
BOSTONTM SIMPLUS ÇOK İŞLEVLİ SOLÜSYON 

Bu Kullanma Talimatı önemli bilgiler içermektedir. Lütfen dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere 

saklayınız. 

Floro silikon akrilat ve silikon akrilat gaz geçirgen sert kontakt lensler için özel olarak formüle 

edilmiştir. 

Ürün Açıklaması ve Kullanım Endikasyonları: BostonTM SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon, gaz geçirgen sert 

lenslerle kullanılmak üzere geliştirilmiş yenilikçi bir solüsyondur ve temizlik, dezenfeksiyon ve bakım 

ihtiyaçlarınızı tek şişeyle gidermenizi sağlar. Floro silikon akrilat ve silikon akrilat gaz geçirgen kontakt 

lenslerle kullanımı onaylanmıştır. BostonTM SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon, protein ve lipidleri lens 

yüzeyinden arındırırken aynı zamanda lensler üzerinde inatçı birikintiler oluşmasını engellemeye de 

yardımcı olur. Bu solüsyon ayrıca, lensler üzerindeki gevşemiş yüzey birikintilerinin temizlenmesi 

amacıyla lenslerin durulanması için de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Çok polimerli tampon 

sistemi lensi nemlendirerek takıldığında tamponlama ve eşit olarak dağılmış nemlilik sağlar. Patentli bir 

nemlendirici sayesinde lensin nemli kalabilme özelliği korunur. Bu formül, gözlerinizde rahatlatıcı bir etki 

oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca zararlı organizmaları etkili şekilde yok ettiği kanıtlanmış olan bir 

koruma sistemi de içerir. Etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan bu solüsyonun takılan lensle 

birlikte gözle temas etmesi herhangi soruna neden olmaz. 

İÇİNDEKİLER: Poloksamin, hidroksi alkil fosfonat, borik asit, sodyum borat, sodyum klorür, hidroksipropil 

metil selüloz, glukam ve koruyucu olarak klorheksidin glukonat (%0,003), poliaminopropil biguanid 

(%0,0005) içeren steril, su ihtiva eden, tamponlanmış bir solüsyondur. 

 

TALİMATLAR: 

Şişede bulunan kapak güvenlik bandını çıkartınız. Kapak güvenlik bandı açılmışsa veya mevcut değilse 

solüsyonu kullanmayınız. Dezenfeksiyonun düzgün bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda listelenen tüm 

adımlar uygulanmalıdır: 

1. Ellerinizi yumuşak bir sabunla yıkayınız. (Dikkat: Sıvı sabunlar yağ bazlı süspansiyon ajanları 

içerebilir.) 

2. Lensleri boş lens kutusuna yerleştiriniz ve kutuyu yeni BostonTM SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon ile 

doldurunuz. Lensleri takmadan önce en az dört (4) saat veya gece boyunca bu solüsyonda 

bekletiniz. 

3. Lensleri beklettikten sonra lens kutusundan çıkartınız ve avcunuza iki (2) ila dört (4) damla 

BostonTM SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon dökerek lenslerin her iki tarafını da yirmi (20) saniye 

boyunca dikkatlice ovunuz. Ayrı bir günlük temizleyicinin kullanılması gerekmez. 

4. Gevşemiş yüzey birikintilerini temizlemek için BostonTM SIMPLUS Çok İşlevli Solüsyon’u sürekli 

bir şekilde dökerek lensleri beş (5) saniye süreyle durulayınız ve sonra lenslerinizi takınız. 

5. Her kullanımdan sonra lens kutusunun içini kaynamış sıcak suyla iyice temizleyiniz ve kutuyu 

kurumaya bırakınız. 

Önlem: Kontaminasyonu önlemek amacıyla, şişenin ucunun herhangi bir cisimle temas etmemesine özen 

gösteriniz. Kullanmadığınız zamanlarda şişeyi tamamen kapalı şekilde muhafaza ediniz. 



UYARILAR VE ÖNLEMLER: 

KONTAKT LENSLER VE LENS BAKIM ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR GÖZLERDE CİDDİ 

YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR. Lenslerinizi ve lens kutusu da dahil olmak üzere tüm lens bakım 

ürünlerinizi doğru şekilde kullanabilmek için göz sağlığı uzmanınızın yönlendirmelerine uymanız ve 

kullanma talimatlarını istisnasız bir şekilde uygulamanız çok önemlidir. Enfeksiyon ve kornea ülserleri de 

dahil olmak üzere göz sorunları hızla gelişebilir ve görüş kaybına (körlük dahil) neden olabilir. 

