
UTILIZAREA LENTILELOR DE CONTACT 
INSTRUCȚIUNI GENERALE 
 
ACEST PLIANT CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA 
ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI. CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST 
PLIANT PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.  
 
LENTILELE DE CONTACT TREBUIE ÎNTOTDEAUNA ADAPTATE DE CĂTRE 
UN SPECIALIST. ESTE ESENȚIAL SĂ URMAȚI INDICAȚIILE SPECIALISTULUI 
ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE DE PE AMBALAJ PENTRU UTILIZAREA 
ADECVATĂ  A  LENTILELOR DE CONTACT. 
 

MODUL DE PURTARE ȘI DE ÎNLOCUIRE RECOMANDAT 
 
MODUL DE PURTARE 
a. Lentile zilnice – lentile ce se pot purta până la 24 de ore pe zi, însă 

cu care NU se poate dormi 
b. Lentile cu port extins/continuu – lentile ce se pot purta mai mult de 

24 de ore, inclusiv în timpul somnului 
TIMPUL DE ÎNLOCUIRE 
a. Unică folosință – lentile destinate să fie de unică utilizare, purtate o 

singură dată într-o zi, și trebuie aruncate după îndepărtarea de la 
ochi 

b. Înlocuire frecventă – lentile ce trebuie aruncate după perioada de 
purtare recomandată de specialistul dumneavoastră prescriptor 

 
ACESTEA SUNT DOAR INDICAȚII GENERALE RECOMANDATE DE 
PRODUCĂTORI. MODUL DE PURTARE ȘI DE ÎNLOCUIRE TREBUIE 
STABILITE DE CĂTRE SPECIALISTUL PRESCRIPTOR PENTRU FIECARE 
UTILIZATOR ÎN PARTE.  
 
Purtarea continuă sau extinsă a lentilelor de contact nu este valabilă 
pentru toate persoanele. Consultați specialistul prescriptor înainte de 
utilizare. 
 
Pentru utilizarea lentilelor în scop terapeutic, este necesară o 
supraveghere medicală strictă. Pentru anumite afecțiuni oculare, numai 
medicul oftalmolog poate aplica și îndepărta lentilele. 
 
Medicul oftalmolog trebuie să ofere pacientului informații relevante 
referitoare la lentilele de contact prescrise. 
 

MANEVRAREA LENTILELOR DE CONTACT 
 
Specialistul prescriptor (medicul oftalmolog sau optometristul) trebuie să 
vă pună la dispoziție instrucțiuni detaliate referitoare la aplicarea și 
îndepărtarea lentilelor de contact. 
 
Întotdeauna, înainte de a atinge lentilele (inclusiv înainte de aplicare sau 
de îndepărtare), spălați-vă bine mâinile cu săpun, clătiți-le și apoi uscați-
le, folosind un prosop curat, care nu lasă scame.  
 

APLICAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA LENTILELOR DE CONTACT 
 
Scuturați ușor blisterul înainte de a-l deschide. Desprindeți și trageți înapoi 
folia blisterului. Spălați-vă bine pe mâini conform instrucțiunilor de mai 
sus. Scoateți lentila în palmă sau, dacă este necesar, împingeți ușor lentila 
afară din recipient cu buricul degetului arătător. Asigurați-vă că lentila se 
află în poziția corectă (formă de bol) și că aveți lentila potrivită pentru 
ochiul respectiv.  
 
Verificați starea lentilelor înainte de aplicare; nu le utilizați dacă acestea 
sunt deteriorate.  
 
Atunci când îndepărtați lentila, asigurați-vă că aveți mâinile complet 
uscate. Clipiți complet de câteva ori iar, ulterior, în timp ce priviți în sus, 
împingeți ușor lentila spre partea albă a ochiului. 
 
Spălați-vă, clătiți-vă și uscați-vă mâinile, și respectați condițiile de igienă 
înainte de îndepărtarea lentilelor de contact de pe ochi. Scoateți ușor 
lentila, prinzând-o ușor între degetul mare și cel arătător.  
Dacă lentila se descentrează, închideți ochiul și masați ușor pleoapa 
pentru a aduce lentila în poziție centrală. Daca această problemă persistă, 
adresați-vă specialistului. 
 

