
COOPER 55 
 (methafilcon A) 

Soft (Hydrophilic) Contact Lenses 

Spherical Lenses for Myopia, Hyperopia and 

Aphakia 

 

 

PACKAGE INSERT 

IMPORTANT: Please read carefully and keep this 

information for future use. This package insert is 

intended for the eye care practitioner, but should be 

made available to patients upon request. The eye care 

practitioner should provide the patient with the 

patient instructions that pertain to the patient’s 

prescribed lens.  

 

Symbol Description 

 

CAUTION: Federal (U.S.A.) Law 

restricts this device to sale 

by, or on the order of a 

licensed practitioner.   

 
See Instruction Leaflet 

� Use by date (expiration date) 

ΛΟΤ. 

 

Batch code 

 
Sterile using steam heat 

 

DESCRIPTION: 

The COOPER 55 (methafilcon A) soft (hydrophilic) 

contact lenses are available as spherical lenses. The 

lens material, methafilcon A, is a random copolymer 

of hydroxyethylmethacrylate and methacrylic acid. The 

lenses are tinted from edge to edge for visibility 

purposes with the color additive, Reactive Blue No. 

4. 

 

COOPER 55 contact lenses are hemispherical shells of 
the following dimensions: 

� Diameter: 14.2mm to 15.0mm 

� Base Curve: 8.0mm to 9.5mm 

� Center Thickness: 0.05mm to 0.60mm 

(varies with power) 

� Powers:  -20.00 to +20.00D 

 

The physical properties of the lens are: 

� Refractive Index:       1.41 

� Light Transmittance:      >96% 
� Surface Character:       Hydrophilic 
� Water Content:       55% 

� Oxygen Permeability:    19.7 x 10-11 (cm2/sec) 
           (ml 02/ml x mmHg) at 35º C 

      (Fatt method for 

determination       

       of oxygen permeability) 

Call our Customer Service Department at (800) 341-

2020 for current availability. 

ACTIONS: 

When placed on the cornea in its hydrated state, the 

COOPER 55  lens acts a refracting medium to focus 

light rays on the retina. 

 

INDICATIONS (USES): 

COOPER 55 lenses are indicated for daily wear and 

extended wear from 1 to 7 days between removals for 

cleaning and disinfecting as recommended by the eye 

care practitioner. They are indicated for the 

correction of refractive ametropia (myopia and 

hyperopia) in aphakic and not-aphakic persons with 

non-diseased eyes. The lenses may be worn by persons 

who exhibit astigmatism of 2.00 diopters or less that 

does not interfere with visual acuity. 

 

Note: Only chemical disinfection may be used with 

COOPER 55  lenses. 
 

Eye care practitioners may prescribe the lens for 

frequent replacement wear, with cleaning, 

disinfecting, and scheduled replacement (see WEARING 

SCHEDULE). 

 

CONTRAINDICATIONS (REASONS NOT TO USE): 

Do not use COOPER 55 lenses when any of the following 
conditions exist: 

� Acute and subacute inflammation or infection of 

the anterior chamber of the eye. 

� Any eye disease, injury, or abnormality that 

affects the cornea, conjunctiva, or eyelids. 

� Severe insufficiency of lacrimal secretion (dry 

eyes). 

� Corneal hypoesthesia (reduced corneal 

sensitivity), if not aphakic. 

� Any systemic disease that may affect the eye or be 
exaggerated by wearing contact lenses. 

� Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa 

that may be induced or exaggerated by wearing 

contact lenses or use of contact lens solutions. 

� Allergy to any ingredient, such as mercury or 

thimerosal, in a solution which is to be used to 

care for the COOPER 55 lens. 

� Any active corneal infection (bacterial, fungal, 

or viral). 

� If eyes become red or irritated. 
� The patient is unable to follow lens care regimen 

or unable to obtain assistance to do so. 

 

WARNINGS:  

Patients should be advised of the following warnings 

pertaining to contact lens wear: 

 

 

� Problems with contact lenses and lens care 

products could result in serious injury to the 

eye. It is essential that patients follow their 

eye care practitioner’s directions and all 

labeling instructions for proper use of lenses and 

lens care products, including the lens case. Eye 

problems, including corneal ulcers, can develop 

rapidly and lead to loss of vision. 

