
הנוחות בעיניים חשובה לכם?
נסו את עדשות המגע  

המדריך להרכבת
עדשות המגע   

DAILIES® TOTAL 1® עדשות המגע היומיות
מעניקות 16 שעות של נוחות בעיניים!	 

90% ממרכיבי העדשות פשוט לא זוכרים שהן בעיניים 2.	 

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® עדשות המגע החודשיות
שתי טכנולוגיות פורצות דרך המעניקות את הלחות הגבוהה 	 

ביותר ואת אותה הנוחות מהיום הראשון ועד ליום ה-30 בחודש.

REFERENCES: 1. Evaluation of the lubricity of DAILIES TOTAL1® contact lenses after wear; Alcon data on file, 2014 
2. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new 
water gradient daily disposable contact lens. Clinical Optometry. 2014;6:17-23. 3. Survey of n=2617 patients fitted with AIR 
OPTIX® plus HydraGlyde® (n=1385, 1232 new contact lens wearers and existing wearers respectively) and 269 eye care 
professionals; Alcon data on file, 2017
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והכירו את מגוון הפתרונות שיש לנו להציע לכם

רוצים לדעת עוד על
? עדשות המגע 

 למידע נוסף,
 ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו

1-700-70-33-30

 מעוניינים בסרטון הדרכה
 לשימוש בעדשות מגע?

YouTube -כנסו ל 
 וחפשו את  "המדריך להרכבה והסרה

של עדשות מגע יומיות אלקון"

בעיניים1של נוחות  שעות 
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עדשות המגע 

נוחות מנצחת!

איך מסירים עדשות מגע?איך מרכיבים עדשות מגע?

יש להניח את העדשה על קצה האצבע המורה 
או האמה.

יש למשוך את העפעף התחתון כלפי מטה עם 
האמה/הקמיצה של אותה היד. יש למשוך את 

העפעף העליון כלפי מעלה עם היד השנייה.

יש להביט היישר אל העדשה או אל המראה 
ולהניח את העדשה במרכז העין.

לאחר הנחת העדשה, יש לשחרר את העפעף 
התחתון ואז את העליון ולמצמץ. העדשה 

אמורה להיות במרכז העין.
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כאשר העין פקוחה, יש להביט למעלה.
יש למשוך את העפעף העליון כלפי מעלה 

בעזרת יד אחת.

יש למשוך את העפעף התחתון כלפי מטה 
עם האמה של היד השנייה. יש להחליק את 
העדשה כלפי מטה בעזרת האצבע המורה.

יש לצבוט את העדשה בעדינות בעזרת 
האצבע והאגודל.

יש להסיר את העדשה, לבצע את הוראות 
הטיפול בעדשה )שפשוף או שטיפה( ולשמור 
את העדשה בתמיסת עדשות. יש לזרוק את 
העדשות בתום תקופת השימוש המומלצת. 

במידה ומדובר בעדשות יומיות, יש לזרוק
אותן לאחר ההסרה.
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שטיפת ידיים נכונה הכרחית
למרכיבי עדשות מגע.

לפני הרכבה והסרה של עדשות
מגע, יש לשטוף את הידיים בצורה 

 יסודית עם סבון ולנגב עם מגבת
ללא מוך, נקייה ויבשה.

אם אתם מרכיבים עדשות מגע
יומיות, יש לזרוק אותן לאחר

הסרתן מדי ערב. אם אתם מרכיבים 
 עדשות מגע רב פעמיות,

יש להקפיד לנקות ולחטא אותן
לאחר כל שימוש בהתאם להוראות 

היצרן והאופטומטריסט.

במקרה של מחלה עם תסמיני 
 התקררות או שפעת, מומלץ
לא להרכיב עדשות מגע. 
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חשוב להקפיד על כללי ההיגיינה 
בהרכבת עדשות מגע


