
ENGLISH 

 

DUO CONTACT LENS CASE 

SMART COLOUR CAP SYSTEM 

3D CHARACTER CONTACT LENS CASE 

NO LEAK LOCKING SYSTEM 

 

DUO CONTACT LENS CASE 

• For Soft, Hard or Gas permeable lenses 

• FDA and CE approved 

 

DIRECTIONS FOR USE 

• Before initial use rinse lens case and caps thoroughly with fresh contact lens disinfecting 

solution. Use this method to clean the lens case weekly. Do not use soaps, detergents or 

other household cleaners. 

• After you remove your lenses form the lens case, empty & rinse it with fresh contact lens 

disinfecting solution. Allow the case to dry thoroughly. 

• Always store lenses in fresh solution. Never reuse solution. 

• Follow your manufacturer’s instructions for your lens care regime. 

 

Warnings: 

• Lens cases can be a significant source of microbial contamination. To help prevent eye 

infections, lens cases should be properly cleaned, rinsed and air dried. 

• Lens cases should be replaced every month, or as directed by your eye care practitioner. 

• Use of this lens case with heat may cause warpage. USE FOR STORAGE DURING CHEMICAL 

DISINFECTION ONLY. DO NOT USE WITH HEAT. 

• Some chemical & hydrogen peroxide systems require special lens cases. Follow the 

manufacturer’s instructions or consult your eye care practitioners. 

 

 

  



HUNGARIAN (HU) 

 

DUO KONTAKTLENCSE TOK 

SZÍNES KUPAKKAL 

3D MINTÁS KONTAKTLENCSE TOK 

SZIVÁRGÁS MENTESEN ZÁRHATÓ 

 

DUO KONTAKTLENCSE TOK 

• Lágy, kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez 

• FDA és CE minősített 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

• Az első használat előtt alaposan öblítse ki a kontaktlencse tok belsejét és a kupakokat friss 
kontaktlencse ápolószer oldattal. Ugyanezt végezze el heti rendszerességgel. Ne használjon 
szappant, mosószert vagy más háztartási tisztítószert. 

• Miután eltávolította a lencséket a lencsetokból, ürítse ki és öblítse ki friss kontaktlencse 
ápolószer oldattal. Hagyja alaposan megszáradni a tokot a levegőn. 

• A lencséket mindig friss oldatban tárolja. Soha ne használja újra az oldatot. 

• Kövesse a kontaktlencse ápolószer oldat használatára vonatkozó gyártói utasításokat. 
 
  

FIGYELMEZTETÉSEK: 

• A kontaktlencse tokok mikrobiális szennyeződések forrása lehet. A szemfertőzések 
megelőzése érdekében a tokokat megfelelően ki kell tisztítani, öblíteni és levegőn 
megszárítani. 

• A kontaktlencse tokot minden hónapban újra kell cserélni, vagy a szemész orvos 
utasításainak megfelelően. 

• A tok hő hatására megvetemedhet. CSAK KÉMIAI FERTŐTLENÍTÉST ALKALMAZZON. NE 
HASZNÁLJON HŐT. 

• Néhány kémiai és hidrogén-peroxid kontaktlencse ápolószer oldat speciális tokot igényel. 
Kövesse a gyártó utasításait, vagy forduljon szemész orvosához. 

 

 

  



CZECH (CZ) 

 

POUZDRO NA KONTAKTNÍ ČOČKY DUO 

SYSTÉM VESELÝCH BAREV NA VÍČKÁCH 

SYSTÉM NEPROTÉKAVÉHO UZÁVĚRU 

 

POUZDRO NA KONTAKTNÍ ČOČKY DUO 

• Pro měkké, tvrdé nebo permeabilní čočky 

• schváleno normami FDA a CE 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

• Před použitím vypláchněte pouzdro a uzávěry čertvým roztokem na čištění kontaktních 

čoček. Tuto metodu používejte na týdení bázi. Nepoužívejte mýdlo ani žádné čistící 

prostředky pro domácnost. 

• Poté co vyjmete čočky z pouzdra, vylijte zbytek čistícího roztoku a vypláchněte pouzdro 

čerstvým roztokem. Pouzdro nechte vyschnout. 

• Vždy uchovávejte kontaktní čočky v čerstvém čistícím roztoku. Nikdy neukládejte kontaktní 

čočky do již použitého čistícího roztoku. 

• Striktně dodržujte pokyny výrobce kontaktních čoček v jejich ošetřovacím režimu. 

 

Upozornění: 

• Pouzdra na čočky mohou být zdrojem mikrobiální kontaminace. Vyvarujte se oční infekce 

udržováním pouzdra v čistotě vypláchnutím a vysušením na vzduchu. 

• Pouzdro na kontaktní čočky by mělo být vyměněno každý měsíc nebo tak často, jak doporučí 

oční lékař. 

• Pouzdro nevystavujte vysokým teplotám, mohlo by dojít k jeho znehodnocení. POUŽÍVEJTE 

VÝHRADNĚ K DESINFEKCI KONTAKTNÍCH ČOČEK. 

• Pro některé chemické a hydrogen peroxidové systémy je potřeba použít speciální pouzdra. 

Striktně dodržujte pokyny výrobce kontaktních čoček v jejich ošetřovacím režimu a dodržujte 

doporučení očního lékaře 

 

  



SLOVAK (SK) 

 

DUO PUZDRO NA KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY 

S FAREBNÝM UZÁVEROM 

S PROTIPRESAKOVACÍM  SYSTÉMOM  

DUO PUZDRO NA KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY 

• k mäkkým, tvrdým a plynopriepustným šošovkám 

• schválené  FDA a CE  

 

NÁVOD NA POUŽITIE  

• Pred prvým použitím dôkladne opláchnite  vnútro puzdra  a vrchnáky  s čerstvým roztokom na 
kontaktné šošovky.  Toto čistenie vykonávajte s týždennou pravidelnosťou. Nepoužívajte 
mydlo, prací prostriedok alebo iný čistiaci prostriedok určený pre domácnosť. 

• Po vybratí kontaktných šošoviek z puzdra, vyprázdnite puzdro a opláchnite ho čerstvým 
roztokom na kontaktné šošovky. Puzdro nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu. 

• Kontaktné šošovky uchovajte vždy v čerstvom roztoku. Nikdy  nepoužívajte  použitý roztok. 

• Dodržujte pokyny výrobcu roztoku na kontaktné šošovky.  
  

 

UPOZORNENIE: 

• Puzdrá na kontaktné šošovky môžu byľ zdrojom mikrobiálnej kontaminácie.  Aby ste predišli 
infekciám očí, mali by byť obaly na šošovky správne očistené, opláchnuté a sušené na vzduchu. 

• Puzdra na kontaktné šošovky by ste mali vymieňať každý mesiac alebo podľa pokynov vášho 
ošetrujúceho lekára.  

• Vplyvom  vysokej teploty  môže dôjsť  k  deformácii puzdra.  POUŽITE IBA CHEMICKÚ 
DEZINFEKCIU, NEPOUŽÍVAJTE  DEZINFEKCIU TEPLOM.. 

• Niektoré chemické a peroxidové roztoky si vyžadujú špeciálne puzdro. Postupujte podľa 

pokynov výrobcu alebo sa poraďte so svojím lekárom. 

 

 