� All contact lens wearers must see their eye care 
practitioner as directed. If the lenses are for 

extended wear, the eye care practitioner may 

prescribe more frequent visits. 

� Daily wear lenses are not indicated for overnight 
wear, and patients should be instructed not to 

wear lenses while sleeping. Clinical studies have 

shown that the risk of serious adverse reactions 

is increased when these lenses are worn overnight. 

� The risk of ulcerative keratitis has been shown to 
be greater among users of extended wear lenses 

than among users of daily wear lenses. The risk 

among extended wear users increases with the 

number of consecutive days that the lenses are 

worn between removals, beginning with the first 

overnight use. This risk can be reduced by 

carefully following directions for routine lens 

care, including cleaning of the lens case. 
� wearers Studies have been shown that contact lens 

who are smokers have a higher incidence of adverse 

reactions than nonsmokers. 

� ences eye discomfort, If the patient experi

excessive tearing, vision changes, or redness of 

the eye, the patient should be instructed to 

immediately remove the lenses and promptly contact 

his or her eye care practitioner. 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS: 

Special Precautions for Eye Care Practitioners 

� Due to the small numbers of patients enrolled in 
clinical investigation of lenses, all refractive 

powers, design configurations, or lens parameters 

available in the lens material are not evaluated 

in significant numbers. Consequently, when 

selecting an appropriate lens design and 

parameters, the eye care practitioner should 

consider all characteristics of the lens that can 

affect lens performance and ocular health, 

including oxygen permeability, wettability, 

central and peripheral thickness, and optic zone 

diameter. 

 

� The potential impact of these factors on the 

patient’s ocular health should be carefully 

weighed against the patient’s need for refractive 

correction; therefore, the continuing ocular 

health of the patient and lens performance on the 

eye should be carefully monitored by the 

prescribing eye care practitioner. 

� Aphakic patients should not be fitted with  
COOPER 55 contact lenses until the determination 
is made that the eye has healed completely. 

� Fluorescein, a yellow dye, should not be used 

while the lenses are on the eyes. The lenses 

absorb the dye and become discolored. Whenever 

fluorescein is used in the eyes, the eyes should 

be flushed with a sterile saline solution that is 

recommended for in-eye use. 

� Before leaving the eye care practitioner’s 

office, the patient should be able to promptly 

remove the lenses or should have someone else 

available who can remove the lenses for him or 

her. Eye care practitioners should instruct the 

patient to remove the lenses immediately if the 

eye becomes red or irritated. 

 

Eye care practitioners should carefully instruct 

patient’s about the following care regimen and 

safety precautions: 

 Different soluti� ons cannot always be used 

together, and not all solutions are safe for use 

with all lenses. Use only recommended solutions. 

-  Never use solutions recommended for conventional 
hard lenses only. 

-  Use only chemical (not heat) disinfection with  
COOPER 55 lenses. Heat disinfection should NOT be 
used. Repeated heat disinfection will cause 

irreversible damage to the COOPER 55 lenses. 
-  Always use fresh, unexpired lens care solutions. 
-  Always follow directions in the package inserts 
for the use of contact lens solutions. 

-  Sterile unpreserved solutions, when used, should 
be discarded after the time specified in the 

labeling directions. 

-  Do not use saliva or anything other than the 

recommended solutions for lubricating or wetting 

lenses. 

-  Always keep the lenses completely immersed in the 
recommended storage solution when the lenses are 

not being worn (stored). Prolonged periods of 

drying may damage the lenses. Follow the lens 

care directions for Care for a Dried Out 

(Dehydrated) Lens if the lens surface does become 

dried out. 

� If the lens sticks (stops moving) on the eye, 

follow the recommended directions on Care for a 

Sticking Lens. The lens should move freely on the 

eye for the continued health of the eye. If non-

movement of the lens continues, the patient 

should be instructed to immediately consult his 

or her eye care practitioner. 

� Always wash and rinse hands before handling 

lenses. Do not get cosmetics, lotions, soaps, 

creams, deodorant, or sprays in the eyes or on 

the lenses. It is best to put on lenses before 

putting on makeup. Water-based cosmetics are less 

likely to damage lenses than oil based products. 

� Do not touch the contact lenses with the finger 

or hands if the hands are not free of foreign 

materials, as lens damage may occur. 

