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5.  Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powie-
kę i ostrożnie zamrugać.

6.  Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
•  Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:
    •   Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki:Spojrzeć 

w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem so-
czewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. Przytrzymywać 
górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku 
rogówki.

    •   Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki:Zdjąć so-
czewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 

 –  Powierzchnia soczewki jest brudna. 
 –  Soczewka została założona na niewłaściwe oko. 
 –  Założona soczewka jest wywiniętą na drugą stronę.
•  Jeśli po rozwiązaniu powyższych problemów obraz wciąż jest zamazany, 

należy zdjąć soczewki kontaktowe i skonsultować się ze specjalistą.
•  Jeśli podczas noszenia soczewek 

kontaktowych odczuwany jest silny 
dyskomfort, należy natychmiast 
zdjąć soczewki i skonsultować się ze 
specjalistą.

•  Podczas zakładania soczewek kon-
taktowych torycznych znak napro-
wadzający powinien być skierowany 
w dół. (Patrz rys. 3.) 

Zdejmowanie soczewek kontaktowych: 
1.  Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
2.  Odciągnąć dolną powiekę w dół środkowym palcem niedominującej ręki 

i dotknąć dolnego brzegu soczewki kontaktowej palcem wskazującym 
dominującej ręki.

3.  Zsunąć soczewkę na dolną, białą część oka.
4.  Delikatnie szczypnąć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym domi-

nującej ręki.
5.  Zdjąć soczewkę.
6.  Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką. 

Miru 1day UpSide  
instrukcja użytkowania
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jednodniowe soczewki kontaktowe 

Miru 1day UpSide 
midafilcon A (56% wody)

Ważne 
•  Przed użyciem należy zapoznać się z treścią 

poniższych instrukcji i zachować niniejszy 
dokument, aby w razie potrzeby móc go 
ponownie przeczytać.

•  Należy zawsze postępować zgodnie in-
strukcjami znajdującymi się w niniejszym 
dokumencie oraz z zaleceniami specjalisty 
dotyczącymi odpowiedniego użytkowania 
soczewek kontaktowych. ©
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SYMBOLE UŻYWANE NA OPAKOWANIU ZBIORCZYM ORAZ 
PLASTIKOWYM OPAKOWANIU ZAMKNIĘTYM FOLIĄ. 

MANIPULOWANIE SOCZEWKAMI KONTAKTOWYMI

• Przed manipulacją soczewkami kontaktowymi należy zawsze dokładnie umyć, opłukać i osuszyć ręce.
• Nie należy zakładać soczewek kontaktowych, jeśli sterylne opakowania zostały otwarte lub uszkodzone lub jeśli upłynął termin ważności.
• Należy zawsze zakładać soczewki w tej samej kolejności, aby uniknąć pomylenia lewej soczewki z prawą soczewką.

Otwieranie plastikowego opakowania zamkniętego folią: 
1. Przytrzymać blister w sposób przedstawiony na rysunku i oderwać jedno opakowanie. (Patrz rys. 1.) 
2. Usunąć folię, aby otworzyć opakowanie. (Patrz rys. 2.) 
3. Zlokalizować w opakowaniu soczewkę kontaktową zwróconą wypukłą stroną do góry.
4. Ostrożnie wyciągnąć soczewkę z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona oraz czy nie ma na niej ciał obcych. (Patrz rys. 2.)

Nie skręcaćZagiąć i złamać

Rys. 1  Rys. 2
Przytrzymać tutaj

Wyjąć soczewkę

Zakładanie soczewek kontaktowych:
Poniżej opisano ogólną procedurę zakładania soczewek kontaktowych. W razie potrzeby, aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się ze specjalistą.

1. Umieścić soczewkę kontaktową na czubku palca wskazującego dominującej ręki, tak aby wklęsła strona soczewki była skierowana w 
górę.

2. Obejrzeć soczewkę z boku, aby upewnić się, że nie jest wywinięta na drugą stronę.
3. Szeroko otworzyć oczy, odciągnąć górną powiekę wskazującym palcem niedominującej ręki, a dolną powiekę środkowym palcem 

dominującej ręki.
4. Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć soczewkę na rogówce.

