
 
Об'єми розчину доступні в Україні: 60ml, 100ml, 355ml.  

RECORD® - це розчин для швидкого та надійного догляду за контактними лінзами, що очищує, дезінфікує, видаляє білкові 
білкові відкладення, зберігає, споліскує, зволожує та змащує м'які контактні лінзи.  

RECORD, якщо його використовувати згідно інструкцій, забезпечує належну гігієну для безпечного та зручного користування 
лінзами.  

RECORD - це стерильний, ізотонічний буферний розчин, що містить 0,0002 % РоІу-В™та очищувальні і зволожувальні речовини.  

Інструкції з використання  
• Перед тим, як знімати лінзи, слід завжди ретельно вимити та висушити руки. 

• На протязі 5 секунд промивати лінзи з обох сторін розчином RECORD. Ні в якому разі не промивати проточною водою з крана.  

• Нанести по кілька крапель розчину RECORD на контактні лінзи і обережно протирати з обох сторін на протязі 5 секунд, щоб 

очистити поверхні.  

• На протязі 5 секунд промивати лінзи з обох сторін розчином RECORD, щоб видалити забруднення.  

• Завжди використовувати новий футляр для лінз, що надається разом з RECORD. Відкрутити кришечку, що відповідає тій лінзі, 

яку треба вкласти (кришечка із зображенням серця для лівого ока або кришечка без зображення для правого ока), та заповнити 

відсік до країв розчином RECORD. Вкласти лінзу у відсік таким чином, щоб її зовнішня від поверхні ока була направлена донизу. 

Крім того, слід перевірити, щоб лінза була вкладена таким чином, щоб не могла випадково пошкодитися при зариванні 

футляра для лінз. Добре закрити футляр для лінз і перевернути його хоча 6 один раз.  

• Залишити лінзи зануреними в розчин щонайменше на тридцять хвилин (або на всю ніч), щобдезінфікувати їхта видалити 

білкові відкладення.  

• Вийняти лінзи та промити їх з обох сторін розчином RECORD на протязі 5 секунд. Тепер лінзи готові до використання.  

• Промити футляр для лінз свіжим розчином RECORD і залишити його для природного висихання.   

Застережні заходи  
Повторне використання RECORD забороняється. Забороняється торкатися кінчиком піпетки будьяких поверхонь, після 
використання закрити як слід. Зберігати розчин при кімнатній температурі, уникати дії прямих сонячних променів. 
Забороняється використовувати, якщо упаковка відкрита або пошкоджена, а також після завершення терміну використання.  

Через 90 днів після першого відкриття флакону слід викинути залишки розчину. Завжди використовувати новий футляр для 
лінз, що надається разом з розчином RECORD.  

Якщо футляр для лінз пошкоджений або не піддається чистці, його слід замінити новим.  

Як і у випадку з іншими продуктами для особистого догляду, слід припинити користування розчином у разі виникнення 
подразнення або алергії на якийсь його компонент, звернутися за допомогою до спеціаліста. Тримати у недосяжному для дітей 
місці. Не ковтати.  
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