� Carefully follow the handling, insertion, 

removal, cleaning, disinfecting, storing, and 

wearing instructions in the Patient Instructions 

for COOPER 55 contact lenses and those prescribed 
by the eye care practitioner. 

� Never wear lenses beyond the period recommended 

by the eye care practitioner. 

� If aerosol products such as hairspray are used 

while wearing lenses, exercise caution and keep 

eyes closed until the spray has settled. 

� Always handle lenses gently and avoid dropping 

them. 

� Avoid all harmful or irritating vapors and fumes 

while wearing lenses. 

� Ask the eye care practitioner about wearing the 

lenses during sporting activities. 

� Inform the doctor (health care practitioner) 

about being a contact lens wearer. 

� Never use tweezers or other tools to remove 

lenses from the lens container unless 

specifically indicated for that use. Pour the 

lens into your hand. 

� Do not touch the lens with fingernails. 

� Always inform the employer of being a contact 

lens wearer. Some jobs may require use of eye 

protection equipment or may require that the 

patient not wear contact lenses. 

� As with any contact lens, follow-up visits are 

necessary to assure the continuing health of the 



patient’s eyes. The patient should be instructed 

as to a recommended follow-up schedule. 

 

ADVERSE EFFECTS: 

The patient should be informed that the following 

problems may occur: 

 

� Eyes stinging, burning, or itching (irritation), 

or other eye pain. 

� Comfort is less than when the lens was first 

placed on the eye. 

� Feeling that something is in the eye such as a 

foreign body or a scratched area. 

� Excessive watering (tearing) of the eyes. 

� Unusual eye secretions. 

� Redness of the eyes. 

� Reduced sharpness of vision (poor visual acuity). 

� Blurred vision, rainbows, or halos around 

objects. 

� Sensitivity to light (photophobia). 

� Dry eyes. 

 

If the patient notices any of the above, he or she 

should be instructed to: 

 

� Immediately remove the lenses. 

� If the discomfort or the problem stops, then look 

closely at the lens. If the lens is in some way 

damaged, do not put the lens back on the eye. 

Place the lens in the storage case and contact 

the eye care practitioner. If the lens has dirt, 

an eyelash, or other foreign body on it, or the 

problem stops and the lens appears undamaged, the 

patient should thoroughly clean, rinse, and 

disinfect both lenses; then reinsert them. After 

reinsertion, if the problem continues, the 

patient should immediately remove the lenses and 

consult the eye care practitioner. 

 

When any of the above problems occur, a serious 

condition such as infection, corneal ulcer, 

neovascularization, or iritis may be present. The 

patient should be instructed to keep the lens off the 

eye and seek immediate professional identification of 

the problem and prompt treatment to avoid serious eye 

damage. 

 

FITTING: 

Conventional methods of fitting contact lenses apply 

to  

COOPER 55 contact lenses. For a detailed description 
of the fitting techniques, refer to the COOPER 55 
Professional Fitting and Information Guide, copies of 

which are available from: 

 

711 Νορτη Ροαδ  
Ροχηεστερ, ΝΨ 14623 

(800) 341−2020 
 
 

ΩΕΑΡΙΝΓ ΣΧΗΕΔΥΛΕ: 
Τηε ωεαρινγ ανδ ρεπλαχεμεντ σχηεδυλεσ σηουλδ βε δετερμ
ινεδ βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. Πατιεντσ τενδ το οϖερ−
ωεαρ τηε λενσεσ ινιτιαλλψ. Τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ σηο
υλδ εμπηασιζε τηε ιμπορτανχε οφ αδηερινγ το τηε ινιτιαλ μ
αξιμυμ ωεαρινγ σχηεδυλε. Ρεγυλαρ χηεχκυπσ, ασ δετερμινε
δ βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ αρε αλσο εξτρεμελψ ιμπορτ

αντ. 
 
Χοοπερςισιον ρεχομμενδσ τηατ τηε ΧΟΟΠΕΡ 55 λενσ βε δισ
χαρδεδ ανδ ρεπλαχεδ ωιτη α νεω λενσ ον α φρεθυεντ ρεπλα
χεμεντ βασισ. Τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ ισ ενχουραγεδ το 
δετερμινε αν αππροπριατε λενσ ρεπλαχεμεντ σχηεδυλε βασ
εδ υπον τηε ρεσπονσε οφ τηε πατιεντ. 
 