• Nie przyciskać soczewki do oka. 
5. Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powiekę i ostrożnie zamrugać.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
• Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:

• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
Spojrzeć w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem soczewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. 
Przytrzymywać górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku rogówki.

• Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki: 
Zdjąć soczewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 
 - Powierzchnia soczewki jest brudna.
 - Soczewka została założona na niewłaściwe oko.
 - Założona soczewka jest wywiniętą na drugą stronę.

• Jeśli po rozwiązaniu powyższych problemów obraz wciąż jest zamazany, należy zdjąć soczewki 
kontaktowe i skonsultować się ze specjalistą.

• Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych odczuwany jest silny dyskomfort, należy 
natychmiast zdjąć soczewki i skonsultować się ze specjalistą.

• Podczas zakładania soczewek kontaktowych torycznych znak naprowadzający powinien być 
skierowany w dół. (Patrz rys. 3.)

Zdejmowanie soczewek kontaktowych:
1. Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
2. Odciągnąć dolną powiekę w dół środkowym palcem niedominującej ręki i dotknąć dolnego brzegu soczewki kontaktowej palcem 

wskazującym dominującej ręki.
3. Zsunąć soczewkę na dolną, białą część oka.
4. Delikatnie szczypnąć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym dominującej ręki.
5. Zdjąć soczewkę.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
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• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
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MANIPULOWANIE SOCZEWKAMI KONTAKTOWYMI

• Przed manipulacją soczewkami kontaktowymi należy zawsze dokładnie umyć, opłukać i osuszyć ręce.
• Nie należy zakładać soczewek kontaktowych, jeśli sterylne opakowania zostały otwarte lub uszkodzone lub jeśli upłynął termin ważności.
• Należy zawsze zakładać soczewki w tej samej kolejności, aby uniknąć pomylenia lewej soczewki z prawą soczewką.

Otwieranie plastikowego opakowania zamkniętego folią: 
1. Przytrzymać blister w sposób przedstawiony na rysunku i oderwać jedno opakowanie. (Patrz rys. 1.) 
2. Usunąć folię, aby otworzyć opakowanie. (Patrz rys. 2.) 
3. Zlokalizować w opakowaniu soczewkę kontaktową zwróconą wypukłą stroną do góry.
4. Ostrożnie wyciągnąć soczewkę z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona oraz czy nie ma na niej ciał obcych. (Patrz rys. 2.)

Nie skręcaćZagiąć i złamać

Rys. 1  Rys. 2
Przytrzymać tutaj

Wyjąć soczewkę

Zakładanie soczewek kontaktowych:
Poniżej opisano ogólną procedurę zakładania soczewek kontaktowych. W razie potrzeby, aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się ze specjalistą.

1. Umieścić soczewkę kontaktową na czubku palca wskazującego dominującej ręki, tak aby wklęsła strona soczewki była skierowana w 
górę.

2. Obejrzeć soczewkę z boku, aby upewnić się, że nie jest wywinięta na drugą stronę.
3. Szeroko otworzyć oczy, odciągnąć górną powiekę wskazującym palcem niedominującej ręki, a dolną powiekę środkowym palcem 

dominującej ręki.
4. Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć soczewkę na rogówce.

• Nie przyciskać soczewki do oka. 
5. Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powiekę i ostrożnie zamrugać.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
• Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:

• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
Spojrzeć w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem soczewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. 
Przytrzymywać górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku rogówki.

• Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki: 
Zdjąć soczewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 
 - Powierzchnia soczewki jest brudna.
 - Soczewka została założona na niewłaściwe oko.
 - Założona soczewka jest wywiniętą na drugą stronę.

• Jeśli po rozwiązaniu powyższych problemów obraz wciąż jest zamazany, należy zdjąć soczewki 
kontaktowe i skonsultować się ze specjalistą.

• Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych odczuwany jest silny dyskomfort, należy 
natychmiast zdjąć soczewki i skonsultować się ze specjalistą.

• Podczas zakładania soczewek kontaktowych torycznych znak naprowadzający powinien być 
skierowany w dół. (Patrz rys. 3.)

Zdejmowanie soczewek kontaktowych:
1. Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
2. Odciągnąć dolną powiekę w dół środkowym palcem niedominującej ręki i dotknąć dolnego brzegu soczewki kontaktowej palcem 

wskazującym dominującej ręki.
3. Zsunąć soczewkę na dolną, białą część oka.
4. Delikatnie szczypnąć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym dominującej ręki.
5. Zdjąć soczewkę.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
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Otwieranie plastikowego opakowania zamkniętego folią: 
1. Przytrzymać blister w sposób przedstawiony na rysunku i oderwać jedno opakowanie. (Patrz rys. 1.) 
2. Usunąć folię, aby otworzyć opakowanie. (Patrz rys. 2.) 
3. Zlokalizować w opakowaniu soczewkę kontaktową zwróconą wypukłą stroną do góry.
4. Ostrożnie wyciągnąć soczewkę z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona oraz czy nie ma na niej ciał obcych. (Patrz rys. 2.)
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Zakładanie soczewek kontaktowych:
Poniżej opisano ogólną procedurę zakładania soczewek kontaktowych. W razie potrzeby, aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się ze specjalistą.

1. Umieścić soczewkę kontaktową na czubku palca wskazującego dominującej ręki, tak aby wklęsła strona soczewki była skierowana w 
górę.

2. Obejrzeć soczewkę z boku, aby upewnić się, że nie jest wywinięta na drugą stronę.
3. Szeroko otworzyć oczy, odciągnąć górną powiekę wskazującym palcem niedominującej ręki, a dolną powiekę środkowym palcem 

dominującej ręki.
4. Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć soczewkę na rogówce.

• Nie przyciskać soczewki do oka. 
5. Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powiekę i ostrożnie zamrugać.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
• Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:

• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
Spojrzeć w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem soczewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. 
Przytrzymywać górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku rogówki.

• Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki: 
Zdjąć soczewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 
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• Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych odczuwany jest silny dyskomfort, należy 
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• Podczas zakładania soczewek kontaktowych torycznych znak naprowadzający powinien być 
skierowany w dół. (Patrz rys. 3.)

Zdejmowanie soczewek kontaktowych:
1. Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
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6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
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3. Szeroko otworzyć oczy, odciągnąć górną powiekę wskazującym palcem niedominującej ręki, a dolną powiekę środkowym palcem 

dominującej ręki.
4. Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć soczewkę na rogówce.

• Nie przyciskać soczewki do oka. 
5. Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powiekę i ostrożnie zamrugać.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
• Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:

• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
Spojrzeć w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem soczewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. 
Przytrzymywać górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku rogówki.

• Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki: 
Zdjąć soczewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 
 - Powierzchnia soczewki jest brudna.
 - Soczewka została założona na niewłaściwe oko.
 - Założona soczewka jest wywiniętą na drugą stronę.

• Jeśli po rozwiązaniu powyższych problemów obraz wciąż jest zamazany, należy zdjąć soczewki 
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• Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych odczuwany jest silny dyskomfort, należy 
natychmiast zdjąć soczewki i skonsultować się ze specjalistą.

• Podczas zakładania soczewek kontaktowych torycznych znak naprowadzający powinien być 
skierowany w dół. (Patrz rys. 3.)

Zdejmowanie soczewek kontaktowych:
1. Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
2. Odciągnąć dolną powiekę w dół środkowym palcem niedominującej ręki i dotknąć dolnego brzegu soczewki kontaktowej palcem 

wskazującym dominującej ręki.
3. Zsunąć soczewkę na dolną, białą część oka.
4. Delikatnie szczypnąć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym dominującej ręki.
5. Zdjąć soczewkę.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
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3. Zlokalizować w opakowaniu soczewkę kontaktową zwróconą wypukłą stroną do góry.
4. Ostrożnie wyciągnąć soczewkę z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona oraz czy nie ma na niej ciał obcych. (Patrz rys. 2.)
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

•  Zachować ostrożność podczas manipulacji soczewkami kontaktowymi 
(uważać, aby ich nie upuścić). 

