Mikä tämä on ja mihin se on tarkoitettu?
Suomalainen Piiloset® OneStep on säilöntäaineeton peroksidimenetelmä kaikkien piilolinssien tehokkaaseen
puhdistukseen ja desinfiointiin. OneStep-linssikotelon neutralointilevy neutraloi peroksidin kuudessa (6) tunnissa.
LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI.
Käyttöohjet
1. Pese, huuhtele ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. OneStep-nestettä käytetään aina sen oman, neutralointilevyn sisältävän OneStep-kotelon kanssa Älä koskaan
käytä muita linssikoteloita (kuva 1).
3. Ota linssipidike linssikotelosta. Varmista että neutralointilevy on kiinni linssipidikkeessä (kuva 1). Poista oikea
piilolinssi silmästä ja laita se linssikoriin ”R”. Poista vasen linssi ja laita se linssikoriin ”L” (kuva 2). Sulje korit
varovasti etteivät linssit jää väliin.
4. Huuhtele kumpaakin linssiä OneStep-nesteellä pesualtaan yläpuolella 5 sekuntia (kuva 3).
5. Täytä linssikotelo huuhtelun jälkeen OneStep-nesteellä täyttöviivaan asti. Laita linssipidike koteloon ja sulje
(kuva 4). Älä ravista tai kallista koteloa (kuva 5).
6. Säilytä linssikotelo pystyasennossa ja säilytä linssejä nesteessä vähintään kuusi (6) tuntia tai yön yli (kuva 6).
Liotuksen jälkeen linssit ovat käyttövalmiit.
7. Poista linssit pidikkeestä. Huuhtele linssejä tarvittaessa Piiloset SAL suolaliuoksella ennen silmiin laittamista.
8. Kaada pois käytetty neste. Poistaaksesi epäpuhtaudet linssikotelosta huuhtele linssipidike ja linssikotelo
tuoreella OneStep-liuoksella ja anna kuivua auki ylösalaisin. Jätä linssipidike kotelon ulkopuolelle.
9. Jos et käytä linssejä heti desinfioinnin ja neutraloinnin jälkeen, voit säilyttää niitä avaamattomassa kotelossa
neutraloidussa OneStep-nesteessä korkeintaan kolmen (3) päivän ajan. Kolmen päivän jälkeen linssit tulee
desinfioida ja neutraloida uudelleen ennen käyttöä tuoreella OneStep-nesteellä.
Mikäli piilolinssioptikkosi suosittelee, voit käyttää lisäpuhdistustuotteita proteiinien ja muiden
epäpuhtauksien poistamiseksi linsseistä: Enzymatic Cleaner (proteiinit) ja Piiloset CL Daily Cleaner (muut
epäpuhtaudet). Käytettyäsi Enzymatic Cleaner tabletteja huuhtele linssit Piiloset SAL suolaliuoksella ennen
silmiin laittamista. Puhdistettuasi linssit Piiloset CL Daily Cleanerilla huuhtele linssit ensin huolellisesti Piiloset
SAL suolaliuoksella ja sen jälkeen desinfioi OneStep liuoksella. Linssien ja silmien lisäkostutukseen voit käyttää
Piiloset BioDrop MD® kostutustippoja.
Tärkeää
 OneStep-nestettä käytetään aina sen oman, neutralointilevyn sisältävän OneStep-kotelon kanssa. Älä
koskaan käytä muita linssikoteloita (kuva 1).
 OneStep desinfioi erittäin tehokkaasti. Jos neutraloimatonta nestettä joutuu silmiin, se aiheuttaa kirvelyä. Jos
laitat vahingossa neutraloimattoman linssin silmään, poista linssi välittömästi ja huuhtele silmää runsaalla
steriilillä suolaliuoksella tai juomavedellä.
 Älä koskaan laita neutraloimatonta OneStep-nestettä suoraan silmään. OneStep-neste neutraloituu silmälle
sopivaksi OneStep-linssikotelossa kuudessa (6) tunnissa.
 Piilolinssien turvallinen käyttö edellyttää käyntiä optikolla tai silmälääkärillä. Noudata tarkoin näitä
käyttöohjeita sekä optikon tai silmälääkärin antamia erityisohjeita piilolinssien turvalliseen käyttöön ja
hoitoon.




Vältä OneStep-nesteen joutumista tekstiileille.
Säilytä linssikoteloa desinfioinnin ja neutraloinnin aikana suljettuna pystyasennossa.
Huolehdi piilolinssikotelon puhtaudesta. Huuhtele linssikotelo tuoreella OneStep-nesteellä ja anna kuivua
auki ylösalaisin. Jokaisessa pakkauksessa saat uuden OneStep-linssikotelon.




Älä siirrä OneStep-nestettä toiseen astiaan.
Älä käytä hoitonestettä, mikäli turvarengas tai pullo on vaurioitunut.








Käytettävä kahden (2) kuukauden kuluessa avaamisesta viimeiseen käyttöpäivään mennessä (katso leima
pullossa).
Älä käytä OneStep-nesteannosta uudelleen äläkä yhdistä sitä toiseen hoitonesteeseen. Ei ole suositeltavaa
vaihtaa hoitonestemerkkiä kesken piilolinssien vaihtovälin.
Älä kosketa pullon suuosaa, näin nesteeseen ei pääse epäpuhtauksia.
Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä (15–30 °C).
Älä huuhtele piilolinssejä tai linssikoteloa vesijohtovedellä.
Suojaa pullo jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Ei lasten ulottuville.

Kontraindikaatiot
Nesteellä ei ole spesifisiä kontraindikaatioita. Älä käytä mikäli olet allerginen jollekin nesteen aineosalle. Mikäli
silmissä ilmenee ärsytystä tai jatkuvia silmäoireita, keskeytä piilolinssien käyttö ja ota yhteys optikkoon tai
silmälääkäriin.
Koostumus
3 % vetyperoksidi (H2O2), EDTA ja PVP fosfaattipuskuroidussa liuoksessa.
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