
 
Разтвор за меки контактни лещи Gelone 

 
 
Характеристики: Gelone е многофункционален разтвор съдържащ натриев 
хиалуронат и премахващи протеини агенти за дезинфекция, почистване, 
съхранение и хидратация на всички меки и цветни контактни лещи. 
Благодарение на натриевият хиалуронат формулата на Gelone има уникален 
баланс предлагащ едновременно ефективно антибактериално действие, голям 
комфорт и дълготрайна хидратация.  
 
 
Употреба: Почистете вашите ръце внимателно. Извадете лещите и ги 
поставете във вашата длан. Добавете достатъчно разтвор Gelone за да 
намокрите изцяло лещата. Разтрийте внимателно лещата с пръст в 
продължение на няколко секунди. За пълното премахване на всички депозити 
трябва хубаво да изплакнете лещата с нов разтвор. Повторете процеса за 
другата леща. Напълнете контейнерчето за лещи до обозначеното ниво. 
Внимателно затворете и оставе лещите в разтвора за най-малко 4 часа. Преди 
да поставите лещите в очите изплакнете с разтвор Gelone. В случай на 
изключително чувствителни очи или при алергии изплакнете лещите с 
физиологичен разтвор. 
 
 
Предпазни мерки: Изхвърлете неизползваният разтвор стоял в отворена 
бутилка повече от 90 дни. Затваряйте капачката добре. Съхранявайте продукта 
при температура между 5 и 30 °C. Не използвайте продукта след срока му на 
годност. Не докосвайте края на бутилката за да избегнете замърсяване. Не 
използвайте разтвора ако капачката е била отваряна.  
Този продукт е стерилен преди отваряне. Ако лещите са били оставени в 
разтвора повече от 7 дни повторете процедурата за почистване с нов разтвор 
Gelone. След като дезинфекцията е приключила, изплакнете контейнерчето с 
разтвор Gelone и оставете да изсъхне. Винаги сменяйте контейнерчето с всяка 
нова бутилка Gelone за да намалите риска от замърсяване.  Не махайте 
капачетата на контейнерчето по време на дезинфекцията на лещите. Винаги 
изхвърляйте разтвора останал в контейнерчето след като вземете лещите от 
него.  
 

Предназначение: Разтвора Gelone е предназначен за изплакване, почистване, 
дезинфекция и хидратация на меки контактни лещи. 
 
 
Противопоказания: Не използвайте този продукт ако сте алергични към някоя 
от съставките му.   
 



Предупреждения:  Дръжте продукта далеч от деца. Не поглъщайте. Не 
използвайте вода за изплакването на лещите. Винаги използвайте разтвор 
Gelone. Консултирайте се със специалист преди да използвате 
офталмологични  лекарства по време на употребата на лещи.  
 
 
Усложнения: Ако усетите раздразнение на окото или друг неприятен ефект, 
премахнете лещите и се консултирайте с очен лекар. Внимателно следвайте 
инструкциите написани на кутията.  
 
 
Съдържа: Eтилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) 0.01%, Polyhexanide 
(PolyHexaMethyleneBiguanide) 0.00015 %, Хидроксиетилцелулоза, 
Хиалуроновата киселина 
 

LOT номер и срок на годност: CE 0123 
 
Производител: Soleko S.p.A., Pontecorvo (FR) , Italia   
 
Дистрибутор: Alensa SRO, Stružky 1326/6, 198 00 Praha 9, Czech republic 