•  Nie dotykać soczewek kontaktowych paznokciami.
•  Założyć soczewki kontaktowe przed użyciem kosmetyków. Nie używać 

kosmetyków, balsamów, kremów lub aerozoli podczas manipulacji so-
czewkami kontaktowymi.

•  Przed podaniem jakiegokolwiek leku do oka należy skonsultować się ze 
specjalistą. 

•  Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych wystąpi uczucie suchości 
oczu, należy wkropić bezpośrednio do oka kilka kropli roztworu nawilża-
jącego lub nawadniającego (zalecanego przez specjalistę) i przed zdjęciem 
soczewek poczekać, aż będzie można je swobodnie przesuwać po po-
wierzchni oka. Jeśli uczucie dyskomfortu nie ustąpi, należy niezwłocznie 
skonsultować się ze specjalistą. 

•  Podczas noszenia soczewek kontaktowych należy unikać szkodliwych lub 
drażniących oparów lub wyziewów. 

•  W przypadku dostania się do oczu substancji chemicznych należy na-
tychmiast przepłukać oczy bieżącą wodą, zdjąć soczewki kontaktowe, 
a następnie skonsultować się ze specjalistą lub udać się na ostry dyżur. 

•  Aby uzyskać informacje na temat noszenia soczewek kontaktowych pod-
czas aktywności fizycznej, uprawiania sportów wodnych lub wykonywa-
nia określonych zawodów, należy skonsultować się ze specjalistą. 

•  Jednodniowe soczewki kontaktowe nie wymagają czyszczenia ani dezyn-
fekcji. Należy zawsze wyrzucać zużyte soczewki. Należy mieć apasową 
parę soczewek lub okulary, które mogą okazać się przydatne, jeśli koniecz-
ne będzie zdjęcie soczewek kontaktowych w ciągu dnia.

•  Nie spać w soczewkach kontaktowych.
•  Do utrzymania zdrowia oczu niezbędne są wizyty kontrolne.
•  Przed zmianą rodzaju lub parametrów soczewki należy skonsultować się 

ze specjalistą. 
•  Należy poinformować swojego lekarza o noszeniu soczewek kontaktowych. 
•  Soczewki kontaktowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Nie dopuszczać do zamarznięcia soczewek kontaktowych. 
•  Nie pożyczać soczewek kontaktowych innym osobom. 

REAKCJE NIEPOŻĄDANE 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy 
niezwłocznie zdjąć soczewki kontaktowe i założyć nową parę soczewek. 
Jeśli objawy nie ustąpią, należy zdjąć soczewki i skontaktować się ze spe-
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uszkodzona oraz czy nie ma na niej ciał obcych. (Patrz rys. 2.) 
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Wyjąć soczewkę

Zakładanie soczewek kontaktowych:
Poniżej opisano ogólną procedurę zakładania soczewek kontaktowych. W razie potrzeby, aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się ze specjalistą.

1. Umieścić soczewkę kontaktową na czubku palca wskazującego dominującej ręki, tak aby wklęsła strona soczewki była skierowana w 
górę.

2. Obejrzeć soczewkę z boku, aby upewnić się, że nie jest wywinięta na drugą stronę.
3. Szeroko otworzyć oczy, odciągnąć górną powiekę wskazującym palcem niedominującej ręki, a dolną powiekę środkowym palcem 

dominującej ręki.
4. Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć soczewkę na rogówce.

• Nie przyciskać soczewki do oka. 
5. Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powiekę i ostrożnie zamrugać.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
• Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:

• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
Spojrzeć w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem soczewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. 
Przytrzymywać górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku rogówki.

• Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki: 
Zdjąć soczewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 
 - Powierzchnia soczewki jest brudna.
 - Soczewka została założona na niewłaściwe oko.
 - Założona soczewka jest wywiniętą na drugą stronę.

