
Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam 
 

Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas līdzeklis 
 

ĪPAŠĪBAS UN INDIKĀCIJAS 
Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdums ir universāls šķīdums, kas satur citrāta 
bufersistēmu ar pH 7.4 un konservantus, kas novērš proteīnu depozītu uzkrāšanos. Ideāli 
piemērots visu mīksto un krāsaino kontaktlēcu dezinfekcijai, tīrīšanai, uzglabāšanai un 
mitrināšanai. Ir pierādīta šī šķīduma piemērotība īpaši silikon-hidrogēla lēcu tīrīšanai. 
Hidroksietilcelulozes un citrāta buferšķīduma savienojums ir tā sabalansēts, nodrošinot gan 
efektīvu antibakteriālu iedarbību, gan izcilu komfortu un ilgstošu mitrināšanu. Diviniti Ocean 

Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdums ir paredzēts kontaktlēcu skalošanai, tīrīšanai, 
dezinfekcijai un mitrināšanai. 
 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
Rūpīgi nomazgājiet un noslaukiet rokas. Izņemiet kontaktlēcas, dažas sekundes maigi berzējiet 
katru lēcu plaukstā ar Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdumu. Noskalojiet lēcas ar 
Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdumu. Ievietojiet lēcas Diviniti Ocean Moist  

kontaktlēcu kopšanas šķīdumā uz vismaz 4 stundām vai visu nakti. Pirms lēcu lietošanas 
noskalojiet tās ar Diviniti Ocean Moist  kontaktlēcu kopšanas šķīdumu. Aizveriet pudeli pēc 
katras lietošanas. 
 

NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI 
Pēc pirmās attaisīšanas, izlietojiet šķīdumu 90 dienu laikā. Uzglabājiet to temperatūrā no 5

0
C 

līdz 30
0
C. Nelietojiet šķīdumu, ja pirms pirmās lietošanas ir bojāts pudeles 

aizslēdzējmehānisms.  Ja lēcas tiek atstātas šķīdumā ilgāk par 7 dienām, atkārtojiet tīrīšanas 
procedūru. Nelietojiet šo produktu, ja jums ir alerģija vai jutīgums pret kādu no sastāvdaļām. Ja 
jūs jūtat jebkādu kairinājumu vai citas nepatīkamas sajūtas, izņemiet kontaktlēcas un 
konsultējieties ar savu speciālistu. Uzglabājiet šķīdumu bērniem nesasniedzamā vietā. 
Nelietojiet produktu pēc tā derīguma termiņa beigām. Nekad neskalojiet kontaktlēcas ar krāna 
ūdeni. NENORIJIET ŠĶĪDUMU. Nelietojiet acu medikamentus kontaktlēcu lietošanas laikā, ja 
vien to nav norādījis ārsts. Mainiet kontaktlēcu kopšanas šķīdumu, tikai konsultējoties ar savu 
redzes aprūpes speciālistu. 
 

KONTRINDIKĀCIJAS 
Kontrindikācijas nav novērotas. 
 

SASTĀVS 
Etilēndiamīna tetra-etiķskābe 0.01%, poli-heksa-metilēn-biguanīds 0.0002%, 
hidroksietilceluloze 0.0525%, poloksamērs 407 0.234%, polikvaternijs 0.006%, citronskābe, 
tribāzisks nātrija citrāts, nātrija hlorīds, nātrija bezūdens hlorīds, attīrīts ūdens. 
 

RAŽOTĀJS 
Soleko SpA – Via Ravano snc 03037 Pontecorva (FR) /Italy 
Tel. +39 06 4395508 www.soleko.it 
 

IZPLATĪTĀJS 
SIA OC VISION -  
Elijas ielā 17-4, Rīgā, LV-1050. Tel. 67312731 www.ocvision.eu  
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