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EYEYE B5 Conditioner 
Płyn wielofunkcyjny do pielęgnacji twardych 
soczewek kontaktowych 

Czynniki niezbędne do właściwej codziennej obsługi Twoich 
twardych soczewek z użyciem roztworu EYEYE B5 Conditioner: 
 

1. Higiena: Zanim zdejmiesz soczewki kontaktowe lub wyjmiesz je 

z pojemnika, starannie umyj ręce, po czym osusz je czystym 

ręcznikiem. Możesz zastosować do mycia rąk żel antybakteryjny 

EYEYE Sanilon. 

2. Czyszczenie: Połóż soczewkę na dłoni. Następnie wlej kilka 

kropli płynu EYEYE Crystal Cleaner lub EYEYE Perfect Polisher na 

soczewkę i delikatnie ją pocieraj przez 20-30 sekund. 

3. Płukanie: Opłucz starannie soczewki twarde roztworem EYEYE 

B5 Conditioner, po czym umieść je w pojemniku na soczewki. 

4. Dezynfekcja i  przechowywanie: Wypełnij pojemnik roztworem 

EYEYE B5 Conditioner. Pozostaw soczewki w pojemniku na 

trwający co najmniej cztery godziny cykl ich dezynfekcji. 

5. Zakładanie: Wyjmij soczewki z pojemnika, opłucz je roztworem 

EYEYE B5 Conditioner, po czym załóż je. Opłucz pojemnik na 

soczewki płynem EYEYE B5 Active lub EYEYE Saline. Pozostaw 

pojemnik do wyschnięcia. Nie susz go ręcznikiem. 

6. Nawilżanie: Jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas 

noszenia twardych soczewek kontaktowych, zapuść do oczu 

kroplę EYEYE B5 Conditioner, następnie kilkakrotnie zamrugaj. 

Nie musisz przy tym zdejmować soczewek. Jeśli podrażnienia 

nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem okulistą lub optometrystą. 
 

EYEYE B5 Conditioner – Wskazania użytkowe: 

 Należy zużyć zawartość EYEYE B5 Conditioner w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia. 
 Nie używać EYEYE B5 Conditioner po upływie terminu przydatności. 
 Przechowywać butelkę w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C. 
 Należy zamykać butelkę EYEYE B5 Conditioner bezpośrednio po użyciu. 
 W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki. 
 Trzymać butelkę EYEYE B5 Conditioner poza zasięgiem dzieci. 
 Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed jego użyciem w połączeniu z soczewkami oraz 

preparatem EYEYE B5 Conditioner  skonsultuj się z okulistą lub optometrystą. 
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Płyn EYEYE B5 Conditioner 
  

Właściwe użycie płynu EYEYE B5 Coditioner jest istotne 
zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek. 

  

Właściwe użycie płynu EYEYE B5 Conditioner jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek. 
 

Płyn EYEYE B5 Conditioner to preparat stosowany do wszystkich typów soczewek gazo-
przepuszczalnych oraz twardych soczewek kontaktowych. Służy do płukania, dezynfekcji, 
przechowywania, zakładania i nawilżania soczewek. 
  
Preparat EYEYE B5 Conditioner zawiera prowitaminę B5, która odżywia, chroni i wspomaga 
samoregeneracyjne właściwości rogówki. Utrzymuje wilgotność soczewek podczas ich 
noszenia. 
  
System HydraFlex-RGP™ zapewnia większy komfort noszenia soczewek, dając Twoim oczom 
głęboko kojące odczucie. Zalecamy używanie EYEYE B5 Conditioner wraz z EYEYE Crystal 
Cleaner lub EYEYE Perfect Polisher. 
 

Wskazówki pielęgnacji twardych soczewek kontaktowych i pojemnika na soczewki: 

 Zaleca się używanie nowego pojemnika po zużyciu całej butelki preparatu EYEYE B5 

Conditioner, aby był on czysty, a także wolny od bakterii. 

 Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik na soczewki 

twarde płynem EYEYE B5 Conditioner, aby go zdezynfekować, następnie pozwól mu 

wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką. 

 Unikaj używania wody z kranu do płukania soczewek twardych oraz pojemnika. 

 Jeśli soczewki twarde pozostają w roztworze EYEYE B5 Conditioner dłużej niż kilka dni 

zaleca się ponowne ich zdezynfekowanie. 

Skutki uboczne: 
 

Nie używaj EYEYE B5 Conditioner przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu. 
 

 