ΔΑΙΛΨ ΩΕΑΡ: (λεσσ τηαν 24 ηουρσ, ωηιλε αωακε). Τηε μαξ
ιμυμ συγγεστεδ ωεαρινγ τιμε ισ: 
 

Δαψ Ηουρσ Δαψ Ηουρσ 
1 6 4 12 
2 8 5 14 
3 10 6 Αλλ ωακινγ 

ηουρσ 
 
ΕΞΤΕΝΔΕΔ ΩΕΑΡ: (γρεατερ τηαν 24 ηουρσ, ινχλυδινγ ωηιλε
 ασλεεπ) ΧΟΟΠΕΡ 55  λενσεσ αρε συιταβλε φορ εξτενδεδ ωε
αρ. Τηε ωεαρινγ τιμε σηουλδ βε δετερμινεδ βψ τηε εψε χαρε 
πραχτιτιονερ. Φιρστ τιμε ωεαρερσ οφ χονταχτ λενσεσ σηου
λδ βεγιν βψ φολλοωινγ τηε ΔΑΙΛΨ ΩΕΑΡ ΣΧΗΕΔΥΛΕ αβοϖε
, ασ διρεχτεδ βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. 
 
ΧΑΥΤΙΟΝ: Νοτ εϖερψ πατιεντ ισ αβλε το ωεαρ ΧΟΟΠΕΡ 55 
 λενσεσ ον αν εξτενδεδ ωεαρ βασισ, εϖεν ιφ αβλε το ωεαρ τ
ηε σαμε λενσεσ φορ δαιλψ ωεαρ. Τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ
 ωιλλ δετερμινε τηε βεστ ωεαρινγ σχηεδυλε φορ εαχη πατιεν
τ. Τηε πατιεντ σηουλδ σταρτ ωιτη δαιλψ ωεαρ οφ τηε λενσε
σ βεφορε εξτενδεδ ωεαρ ιφ σο διρεχτεδ βψ τηε εψε χαρε πρα
χτιτιονερ. ΕΞΤΕΝΔΕΔ ΩΕΑΡ ΛΕΝΣΕΣ ΜΥΣΤ ΒΕ ΡΕΜΟςΕΔ, 
ΧΛΕΑΝΕΔ, ΑΝΔ ΔΙΣΙΝΦΕΧΤΕΔ ΑΤ ΛΕΑΣΤ ΟΝΧΕ ΕςΕΡΨ 7 
ΔΑΨΣ, ασ ρεχομμενδεδ βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. Ωιτη 
εξτενδεδ ωεαρ, τηερε μαψ βε ινχρεασεδ ρισκσ οφ εψε προβλ
εμσ, συχη ασ ιρριτατιον, ινφεχτιον, χορνεαλ τηιχκενινγ, αν
δ χορνεαλ υλχερσ. Τηερεφορε, προπερ χονταχτ λενσ χαρε α
νδ περιοδιχ χηεχκυπσ αρε εξτρεμελψ ιμπορταντ. ΕΞΤΕΝΔΕΔ
 ΩΕΑΡ ΠΑΤΙΕΝΤΣ ΡΕΘΥΙΡΕ ΦΡΕΘΥΕΝΤ ΑΝΔ ΧΑΡΕΦΥΛ Μ
ΟΝΙΤΟΡΙΝΓ ΟΦ ΛΕΝΣΕΣ ΑΝΔ ΟΧΥΛΑΡ ΗΕΑΛΤΗ ΤΟ ΜΙΝΙ
ΜΙΖΕ ΧΟΜΠΛΙΧΑΤΙΟΝΣ. 
 
ΛΕΝΣ ΧΑΡΕ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝΣ: 
Εψε χαρε πραχτιτιονερσ σηουλδ ρεϖιεω ωιτη τηε πατιεντ λε
νσ χαρε διρεχτιονσ, ινχλυδινγ βοτη βασιχ λενσ χαρε ινφορμ
ατιον ανδ σπεχιφιχ ινστρυχτιονσ ον τηε λενσ χαρε ρεγιμεν 
ρεχομμενδεδ φορ τηε πατιεντ: 
 
Γενεραλ Λενσ Χαρε: (Το Φιρστ Χλεαν ανδ Ρινσε, τηε Δισινφ
εχτ Λενσεσ) 
 
