
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper CLTM powinny być 
używane pod nadzorem okulisty.

OPIS PRODUKTU
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ to terapeutyczne 
miękkie soczewki kontaktowe zaprojektowane tak, aby wspomagać gojenie 
rogówki i łagodzić jej ból. Ponadto ich wyjątkowa budowa umożliwia 
uchwycenie oraz utrzymanie kropli płynu na powierzchni soczewki kontaktowej. 
Po zastosowaniu podana kropla dotrze do przestrzeni pomiędzy soczewką a 
rogówką i w ten sposób przedłuży czas oddziaływania płynu.

OPIS MATERIAŁU
Materiał
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ zawierają 
41% materiału Acofilcon A oraz 59% wody (%wag.) po zanurzeniu w 
buforowanym roztworze soli fizjologicznej.
Parametry soczewki
Średnica                                      10,0 mm
Promień krzywizny soczewki       6,0 mm do 10,0 mm
Grubość w części centralnej        0,1-0,5 mm przy -3D
Moce                                            od -20D do +20D 
Właściwości fizyczne/optyczne  
Współczynnik refakcji po uwodnieniu (35°C)          1,403  
Transmitancja (przy 600 nm)          >94%
Zawartość wody          59% ±2%
Przepuszczalność tlenu (Dk)  (35°C):  26 x 10-11(cm2/s) (ml O2/ml x 
mmHg), (skorygowana metoda FAT)
Kolor: przezroczyste
  
WSKAZANIA 
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ są przeznaczone 
do ochrony powierzchni rogówki oraz zmniejszenia bólu rogówki z powodu 
leczenia ostrych lub przewlekłych patologii gałki ocznej, np. keratopatii 
pęcherzowej, nadżerek
rogówki, podwinięcia powieki, obrzęku rogówki oraz dystrofii rogówki, a 
także stanów pozabiegowych (np. po usunięciu zaćmy lub operacji rogówki). 
Soczewki służą do krótkotrwałego użytku (do 7 dni) i należy je poddać 
czyszczeniu i dezynfekcji (chemicznej, nie termicznej) przed ponownym 
założeniem, zgodnie z zaleceniami podanymi w tym przewodniku użytkownika. 
W celu zwiększenia efektu terapeutycznego zaleca się stosowanie 
terapeutycznych miękkich soczewek kontaktowych Hyper-CL™ w połączeniu 
z płynem okulistycznym. Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-
CL™ mogą w razie potrzeby zapewnić optyczną korekcję podczas gojenia.

Soczewki kontaktowe Hyper-CL™ – 
ulotka dołączona do opakowania

 
PRZECIWWSKAZANIA
NIE UŻYWAĆ terapeutycznych miękkich soczewek kontaktowych  
Hyper-CL™, jeśli istnieje którykolwiek z poniższych stanów:
• Jakakolwiek choroba ustrojowa, która może wpływać na oczy lub ulec 

pogorszeniu z powodu noszenia soczewek kontaktowych.
• Alergiczne reakcje powierzchni oka lub powieki, jakie mogą ulec 

zaostrzeniu poprzez noszenie soczewek kontaktowych lub stosowanie 
płynów do czyszczenia i dezynfekcji soczewek kontaktowych.

• Alergia na jakikolwiek składnik, np. rtęć lub tiomersal, w płynie do 
czyszczenia i dezynfekcji soczewek kontaktowych Hyper-CL™.

• Niezdolność pacjenta do przestrzegania schematu postępowania z 
soczewkami lub uzyskania pomocy w tym zakresie. 

OSTRZEŻENIA
• Problemy z soczewkami kontaktowymi i produktami do ich pielęgnacji 

mogą doprowadzić do poważnych urazów oka. 
• Jest bardzo ważne, aby pacjenci przestrzegali wszystkich podanych na 

opakowaniu instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania soczewek i 
produktów do ich pielęgnacji, w tym etui.

• Może dojść do szybkiego pojawienia się problemów z oczami, w tym 
owrzodzenia rogówki i utraty wzroku. Wyjmij soczewkę/soczewki i 
natychmiast skontaktuj się z okulistą, jeśli doświadczysz któregokolwiek 
z poniższych objawów:

• nadmierne łzawienie,
• zmiany w widzeniu,
• ból,
• utrata wzroku,
• zaczerwienienie oczu,
• inne problemy z oczami.

• Stosowanie soczewek kontaktowych może powodować nadżerki. W takim 
przypadku należy natychmiast wyjąć soczewkę z oczu i skontaktować się z okulistą.