• Bu ürünün içeriğindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız. 

• Yumuşak (hidrofilik) kontakt lenslerle kullanıma uygun değildir. 

• Göz sağlığı uzmanınız tarafından önerilen lens bakım prosedürlerine uymanız gereklidir. Bu 

prosedürlere uyulmaması ciddi göz enfeksiyonlarının gelişmesine neden olabilir. 

• Solüsyonu kontamine edebileceği veya gözünüze zarar verebileceği için şişenin ucunu herhangi 

bir yüzeye ya da gözünüze dokundurmayınız. 

• Lenslerinizi tutmadan önce daima ellerinizi yıkayınız. 

• Aynı solüsyonu asla tekrar kullanmayınız. Lensleri temizlemek ve dezenfekte etmek için her 

zaman yeni solüsyon kullanınız. 

• Kontaminasyonu veya buharlaşmayı önlemek için kullanmadığınız zamanlarda şişenin kapağını 

kapalı tutunuz. 

• Tıbbi gözetim altında olmadıkça, bu solüsyonla birlikte herhangi bir göz ilacı kullanmayınız. 

• Şişeyi açtıktan 3 ay sonra şişede kalan solüsyonu atınız. 

• Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız. 

• ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ  YERLERDE SAKLAYINIZ. 

• Lens kutuları ciddi bir mikrobiyal kontaminasyon ve oküler tahriş kaynağı olabilir. Lens kutuları 

her gün bir yüzey aktif kontakt lens temizleyici ile temizlenmeli, kaynamış sıcak su ile 

durulanmalı ve kapakları açık olarak kurumaya bırakılmalıdır. Lens kutuları sık sık 

değiştirilmelidir. 

ÖNEMLİ: Gözünüzde tahriş veya aşırı sulanma oluşursa, sürekli bu durum devam ederse veya giderek 

artarsa ya da görüşünüz bozulursa, ürünü kullanmayı bırakınız ve derhal göz sağlığı uzmanınıza danışınız. 

Advers Reaksiyonlar (Sorunlar ve Yapılması Gerekenler) 

Aşağıdaki sorunların ortaya çıkabileceğinin bilincinde olmalısınız: 

• Gözlerde batma, yanma, kaşıntı (tahriş) veya farklı bir ağrı 

• Lensin göze ilk takıldığı zamana göre konforda azalma 

• Gözün içinde bir şey varmış gibi anormal bir his (ör. yabancı madde, çizilmiş alan) 

• Gözlerde aşırı yaşarma (sulanma) veya olağan dışı göz salgıları 

• Gözlerde kızarıklık 

• Görme netliğinde azalma (zayıf görüş keskinliği) 

• Bulanık görme, gökkuşağı veya nesnelerin çevresinde ışık halkası 

• Işığa duyarlılık (fotofobi) 

• Göz kuruluğu 

Yukarıdakilerden herhangi birini fark ederseniz derhal lenslerinizi çıkarmalısınız. 



Rahatsızlık veya sorun geçerse lense yakından bakınız. 

• Lens herhangi bir şekilde hasar görmüşse lensi tekrar gözünüze yerleştirmeyiniz. Lensi saklama 

kutusuna yerleştiriniz ve göz sağlığı uzmanınıza başvurunuz. 

• Lensin üzerinde kir, kirpik veya başka bir yabancı cisim varsa veya sorun ortadan kalkıyorsa ve 

lens de hasarsız görünüyorsa lensi iyice temizleyip, durulayıp ve dezenfekte edip tekrar takınız. 

Sorun devam ederse lensi derhal çıkarınız ve göz sağlığı uzmanınıza danışınız. 

Yukarıdaki sorunlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsanız enfeksiyon, kornea ülseri, neovaskülerizasyon 

veya iritis gibi ciddi bir rahatsızlığınız olabilir. Gözlerinizde ciddi hasarların oluşmasını önlemek için 

sorunun derhal profesyonel olarak teşhis edilmesini sağlayınız ve hemen tedaviye başlayınız. Gözünüzde 

bir enfeksiyon olup olmadığını değerlendirmesi için göz sağlığı uzmanınıza giderken, varsa herhangi bir 

mikroorganizmanın daha iyi tespit edilebilmesi için kültür alınması ihtimaline karşı lenslerinizi, 

solüsyonlarınızı ve lens kutunuzu da yanınızda götürünüz. 
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