Există și alte metode de aplicare și de îndepărtare a lentilelor de contact. 
Dacă metoda menționată mai sus vă este incomodă, specialistul 
dumneavoastră vă poate propune o alternativă. 

 
PRECAUȚII DE MANIPULARE 
 
Întotdeauna, înainte de a atinge lentilele (inclusiv înainte de aplicare sau 
de îndepărtare), spălați-vă bine mâinile cu săpun, clătiți-le și apoi uscați-
le, folosind un prosop curat, care nu lasă scame.  
 
Feriți ochii și lentilele de produsele cosmetice, loțiuni, săpunuri, creme, 
deodorante sau sprayuri. Este indicat să aplicați lentilele ÎNAINTE să vă 
machiați. Cosmeticele pe bază de apă afectează mai puțin lentilele decât 
produsele pe bază de ulei. 
 
NU atingeți lentilele de contact cu degetele dacă mâinile nu sunt curățate 
de materiale străine, deoarece lentilele pot suferi zgârieturi microscopice, 
care determină o vedere distorsionată și/sau leziuni la nivelul ochiului. 
 
Aplicați lentilele pe ochi ÎNAINTE de a aplica machiajul și scoateți-le 
ÎNAINTE de a vă demachia. 
 
Urmați cu atenție instrucțiunile de manipulare, aplicare, îndepărtare, 
curățare, dezinfectare, păstrare și purtare, recomandate de specialistul 
dumneavoastră. 
 
Nu utilizați niciodată pensete sau alte instrumente pentru a scoate 
lentilele din recipientul pentru lentile, decât dacă sunt special destinate 
acestui scop. În cazul în care nu aveți un instrument special dedicat, 
răsturnați lentila și soluția de ambalare în palmă.  
 
Nu atingeți lentilele cu unghiile pentru că se pot rupe foarte ușor. 
 
A NU SE UTILIZA DACĂ AMBALAJUL STERIL TIP BLISTER ESTE DESCHIS 
SAU DETERIORAT. 
 

ÎNTREȚINEREA LENTILELOR DE CONTACT 
 
ÎNTREȚINEREA CORECTĂ A LENTILELOR DE CONTACT ESTE ESENȚIALĂ! 
 
DEZINFECTAȚI lentilele de fiecare dată când le îndepărtați pentru a 
distruge bacteriile periculoase și pentru a vă asigura că le purtați în condiții 
de siguranță și confort. 
 
Medicul oftalmolog vă poate recomanda, separat, să curățați și să clătiți 
lentilele pentru a îndepărta impuritățile de pe suprafața acestora. În plus, 
lentilele dumneavoastră pot necesita o curățare enzimatică periodică, 
pentru îndepărtarea proteinelor. 
 
MEDICUL OFTALMOLOG TREBUIE SĂ VĂ RECOMANDE SISTEMUL DE 
ÎNGRIJIRE A LENTILELOR CEL MAI POTRIVIT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. 
 
Nu folosiți alternativ sau nu combinați produse de îngrijire a lentilelor ce 
apațin unor sisteme diferite. 
 
Utilizați EXCLUSIV produse de îngrijire a lentilelor de contact moi, conform 
instrucțiunilor producătorului. 
 
Evitați întotdeauna contactul dintre lentile și lichide nesterile (inclusiv 
apa de la robinet, apă plată, apă distilată, salivă etc.) deoarece se poate 
produce o infectare microbiană, care poate conduce la leziuni oculare 
permanente. 
 
Nu folosiți temperaturi ridicate sau niciun produs destinat lentilelor dure 
sau rigid gaz-permeabile. 
 
REȚINEȚI ÎNTOTDEAUNA URMĂTOARELE 
 
Spălați-vă, clătiți-vă și ștergeți-vă întotdeauna mâinile înainte de a atinge 
lentilele de contact. 
Nu folosiți soluție salină pentru curățare, îngrijirea sau depozitarea 
lentilelor de contact. Soluția salină nu va proteja lentilele împotriva 
bacteriilor și nici ochii dumneavoastră împotriva unei posibile infecții. 
Nu reutilizați niciodată soluția din recipientul de depozitare a lentilelor. 
Nu utilizați niciodată soluții după perioada de expirare a acestora sau 
după depășirea termenului de valabilitate, înscrise pe ambalaj. 
Clătiți recipientul lentilelor de contact de fiecare dată când scoateți  sau 
introduceți lentilele în acesta. Utilizați doar soluție proaspătă de îngrijire 