• Woda może być siedliskiem mikroorganizmów, które mogą prowadzić 
do poważnych infekcji, utraty wzroku lub ślepoty. Jeśli soczewki zostały 
zanurzone w wodzie podczas pływania w basenach, jeziorach lub 
oceanach, pacjent powinien je wyrzucić i zastąpić je nową parą. Pacjent 
powinien poprosić okulistę o zalecenia dotyczące noszenia soczewek 
podczas wszelkich aktywności związanych z wodą. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Specjalne środki ostrożności dla okulistów:
• W badaniach klinicznych wykazano, że terapeutyczne miękkie soczewki 
kontaktowe Hyper-CL™ są bezpieczne i skuteczne, o ile stosowane są 
zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże badania kliniczne mogły nie obejmować 
wszystkich konfiguracji budowy lub parametrów soczewki, jakie są obecnie 
dostępne dla tego materiału. W związku z tym wybierając odpowiednią 
budowę, materiał i parametry soczewki, okulista powinien uwzględnić 
wszystkie właściwości soczewki, jakie mogą wpłynąć na jej zachowanie i 
zdrowie gałki ocznej, w tym przepuszczalność tlenu, zwilżalność, grubość w 
części centralnej i na obwodzie oraz średnicę strefy optycznej.

• Potencjalny wpływ tych czynników na zdrowie gałki ocznej pacjenta 
należy zestawić z zapotrzebowaniem pacjenta na terapeutyczne soczewki 
kontaktowe. Stałe zdrowie gałki ocznej pacjenta i zachowanie soczewki 

powinny być ściśle monitorowane przez okulistę.
• Zwracać szczególną uwagę podczas dopasowania soczewek w przypadku 
pacjentów z pęcherzykami wytworzonymi po operacji na jaskrę.

• Po założeniu soczewek nie wolno używać fluoresceiny. Soczewki mogą 
pochłonąć ten barwnik i ulec przebarwieniu. Zawsze kiedy stosowana jest 
fluoresceina oczy należy przepłukać jałowym roztworem soli fizjologicznej 
zalecanym do podawania ocznego. Przed ponownym założeniem soczewki 
należy poczekać co najmniej godzinę, ponieważ zbyt wczesne nałożenie 
może doprowadzić do nieodwracalnego wchłonięcia przez soczewkę 
pozostałości fluoresceiny.

• Upewnić się, że pacjent jest w stanie szybko wyjmować soczewki kontaktowe 
lub inna osoba jest w stanie zrobić to za pacjenta.

• Poinstruować pacjenta o konieczności natychmiastowego wyjęcia soczewki 
kontaktowej w razie wystąpienia zaczerwienienia lub podrażnienia.

• Nadżerka może być rzadką konsekwencją stosowania soczewek 
kontaktowych. Należy poinstruować pacjenta o konieczności 
natychmiastowego wyjęcia soczewek kontaktowych, jeśli do niej dojdzie 
podczas stosowania soczewek Hyper-CL i skontaktowania się z okulistą.

• Poinstruować pacjenta, aby zdejmował soczewki kontaktowe natychmiast 
po kontakcie ze szkodliwymi oparami, np. substancjami chemicznymi lub 
niebezpiecznymi, lub niebezpiecznym środowiskiem, które może wywierać 
negatywny wpływ na wzrok.

• Okuliści powinni poinstruować pacjentów o następujących środkach 
ostrożności dotyczących pielęgnacji i bezpieczeństwa:

Płyny do czyszczenia i dezynfekcji soczewek:
• Zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce dołączonej do 

opakowania płynu do soczewek kontaktowych.
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu soczewki, należy używać wyłącznie 

ŚWIEŻYCH, JAŁOWYCH płynów. Używanie płynu niejałowego może 
prowadzić do ciężkiej infekcji, utraty wzroku lub ślepoty. 

• Nie używać płynów PO UPŁYWIE terminu ważności. 
• Nie należy używać różnych płynów razem. Również nie wszystkich płynów 

można bezpiecznie używać ze wszystkimi soczewkami.
• Nigdy nie używać płynów zalecanych do stosowania wyłącznie z tradycyjnymi 

soczewkami twardymi.
• Podczas stosowania jałowe, czy niezawierające konserwantów płyny należy 

wyrzucić po upływie czasu podanego na etykiecie.
• Do zwilżania soczewek nie wolno używać śliny ani substancji innych niż 

zalecany płyn.
• Nie należy przechowywać soczewek w wodzie lub innych niesterylnych płynach.
Systemy pielęgnacji soczewek:
• Z terapeutycznymi miękkimi soczewkami kontaktowymi Hyper-CL™ wolno 

stosować wyłącznie chemiczne (NIE termiczne) systemy pielęgnacji soczewek.
• Nie należy stosować na zmianę lub mieszać systemów pielęgnacji soczewek, 

chyba że jest to wskazane na etykiecie płynu.
• Wyjęte soczewki należy zawsze przechowywać w całości zanurzone w 

zalecanym płynie do przechowywania. Długotrwałe okresy, kiedy soczewki są 
suche doprowadzą do ich uszkodzenia. 

• Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, by zadbać o wyschnięte soczewki:
Pielęgnacja wyschniętej (odwodnionej) soczewki:
• Ostrożnie manipulować soczewką. Jeśli soczewka przywarła do powierzchni, 

przed przystąpieniem do manipulacji należy zakroplić jałową sól fizjologiczną.
• Umieścić soczewkę w etui i namoczyć ją w zalecanym płynie do płukania i przechować 



przez co najmniej jedną godzinę, do momentu kiedy stanie się miękka.
• Przed założeniem uwodnioną soczewkę należy wyczyścić i zdezynfekować za 

pomocą zalecanego systemu do pielęgnacji soczewek.
• Jeśli po namoczeniu soczewka nie stała się miękka lub jeśli powierzchnia soczewki 

pozostaje sucha, NIE WOLNO WPROWADZAĆ SOCZEWKI DO OKA.
• Nie używać ponownie nawilżonej soczewki, o ile nie sprawdził jej okulista.
Manipulowanie:
• Przed rozpoczęciem manipulowania soczewkami należy zawsze umyć, 

opłukać i osuszyć dłonie. Do oczu ani na soczewki nie wolno nakładać 
kosmetyków, mleczek, mydeł, kremów, dezodorantów ani aerozoli. Najlepiej 
jest założyć soczewki przed nałożeniem makijażu. Prawdopodobieństwo 
uszkodzenia soczewek przez kosmetyki na bazie wody jest mniejsze niż w 
przypadku kosmetyków na bazie oleju.

• Nie dotykać soczewek kontaktowych palcami ani dłońmi, jeśli na dłoniach znajdują 
się obce substancje. Mogłoby wówczas dojść do powstania mikroskopijnych 
zarysowań powodujących zniekształcone widzenie lub uraz oka.

• Zawsze postępować z soczewkami ostrożnie, unikając ich upuszczenia.
• Nigdy nie używać kleszczyków ani innych urządzeń do wyjmowania soczewki z 

etui, o ile nie jest to narzędzie przeznaczone specjalnie do tego celu.
• Wylać soczewkę na dłoń.
• Nie dotykać soczewki palcami.
 
ZAKŁADANIE SOCZEWEK:
Zakładać soczewki do oka tak jak inne miękkie soczewki kontaktowe.
• Umieścić soczewkę na czubku palca wskazującego i posłużyć się drugą 

ręką do przytrzymania górnej powieki, aby zapobiec mrugnięciu.
• Ściągnąć w dół dolną powiekę pozostałymi palcami ręki trzymającej 

soczewkę, podnieść wzrok 
• Powoli wypuścić powiekę i zamknąć oko na chwilę, a następnie mrugąć kilka 

razy, aż soczewka znajdzie się na środku oka.

DOPASOWANIE SOCZEWEK:
Dobrze dopasowana soczewka porusza się podczas mrugania, łatwo centruje 
po mrugnięciu, łączy rąbek i rozciąga się ok. 1,5 mm na twardówce, przesuwa 
się o nie więcej niż 2 mm, jest wygodna w noszeniu i nie porusza się zbytnio na 
skutek mrugania lub przesadnych ruchów oka. 
UWAGA: Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper CL™ nie 
wytwarzają próżni w rogowce i są dlatego bardziej ruchome niż zwykłe miękkie 
soczewki kontaktowe. Zwróć uwagę na swoją soczewkę: jeśli boki są zwinięte 
wzdłuż krawędzi lub złożone w górę, to jest ona wywrócona na lewą stronę.

NOSZENIE:
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ to soczewki do 
krótkotrwałego użytku (7 dni). Soczewki mogą być używane przez maksymalnie 
14 dni przy założeniu, że są wyjmowane po 7 dniach w celu wyczyszczenia po 
czym ponownie zakładane.
• Nigdy nie nosić soczewek dłużej niż przez zalecany przez okulistę czas.
• Oczyścić i zdezynfekować soczewki używając zalecanego systemu 

pielęgnacji soczewek.
• Jeśli w trakcie noszenia soczewek używane są aerozole, np. lakier do włosów, 

należy pamiętać o zamknięciu oczu do momentu opadnięcia aerozolu.
• W trakcie noszenia soczewek należy unikać szkodliwych lub drażniących par i 

oparów. Zdjąć soczewki kontaktowe natychmiast po kontakcie ze szkodliwymi 

oparami, np. substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi, lub niebezpiecznym 
środowiskiem, które może wywierać negatywny wpływ na wzrok.

