy nie były one 
używane przez więcej 
niż 7 dni.

Nigdy nie korzystaj 
z płynu wielofunkcyjnego 

ponownie, ani po upły-
wie jego daty ważności. 
Z pojemnika korzystaj 
zgodnie z zaleceniami 
Twojego specjalisty.

Zawsze przechowuj 
butelkę z płynem 
wielofukcyjnym 
dokładnie zamkniętą. 
Po 3 miesiącach od 
pierwszego otwarcia 
pozbądź się reszty płynu. 
Butelkę przechowuj poza 
zasięgiem dzieci.

Nie zmieniaj płynu 
wielofunkcyjnego bez 
konsultacji ze swoim 
specjalistą. Nigdy nie 

mieszaj płynu z innymi 
cieczami.
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