Βασιχ Ινστρυχτιονσ: 
� Αλωαψσ ωαση, ρινσε, ανδ δρψ ηανδσ βεφορε ηανδλινγ χ

ονταχτ λενσεσ. 
� Αλωαψσ υσε φρεση, υνεξπιρεδ λενσ χαρε σολυτιονσ. 
� Υσε τηε ρεχομμενδεδ χηεμιχαλ (νοτ ηεατ) σψστεμ οφ λεν

σ χαρε ανδ χαρεφυλλψ φολλοω ινστρυχτιονσ ον σολυτιο
ν λαβελινγ. Διφφερεντ σολυτιονσ χαννοτ αλωαψσ βε υσε
δ τογετηερ, ανδ νοτ αλλ σολυτιονσ αρε σαφε το υσε ωιτη 
αλλ λενσεσ. Δο νοτ αλτερνατε ορ μιξ λενσ χαρε σψστεμσ
 υνλεσσ ινδιχατεδ ον σολυτιον λαβελινγ. 

� Δο νοτ υσε σαλιϖα ορ ανψτηινγ οτηερ τηαν τηε ρεχομμε
νδεδ σολυτιονσ φορ λυβριχατινγ ορ ρεωεττινγ. Δο νοτ πυ
τ λενσεσ ιν τηε μουτη. 

� Λενσεσ σηουλδ βε χλεανεδ, ρινσεδ, ανδ δισινφεχτεδ εαχ
η τιμε τηεψ αρε ρεμοϖεδ. Χλεανινγ ανδ ρινσινγ αρε νεχε
σσαρψ το ρεμοϖε μυχυσ ανδ φιλμ φρομ τηε λενσ συρφαχ
ε. Δισινφεχτινγ ισ νεχεσσαρψ το δεστροψ ηαρμφυλ γερμσ
. 

� Αλωαψσ ρεμοϖε, χλεαν, ρινσε, ενζψμε (ασ ρεχομμενδεδ 
βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ) ανδ δισινφεχτ λενσεσ αχχ
ορδινγ το τηε σχηεδυλε πρεσχριβεδ βψ τηε εψε χαρε πρα
χτιτιονερ. Τηε υσε οφ ενζψμε ορ ανψ χλεανινγ σολυτιον 

δοεσ νοτ συβστιτυτε φορ δισινφεχτιον. 
� Τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ σηουλδ ρεχομμενδ α χαρε σψ

στεμ τηατ ισ αππροπριατε φορ ΧΟΟΠΕΡ 55 χονταχτ λενσ
εσ. Εαχη λενσ χαρε προδυχτ χονταινσ σπεχιφιχ διρεχτιο
νσ φορ υσε ανδ ιμπορταντ σαφετψ ινφορματιον, ωηιχη σ
ηουλδ βε ρεαδ ανδ χαρεφυλλψ φολλοωεδ. 

 
ΛΕΝΣ ΧΑΡΕ ΤΑΒΛΕ  

 
Πυρποσε Το: 

 
Προδυχτ Χηεμιχαλ Λενσ Χαρε Σψστεμ 

Χλεαν Ρενυ→ Μυλτι−Πυρποσε Σολυτιον, Μιρα
φλοω→  Εξτρα Στρενγτη Δαιλψ Χλεανερ,
 Οπτι−Φρεε→ Δαιλψ Χλεανερ 
 

Ρινσε Ρενυ→ Μυλτι−Πυρποσε Σολυτιον, Σοφτ
Ωεαρ→ Σαλινε, Οπτι−Φρεε→ Ρινσινγ, Δι
σινφεχτινγ ανδ Στοραγε Σολυτιον 
 

Δισινφεχτ Ρενυ→ Μυλτι−Πυρποσε Σολυτιον, ΑΟΣΕ
ΠΤ→ Δισινφεχτιον/Νευτραλιζινγ Σολυτι
ον, Οπτι−Φρεε→ Ρινσινγ, Δισινφεχτινγ αν
δ Στοραγε Σολυτιον 
 

Στορε Ρενυ→ Μυλτι−Πυρποσε Σολυτιον,  
Οπτι−Φρεε→ Ρινσινγ, Δισινφεχτινγ ανδ Σ
τοραγε Σολυτιον 
 