• Jeśli po rozwiązaniu powyższych problemów obraz wciąż jest zamazany, należy zdjąć soczewki 
kontaktowe i skonsultować się ze specjalistą.

• Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych odczuwany jest silny dyskomfort, należy 
natychmiast zdjąć soczewki i skonsultować się ze specjalistą.

• Podczas zakładania soczewek kontaktowych torycznych znak naprowadzający powinien być 
skierowany w dół. (Patrz rys. 3.)

Zdejmowanie soczewek kontaktowych:
1. Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
2. Odciągnąć dolną powiekę w dół środkowym palcem niedominującej ręki i dotknąć dolnego brzegu soczewki kontaktowej palcem 

wskazującym dominującej ręki.
3. Zsunąć soczewkę na dolną, białą część oka.
4. Delikatnie szczypnąć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym dominującej ręki.
5. Zdjąć soczewkę.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
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dominującej ręki.
4. Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć soczewkę na rogówce.

• Nie przyciskać soczewki do oka. 
5. Patrząc w dół, puścić najpierw górną powiekę, a następnie dolną powiekę i ostrożnie zamrugać.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
• Jeśli po założeniu soczewek kontaktowych obraz jest zamazany:

• Jeśli soczewki kontaktowe nie znajdują się na środku rogówki: 
Spojrzeć w lustro i, nie zamykając oka, ostrożnie manipulować brzegiem soczewki, aby przesunąć ją po powierzchni rogówki. 
Przytrzymywać górną lub dolną powiekę, dopóki soczewka nie znajdzie się na środku rogówki.

• Jeśli soczewki kontaktowe znajdują się na środku rogówki: 
Zdjąć soczewki. Poniżej wymieniono możliwe przyczyny. 
 - Powierzchnia soczewki jest brudna.
 - Soczewka została założona na niewłaściwe oko.
 - Założona soczewka jest wywiniętą na drugą stronę.

• Jeśli po rozwiązaniu powyższych problemów obraz wciąż jest zamazany, należy zdjąć soczewki 
kontaktowe i skonsultować się ze specjalistą.

• Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych odczuwany jest silny dyskomfort, należy 
natychmiast zdjąć soczewki i skonsultować się ze specjalistą.

• Podczas zakładania soczewek kontaktowych torycznych znak naprowadzający powinien być 
skierowany w dół. (Patrz rys. 3.)

Zdejmowanie soczewek kontaktowych:
1. Spojrzeć w górę, trzymając głowę prosto.
2. Odciągnąć dolną powiekę w dół środkowym palcem niedominującej ręki i dotknąć dolnego brzegu soczewki kontaktowej palcem 

wskazującym dominującej ręki.
3. Zsunąć soczewkę na dolną, białą część oka.
4. Delikatnie szczypnąć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym dominującej ręki.
5. Zdjąć soczewkę.
6. Powtórzyć tę procedurę z drugą soczewką.
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Znak naprowadzający

Dotyczy soczewek kontaktowych 
torycznych

Rys. 3

RD1DMPPI004_pl

Zakładanie soczewek kontaktowych: 
Poniżej opisano ogólną procedurę zakładania soczewek kontaktowych. 
W razie potrzeby, aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
ze specjalistą.
1.  Umieścić soczewkę kontaktową na czubku palca wskazującego domi-

nującej ręki, tak aby wklęsła strona soczewki była skierowana w górę.
2.  Obejrzeć soczewkę z boku, aby upewnić się, że nie jest wywinięta na 

drugą stronę.
3.  Szeroko otworzyć oczy, odciągnąć górną powiekę wskazującym palcem 

niedominującej ręki, a dolną powiekę środkowym palcem dominującej ręki.
4.  Patrząc przed siebie, powoli zbliżyć soczewkę do oka i delikatnie położyć 

soczewkę na rogówce.
    • Nie przyciskać soczewki do oka.

Rys. 2

Rys. 1