a lentilelor și, când este cazul, lăsați-l să se usuce la aer. În acest mod se 
reduce posibilitatea de contaminare a lentilelor și de leziuni serioase de la 
nivelul ochilor. 
Înlocuiți recipientul pentru lentile în mod periodic. Specialiștii recomandă 
ca acesta să fie înlocuit odată cu fiecare pereche nouă de lentile, dar la nu 
mai mult de 3 luni de utilizare. 
Dacă nu ați purtat lentile timp de câteva zile, trebuie să înlocuiți soluția 
din suport odată la cel mult 3 zile, pentru că aceasta își pierde proprietățile 
de dezinfectare și lubrifiere a lentilelor. Înainte de aplicarea lentilelor, 
parcurgeți din nou etapele de îngrijire a lentilelor, menționate mai sus. 

 
CÂND SĂ NU PURTAȚI LENTILE DE CONTACT 
 
Lentilele de contact nu trebuie să fie purtate în cazul anumitor afecțiuni 
sau condiții de mediu. Printre afecțiunile/condițiile care pot împiedica, 
preveni sau afecta utilizarea în siguranță a lentilelor de contact se numără 
următoarele: 
 
Alergii, inflamații, infecții sau iritații la nivelul ochilor sau în jurul ochilor 
sau pleoapelor. 
Starea de sănătate slăbită, cum ar fi răceala sau gripa severă. 
Utilizarea anumitor medicamente, inclusiv cele destinate îngrijirii ochilor. 
Film lacrimal deficitar (ochi uscat) 
Medii extrem de uscate sau cu impurități care fac portul lentilelor de 
contact inconfortabil. 
Sporturi de apă fără utilizarea de ochelari speciali de protecție. 
 
Consultați medicul specialist în oricare dintre situațiile de mai sus sau în 
situații similare. 
 

POSIBILE PROBLEME 
 
Deși lentilele de contact moi asigură numeroase beneficii persoanei care 
le poartă, este posibil să apară anumite probleme, și acestea pot fi 
observate inițial sub forma unora dintre următoarele manifestări: 
Senzația de corp străin în ochi 
Lentilă incomodă 
Înroșirea ochilor 
Fotosensibilitate (disconfortul la lumina puternică sau soare) 
Senzația de arsură, înțepătură, mâncărime sau lăcrimare 
Acuitate vizuală redusă 
Perceperea unui curcubeu sau a unor halouri în jurul surselor de lumină 
Creșterea secrețiilor la nivelul ochilor 
Disconfort/durere 
Senzația accentuată sau persistentă de uscăciune a ochilor 
 
Dacă sunt ignorate, aceste simptome pot conduce la complicații 
serioase. 
 

MĂSURILE RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI 
PROBLEME 
 
În cazul manifestării simptomelor amintite anterior: 
 
ÎNDEPĂRTAȚI IMEDIAT LENTILA/LENTILELE 
 
Dacă lentilele sunt deteriorate în orice mod, NU reaplicați lentilele; cereți 
sfatul medicului specialist 
Dacă lentilele prezintă impurități, o geană sau un corp străin sau dacă 
problema încetează și lentilele nu par deteriorate, curățați, clătiți și 
dezinfectați/neutralizați bine lentilele înainte de a le aplica 
Dacă simptomele menționate anterior continuă după îndepărtarea sau 
după reaplicarea lentilei, îndepărtați IMEDIAT lentilele, iar apoi contactați 
PROMPT medicul dumneavoastră oftalmolog. Poate fi vorba de o 
afecțiune gravă, de exemplu o infecție, ulcer cornean (keratită ulceroasă) 
sau irită. Aceste afecțiuni pot progresa rapid și pot conduce la pierderea 
permanentă a vederii. 
 
Reacțiile mai puțin grave, cum ar fi: eroziunile, modificările pigmentației 
cutanate și conjuctivita bacteriană, trebuie gestionate și tratate în mod 
corespunzător pentru a evita complicațiile. 
 
Senzația de uscăciune oculară ocazională poate fi înlăturată prin utilizarea 
de picături pentru hidratare și lubrifiere a lentilelor. Dacă această 
problemă persistă, consultați medicul oftalmolog. 
 