Λυβριχατε &
 Ρεωεττινγ 

Ρενυ→ Ρεωεττινγ Δροπσ, ΧΙΒΑ ςισιον  Λ
ενσ Δροπσ, Οπτι−Φρεε→ Ρεωεττινγ Δροπ
σ 
 

Ενζψμε Ρενυ→ Εφφερϖεσχεντ Ενζψματιχ Χλεανε
ρ Ταβλετσ, ΥΛΤΡΑΖΨΜΕ→ Ενζψματιχ Χ
λεανερ, Οπτι−Φρεε→ Ενζψματιχ Χλεανε
ρ 
 

 
Οπτι−Φρεε→ ισ α ρεγιστερεδ τραδεμαρκ οφ Αλχον Λαβορατοριε
σ, Ινχ. ΑΟΣΕΠΤ→, Μιραφλοω→, ΣοφτΩεαρ→ ανδ ΧΙΒΑ→ ςισιον 
αρε ρεγιστερεδ τραδεμαρκσ οφ ΧΙΒΑ ςισιον Χορπ. Ρενυ→ ισ α ρε
γιστερεδ τραδεμαρκ οφ Βαυσχη & Λομβ, Ινχ. ΥΛΤΡΑΖΨΜΕ→ ισ 
α ρεγιστερεδ τραδεμαρκ οφ Αλλεργαν, Ινχ. 
 
� Νοτε: Σομε σολυτιονσ μαψ ηαϖε μορε τηαν ονε φυνχτιον

, ωηιχη ωιλλ βε ινδιχατεδ ον τηε λαβελ. Ρεαδ τηε λαβελ 
ον τηε σολυτιον βοττλε, ανδ φολλοω διρεχτιονσ. 

� Χλεαν ονε λενσ φιρστ (αλωαψσ τηε σαμε λενσ φιρστ το 
αϖοιδ μιξ−υπσ), ρινσε τηε λενσ τηορουγηλψ ωιτη ρεχομ
μενδεδ σαλινε ορ δισινφεχτιον σολυτιον το ρεμοϖε χλεα
νινγ σολυτιον, μυχυσ, ανδ φιλμ φρομ τηε λενσ συρφαχε, 
ανδ πυτ τηατ λενσ ιντο τηε χορρεχτ χηαμβερ οφ τηε λενσ
 στοραγε χασε. Τηεν ρεπεατ τηε προχεδυρε φορ τηε σεχο
νδ λενσ. 

� Αφτερ χλεανινγ, ανδ ρινσινγ, δισινφεχτ λενσεσ υσινγ τηε 
σψστεμ ρεχομμενδεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ ανδ/ορ εψε χ
αρε πραχτιτιονερ. 

 
� Το στορε λενσεσ, δισινφεχτ ανδ λεαϖε τηεμ ιν τηε χλοσε

δ/υνοπενεδ χασε υντιλ ρεαδψ το ωεαρ. Ιφ λενσεσ αρε νοτ
 το βε υσεδ ιμμεδιατελψ φολλοωινγ δισινφεχτιον, τηε πατ
ιεντ σηουλδ βε ινστρυχτεδ το χονσυλτ τηε παχκαγε ινσε
ρτ ορ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ φορ ινφορματιον ον τηε 
στοραγε οφ λενσεσ. 

� Αφτερ ρεμοϖινγ τηε λενσεσ φρομ τηε λενσ χασε, εμπτψ, 
ανδ ρινσε τηε λενσ στοραγε χασε ωιτη σολυτιον ασ ρεχο
μμενδεδ βψ τηε λενσ χασε μανυφαχτυρερ; τηεν αλλοω τη
ε λενσ χασε το αιρ δρψ. Ωηεν τηε λενσ χασε ισ υσεδ αγαι
ν, ρεφιλλ ιτ ωιτη στοραγε σολυτιον. Ρεπλαχε τηε λενσ χα
σε ατ ρεγυλαρ ιντερϖαλσ ασ ρεχομμενδεδ βψ τηε λενσ χ
ασε μανυφαχτυρερ ορ ψουρ εψε χαρε πραχτιτιονερ. 

� Εψε χαρε πραχτιτιονερσ μαψ ρεχομμενδ α λυβριχατιον/
ρεωεττινγ σολυτιον ωηιχη χαν βε υσεδ το ωετ (λυβριχατε

) τηε λενσεσ ωηιλε τηεψ αρε βεινγ ωορν το μακε τηεμ μο
ρε χομφορταβλε. 