• O noszenie soczewek w trakcie uprawiania sportów należy zapytać okulistę.
• Nigdy nie wystawiać soczewek kontaktowych na działanie wody.
• Poinformować lekarza o noszeniu soczewek kontaktowych.
• Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku ocznego należy zawsze poradzić 

się okulisty.
• Pracodawcę należy zawsze informować o noszeniu soczewek kontaktowych.
• Niektóre prace mogą wymagać zastosowania ochrony oczu lub wyjęcia 

soczewek kontaktowych.
• Podobnie jak w przypadku innych soczewek kontaktowych, niezbędne są 

wizyty kontrolne w celu zapewnienia zdrowia oczu pacjenta. Przekazać 
pacjentowi zalecany harmonogram wizyt kontrolnych.

• W celu zapewnienia zdrowia oka soczewka powinna swobodnie poruszać 
się na jego powierzchni. Jeśli soczewka przestanie się poruszać i „utknie” 
w jednym miejscu w oku, należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami Pielęgnacja przyklejonej (nie poruszającej się) soczewki:

Kilka kropli zalecanego roztworu zwilżającego nałożyć bezpośrednio na oko 
i poczekać do momentu, kiedy soczewka będzie poruszać się swobodnie, 
a następnie wyjąć ją z oka. Jeśli soczewka nadal się nie porusza, należy 
NATYCHMIAST skontaktować się z okulistą.
Instrukcje stosowania kropli:
Podać 3 krople, mrugnąć i podać 3 kolejne krople.
Powtarzać 4–6 razy dziennie, chyba że okulista zaleci inaczej.
W leczeniu obrzęku rogówki  zaleca się stosowanie hipertonicznego roztworu 
soli fizjologicznej (NaCl 5%).
W leczeniu obrzęku rogówki zaleca się stosowanie hipertonicznego roztworu 
soli fizjologicznej (NaCl 5%).

Zalecany schemat noszenia
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ to soczewki 
kontaktowe do krótkotrwałego użytku, do noszenia do 7 ciągłych dni. 
Soczewki można wyjąć i ponownie założyć po oczyszczeniu i nosić przez 
następne 7 ciągłych dni, łącznie do 14 dni.
• W celu ustalenia dokładnego okresu użytkowania dla danego pacjenta 

należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.
• Ostrzeżenie: w razie wystąpienia podrażnienia lub dyskomfortu należy 

natychmiast wyjąć soczewki i zasięgnąć porady lekarza.
Zalecane stosowanie antybiotyków:
Podczas noszenia terapeutycznych miękkich soczewek kontaktowych Hyper-
CL™ przez dłuższy czas, zaleca się stosowanie lokalnych kropli antybiotykowych 
od dwóch do czterech razy dziennie zgodnie z zaleceniami okulisty.
Zalecany schemat wymiany
Terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ należy usunąć po 
upływie 14 dni.

Pielęgnacja etui: 
• Po wyjęciu soczewek z etui, należy je opróżnić i przepłukać płynem zgodnie z 

zaleceniami producenta soczewek, a następnie pozostawić etui do wyschnięcia. 
Przed ponownym użyciem etui należy napełnić je świeżym płynem. Wymienić 
etui na soczewki zgodnie z instrukcjami producenta lub okulisty. Aby zapobiec 
zanieczyszczeniu etui na soczewki, należy używać wyłącznie ŚWIEŻYCH, 
STERYLNYCH płynów do pielęgnacji soczewek. Stosowanie niejałowego płynu 
może prowadzić do ciężkiej infekcji, utraty wzroku lub ślepoty. 

• Nie płukać etui na soczewki wodą lub innym niesterylnym płynem.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANCH
Wszystkie poważne działania i reakcje niepożądane u pacjentów 
noszących terapeutyczne miękkie soczewki kontaktowe Hyper-CL™ należy 
zgłosić do: Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej:
MedNet GmbH * Borkstrasse 10 * 48163 Muenster * Niemcy Tel. +49 251 
32266-60 * Faks +49 251 32266-22
Producent:
EyeYon Medical Ltd.
5 Golda Meir St. Ness Ziona, 7403649, Izrael E-mail: info@eye-yon.com

Definicje symboli na etykiecie:

Przed użyciem przeczytać   

ulotkę Termin ważności 

Sterylizacja parowa lub sucha

Autoryzowany przedstawiciel w Unii 

Europejskiej Producent

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Nie sterylizować ponownie

Przestroga – wyłącznie do użytku u jednego pacjenta

Limit temperatury

Numer katalogowy

Przestroga: ten wyrób może być sprzedawany  
wyłączne lekarzom lub na ich zamówienie

Kod partii

 
LBL0020 Wer. 6.0 Data: marzec 2019

1. Krople do oczu 3. Krople do oczu2. Mrugnij

Rx only

LOT


