
Lää t sevede l i k
C-Well uudne mitmetoimeline
n i i s u t a v  l ä ä t s e v e d e l i k
kõikidele pehmetele läätsedele



 KASUTUSJUHEND

1. Enne kontaktläätsede käsitsemist peske käed.

2. Eemaldage üks kontaktlääts ja loputage seda paar sekundit.

3. Tilgutage kolm või neli tilka mitmeotstarbelist lahust 
läätsele ja puhastage seda,

 hõõrudes läätse õrnalt umbes 20 sekundit.

4. Valage läätsekarpi nii palju mitmeotstarbelist lahust,
 et lääts oleks karbis täielikult vedelikuga kaetud,
 ning pange seejärel äsjapuhastatud lääts karpi.

5. Eemaldage teine kontaktlääts ja tehke sellega sama.

6. Jätke kontaktläätsed terveks ööks või vähemalt kuueks 
tunniks kinnisesse karpi,et need oleksid piisavalt 
desinfitseeritud.

7. Enne läätsede kasutamist loputage neid uuesti
 paar sekundit lahusega.

• C-Well läätsevedelik sobib ka tundlike silmade korral.

• Läätsevedeliku pH ehk happesuse näitaja on sarnane 
terve inimese pisaravedeliku pH näitajale. 

 See on oluline silma loomupärase kaitse säilitamisel.

• Hooldusvedelikuga on kaasas bakteriostaatiline 
läätsekonteier, mis  pidurdab läätse pinnalt pärit 
olevate  mikroorganismide paljunemist. 

KOOSTIS
Naatriumkloriid, boorhape, naatriumtetraboraat, 
naatriumtsitraat, poloksameer 407, hüaluroonhape, 
dinaatriumedetaat 0,02% ja polüheksametüleenbiguaniid 
0,0001% puhastatud vees.
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MITMEOTSTARBELINE LAHUS 
NAATRIUMHÜALURONAADIGA

• Desinfitseerib, puhastab,
 eemaldab valkained, niisutab, loputab

• Maksimaalne niisutus

• Pikaajaline mugavus

• Pehmetele, sh silikoonhüdrogeelist
 valmistatud kontaktläätsedele

• Uue ja innovatiivse koostisega C-Well läätsevedelik 
sobib kõikidele pehmetele läätsedele,

 k.a. silikoonhüdrogeelläätsedele.

• Mitmeotstarbeline läätsevedelik sisaldab 
naatriumhüaluronaati, mida esineb loomupäraselt ka 
inimese enda kudedes – pisarakiles, nahas, liigestes 
jm. Naatriumhüaluronaat niisutab silmi ja aitab 
taastada läätse niiskustaseme.

 Kui varem on läätse kandmisel esinenud 
kuivustunnet, kipitust või punetust, aitab see 
hooldusvedelik neid ebameeldivusi vähendada.

• Vahend eemaldab läätsele kogunenud valgujäägid 
ja mustuse ning on desinfitseeriva toimega. Läätsele 
kogunenud valgud peab selle pinnalt korralikult 
eemaldama, kuna need tekitavad hõõrumistunnet ja 
vähendavad nägemisteravust. C-Well läätsevedelik 
suudab läätsed korralikult puhastada, kui hoida neid 
ettenähtud aja jooksul konteineris.

• Tänu oma niisutavatele omadustele võimaldab 
C-Well läätsevedelik pikendada läätsede 
silmashoidmise aega.