 
ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΛΕΝΣ ΔΙΣΙΝΦΕΧΤΙΟΝ (Ινχλυδινγ Ηψδρογεν Πε
ροξιδε): 
� Χλεαν τηε χονταχτ λενσεσ ωιτη α ρεχομμενδεδ χλεανινγ 

σολυτιον ανδ τηορουγηλψ ρινσε τηεμ ωιτη α ρεχομμενδε
δ ρινσινγ σολυτιον. 

� Αφτερ χλεανινγ ανδ ρινσινγ, το δισινφεχτ, χαρεφυλλψ φο
λλοω τηε ινστρυχτιονσ αχχομπανψινγ τηε δισινφεχτινγ σ
ολυτιον ιν τηε εψε χαρε ρεγιμεν ρεχομμενδεδ βψ τηε λεν
σ μανυφαχτυρερ ορ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. 

� Ωηεν υσινγ ηψδρογεν περοξιδε λενσ χαρε σψστεμσ, λενσ
εσ μυστ βε νευτραλιζεδ βεφορε ωεαρινγ. Φολλοω τηε ρεχ
ομμενδατιονσ ον τηε ηψδρογεν περοξιδε σψστεμ λαβελιν
γ. 

� Τηορουγηλψ ρινσε λενσεσ ωιτη α φρεση σολυτιον ρεχομ
μενδεδ φορ ρινσινγ βεφορε ινσερτινγ ανδ ωεαρινγ, ορ φολ
λοω τηε ινστρυχτιονσ ον τηε δισινφεχτιον σολυτιον λαβ
ελινγ. 

� Δο νοτ ηεατ τηε δισινφεχτιον σολυτιον ανδ λενσεσ. 
� Λεαϖε τηε λενσεσ ιν τηε υνοπενεδ στοραγε χασε υντιλ ρ

εαδψ το πυτ ον τηε εψεσ. 
� ΧΑΥΤΙΟΝ: Λενσεσ τηατ αρε χηεμιχαλλψ δισινφεχτεδ μα

ψ αβσορβ ινγρεδιεντσ φρομ τηε δισινφεχτινγ σολυτιον ω
ηιχη μαψ βε ιρριτατινγ το τηε εψεσ. Α τηορουγη ρινσε ιν 
φρεση στεριλε σαλινε σολυτιον πριορ το πλαχεμεντ ιν τη
ε εψε σηουλδ ρεδυχε τηε ποτεντιαλ φορ ιρριτατιον. 

 
ΛΕΝΣ ΔΕΠΟΣΙΤΣ ΑΝΔ ΥΣΕ ΟΦ ΕΝΖΨΜΑΤΙΧ ΧΛΕΑΝΙΝΓ: 
Ενζψματιχ χλεανινγ μαψ βε ρεχομμενδεδ βψ τηε εψε χαρε π
ραχτιτιονερ. Ενζψμε χλεανινγ ρεμοϖεσ προτειν δεποσιτσ ον
 τηε λενσ. Τηεσε δεποσιτσ χαννοτ βε ρεμοϖεδ βψ ρεγυλαρ χ
λεανερσ. Ρεμοϖινγ προτειν δεποσιτσ ισ ιμπορταντ φορ τηε ω
ελλ− βεινγ οφ τηε πατιεντ σ λενσεσ ανδ εψεσ. Ιφ τηεσε δεπο
σιτσ αρε νοτ ρεμοϖεδ, τηεψ χαν δαμαγε τηε λενσεσ ανδ χαυ
σε ιρριτατιον. Ενζψμε χλεανινγ δοεσ ΝΟΤ ρεπλαχε ρουτινε 
χλεανινγ ανδ δισινφεχτινγ. Φορ ενζψμε χλεανινγ, τηε πατιεν
τ σηουλδ χαρεφυλλψ φολλοω τηε ινστρυχτιονσ ιν τηε ενζψμ
ατιχ χλεανινγ λαβελινγ. 
 