Dacă o lentilă rămâne lipită de ochi (nu se mai mișcă), aplicați câteva 
picături de soluție lubrifiantă (exclus soluție de dezinfectare pe bază de 

Peroxid) și așteptați până când lentila începe să se miște liber la nivelul 
ochiului, înainte de a încerca să o îndepărtați. Dacă lentila continuă să nu 
se miște, adresați-vă IMEDIAT medicului dumneavoastră oftalmolog. 
 
În timpul utilizării în scop terapeutic, dacă apar probleme, trebuie să 
contactați IMEDIAT medicul oftalmolog și să urmați indicațiile oferite. 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 
Purtarea lentilelor de contact sporește riscul de infecții oculare. Riscul de 
keratită ulceroasă s-a dovedit a fi mai mare în cazul persoanelor care 
utilizează lentile cu purtare prelungită decât în cazul persoanelor care 
utilizează lentile de contact cu purtare zilnică.  
 
Riscul va crește odată cu numărul de zile consecutive în care veți purta 
lentilele fără întrerupere, începând cu prima noapte de utilizare. Riscul 
unei posibile probleme poate fi redus cunoscând semnele unei posibile 
probleme și urmând indicațiile din secțiunea Măsurile recomandate în 
cazul apariției unei probleme. Fumatul crește în plus riscul de keratită 
ulceroasă în cazul persoanelor care utilizează lentile de contact. Curățarea 
corectă și înlocuirea periodică a recipientului lentilei sunt esențiale. 
 

ASPECTE IMPORTANTE DE REȚINUT 
 
Nu împrumutați lentilele de contact pentru că astfel se pot răspândi 
microorganisme, care pot cauza probleme serioase de sănătate.  
 
Examinați-vă ochii în fiecare zi pentru a vă asigura că ochii au un aspect 
sănătos, că vă simțiți confortabil și că vederea dumneavoastră este clară.  
Nu trebuie să depășiți niciodată perioada de purtare recomandată de 
medicul dumneavoastră oftalmolog, chiar dacă vă simțiți confortabil 
atunci când purtați lentilele. 
 
Folosiți doar lentile noi, sterile. 
 
Dacă sesizați probleme sau simptome, adresați-vă IMEDIAT specialistului 
dumneavoastră. 
 
Se recomandă ca persoanele care poartă lentile de contact șă-și planifice 
regulat vizite la medicul oftalmolog, conform indicațiilor primite. 
 
Nu utilizați lentilele sau produsele de îngrijire a lentilelor după data 
expirării sau după depășirea termenului de valabilitate înscrise pe 
ambalaj. 
 
În condiții de luminozitate scăzută, persoanele care poartă lentile de 
contact cu tentă de vizibilitate pot constata vedere neclară asupra 
obiectelor cu contrast redus. 
 
Notați și păstrați dioptriile corecte ale lentilelor pentru fiecare ochi în 
parte. 
 
Evitați să pulverizați aerosoli, cum ar fi spray pentru păr în apropierea 
ochilor atunci când purtați lentile, întrucât pot apărea iritații. 
 
Adresați-vă medicului oftalmolog referitor la purtarea lentilelor de 
contact în timpul desfășurării unor activități sportive, inclusiv înotul. 
 
Îndepărați lentilele în cazul expunerii la vapori nocivi sau iritanți. 
Evitați întotdeauna contactul dintre lentile și lichide nesterile (inclusiv apa 
de la robinet, apă plată, apă distilată, salivă etc.) deoarece se poate 
produce o infectare microbiană, care poate conduce la leziuni oculare 
permanente. 
 
Informați angajatorul dacă purtați lentile de contact, în special, dacă 
munca dumneavoastră presupune utilizarea unor echipamente de 
protecție a ochilor. 
 
Consultați medicul specialist pentru mai multe informații. 
 
ACEST PLIANT CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA 
ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI. CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST 
PLIANT PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.  
 
LENTILELE DE CONTACT TREBUIE ÎNTOTDEAUNA ADAPTATE DE CĂTRE 
UN SPECIALIST. ESTE ESENȚIAL SĂ URMAȚI INDICAȚIILE SPECIALISTULUI 
ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE DE PE AMBALAJ PENTRU UTILIZAREA 
ADECVATĂ  A  LENTILELOR DE CONTACT. 




