
 

 

 

 

 

 

  

 
Об'єми розчину доступні в Україні: 60ml, 100ml, 350ml. 
Упаковка 15 монодоз х 10ml. 
 
 

Дякуємо за те, що обрали REGARD®, новий научний винахід для догляду за контактними лінзами, який робить їх 
комфортними та гігієнічними. REGARD містить активний дезінфікуючий розчин (складна стабілізована молекула 
OxyChlorite®), яка перетворюється на натуральні складові сліз (Н20 е NaCI), з утворенням кисню. Корисно впливає 
на здоров'я очей завдяки відсутності таких консервантів, як РНМВ. 

REGARD очищує, промиває, дезінфікує, захищає та змащує м’які контактні лінзи. Крім того розчин REGARD знищує 
протеїнові залишки, які утворюються на поверхні контактних лінз. 

REGARD - це стерильний, ізотонічний буферний розчин, що містить очищену воду, хлорур соди, борну кислоту, 
гідроксипропілметилцелюлозу (0,15%), полокса- мір та OxyChlorite®. 

Інструкції для користування 

• Впевнитися, що герметичне закриття флакону не було пошкоджено. 

• Нанести кілька крапель REGARD на контактні лінзи та легенько протерти, щоб очистити поверхні. 

• Сполоснути лінзи REGARD, щоб змити бруд. Ніколи не полоскати водою з під крану. 

• Завжди користуватися аутентичним контейнером для лінз від REGARD. Відкрутити кришку на контейнері тієї 
лінзи, що бажаєте поставити (кришка з серцем для лінзи лівого ока або кришка без серця для лінзи правого ока), 
заповнити місткість до самого краю розчином REGARD. 

• Покласти лінзу у відповідний відсік так, щоб її зовнішній бік дивився на дно місткості. Перевірити також, що лінзу 
було покладено таким чином, щоб не зашкодити її під час закриття контейнера для лінз. 

• Щільно зачинити та перегорнути контейнер з лінзами не менш ніж один раз. 

• Залишити лінзи у розчині на протязі мінімум шести годин, дезінфікувати та знищити протеїнові залишки. REGARD 
вбиває шкідливі мікроорганізми, а також їх токсини та ензіми. Якщо зберігати лінзи на протязі більш ніж 
тридцять днів, потрібна повторна дезінфекція перед їх використанням. 

• REGARD можна застосовувати для зволоження та змащування лінз перш ніж одягти їх на очі. 

• Сполоснути контейнер для лінз розчином REGARD та залишити його висихати на повітрі. 
 

Застереження 
 

Флакон: Не використовуйте засіб, якщо флакон було пошкоджено або упаковку було відкрито. 
Одноразовий флакончик: Не використовуйте при пошкодженні упаковки. 
REGARD не можна використовувати. 
Флаконе: Уникати торкатися будь-якої поверхні кінчиком піпетки та щільно закривати після кожного 
використання. 
 

Одноразовий флакон: Уникати контакту з кінчиком одноразового флакону. 
Зберігати розчин при кімнатній температурі та на відстані від сонячних променів. 
Не використовувати після закінчення терміну зберігання. 
Флакон: після 90 днів з першого відкриття флакону викинути залишки розчину. 
Одноразовий флакон: одноразовий флакон не можна використовувати після відкриття, тому що присутня загроза 
забруднення. 
 

Застосовувати завжди новий контейнер для лінз з розчином REGARD у додатку. 
У разі неможливості вимити контейнер для лінз або, якщо контейнер має деформації, замінити його новим. 
Як з усіма засобами особистої гігієни, у разі виникнення подразнення або алергії на одну із складових речовин 
розчину, припинити його застосування та звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не 
ковтати! 
 


