
Producent: Barnaux Healthcare B.V., Vluchtoord 38, NL-5406 XP Uden, HOLANDIA. www.barnaux.com,  www.eyeye.pl 

Wyłączny dystrybutor: SPECTA POLSKA, ul. Transportowa 22, Białystok, tel. 85 7186610, www.specta.pl, biuro@specta.pl 

EYEYE Basic 
 

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

 Płyn do pielęgnacji miękkich soczewek 

kontaktowych EYEYE BASIC.  

 Służy do dezynfekcji, przechowywania oraz 

płukania soczewek kontaktowych, ułatwia ich 

aplikację.  

 Czyści i usuwa osady białkowe.  

 

EYEYE Basic - Sprawdzony, ekonomiczny preparat do 
pielęgnacji soczewek kontaktowych 

 

Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich 

soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE Basic: 

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. Czyszczenie: W przypadku wystąpienia dużych osadów białka i zanieczyszczeń 

umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli EYEYE Basic na soczewki 

kontaktowe. Delikatnie pocieraj je palcem. 

3. Płukanie: Przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki kontaktowe płynem 

EYEYE BASIC, po czym umieść je w pojemniku na soczewki. 

4. Dezynfekcja i przechowywanie: wypełnij pojemnik płynem EYEYE BASIC. 

Pozostaw soczewki kontaktowe w pojemniku na co najmniej 4 godziny. 

5. Zakładanie: Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemnika po zakończeniu cyklu ich 

dezynfekcji, opłucz je roztworem EYEYE BASIC i załóż soczewki do oczu. Opłucz 

pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną EYEYE Saline, pozostaw 

pojemnik do wyschnięcia na powietrzu. 

6. Nawilżanie: Jeśli będziesz odczuwać niewielkie podrażnienia podczas noszenia 

soczewek kontaktowych, zapuść do oka kroplę EYEYE BASIC i kilkakrotnie 

zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie 

ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą. 
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EYEYE BASIC – Zalecenia: 

 Należy zużyć zawartość EYEYE BASIC w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia. 

 Nie używać EYEYE BASIC po upływie terminu przydatności. 

 Przechowywać EYEYE BASIC w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C. 

 Należy zamykać butelkę EYEYE BASIC bezpośrednio po użyciu. 

 W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki. 

 Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami 

kontaktowymi oraz EYEYE BASIC, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą. 

Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki: 

 Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby 
był on czysty i wolny od bakterii. 

 Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem 
EYEYE BASIC, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj 
pojemnika ściereczką. 

 Unikaj używania wody z kranu do soczewek i do pojemnika. Niektóre typy soczewek 
mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą. 

 Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu EYEYE BASIC dłużej niż kilka dni, zaleca się 
ponowne zdezynfekowanie soczewek. 

Skutki uboczne 

Nie używać EYEYE BASIC przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu! 