ΛΕΝΣ ΧΑΣΕ ΧΛΕΑΝΙΝΓ ΑΝΔ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ: 
Χονταχτ λενσ χασεσ χαν βε α σουρχε οφ βαχτερια γροωτη. 
Λενσ χασεσ σηουλδ βε εμπτιεδ, χλεανεδ, ανδ ρινσεδ ωιτη σ
ολυτιον ρεχομμενδεδ βψ τηε λενσ χασε μανυφαχτυρερ, ανδ 
αλλοωεδ το αιρ δρψ. Λενσ χασεσ σηουλδ βε ρεπλαχεδ ατ ρε
γυλαρ ιντερϖαλσ ασ ρεχομμενδεδ βψ τηε λενσ χασε μανυφ
αχτυρερ ορ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΕ ΦΟΡ Α ΔΡΙΕΔ ΟΥΤ (ΔΕΗΨΔΡΑΤΕΔ) ΛΕΝΣ: 
Ιφ α ΧΟΟΠΕΡ 55 λενσ ισ εξποσεδ το αιρ ωηιλε οφφ τηε εψε, ι
τ μαψ βεχομε δρψ ανδ βριττλε ανδ νεεδ το βε ρεηψδρατεδ. Ιφ
 τηε λενσ ισ αδηερινγ το α συρφαχε, αππλψ στεριλε σαλινε 
σολυτιον βεφορε ηανδλινγ. 
Το ρεηψδρατε τηε λενσ: 
� Ηανδλε τηε λενσ χαρεφυλλψ. 
� Πλαχε τηε λενσ ιν ιτσ στοραγε χασε ανδ σοακ τηε λενσ ι

ν α ρεχομμενδεδ ρινσινγ ανδ στοραγε σολυτιον φορ ατ λε
αστ ονε ηουρ υντιλ ιτ ρετυρνσ το α σοφτ στατε. 

� Χλεαν τηε λενσ φιρστ, τηεν δισινφεχτ τηε ρεηψδρατεδ λε
νσ υσινγ α ρεχομμενδεδ λενσ χαρε σψστεμ. 

� Ιφ αφτερ σοακινγ, τηε λενσ δοεσ νοτ βεχομε σοφτ, ιφ τηε 



συρφαχε ρεμαινσ δρψ, τηε λενσ σηουλδ νοτ βε υσεδ υνλε
σσ ιτ ηασ βεεν εξαμινεδ βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. 

 
ΧΑΡΕ ΦΟΡ Α ΣΤΙΧΚΙΝΓ (ΝΟΝΜΟςΙΝΓ) ΛΕΝΣ: 
Ιφ τηε λενσ στιχκσ (στοπσ μοϖινγ ορ χαννοτ βε ρεμοϖεδ), τ
ηε πατιεντ σηουλδ βε ινστρυχτεδ το αππλψ 2 το 3 δροπσ οφ 
τηε ρεχομμενδεδ λυβριχατινγ ορ ρεωεττινγ σολυτιον διρεχτ
λψ το τηε εψε ανδ ωαιτ υντιλ τηε λενσ βεγινσ το μοϖε φρεελ
ψ ον τηε εψε βεφορε ρεμοϖινγ ιτ. Ιφ νον−μοϖεμεντ οφ τηε λε
νσ χοντινυεσ μορε τηαν 5 μινυτεσ, τηε πατιεντ σηουλδ ιμμε
διατελψ χονσυλτ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ. 
 
ΕΜΕΡΓΕΝΧΙΕΣ: 
Τηε πατιεντ σηουλδ βε ινφορμεδ τηατ ιφ χηεμιχαλσ οφ ανψ 
κινδ (ηουσεηολδ προδυχτσ, γαρδενινγ σολυτιονσ, λαβορατο
ρψ χηεμιχαλσ, ετχ.) αρε σπλασηεδ ιντο τηε εψεσ, τηε πατιεν
τ σηουλδ: ΦΛΥΣΗ ΤΗΕ ΕΨΕΣ ΙΜΜΕΔΙΑΤΕΛΨ ΩΙΤΗ ΤΑΠ Ω
ΑΤΕΡ ΑΝΔ ΙΜΜΕΔΙΑΤΕΛΨ ΧΟΝΤΑΧΤ ΤΗΕ ΕΨΕ ΧΑΡΕ ΠΡ
ΑΧΤΙΤΙΟΝΕΡ ΟΡ ςΙΣΙΤ Α ΗΟΣΠΙΤΑΛ  ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΡΟΟΜ 
ΩΙΤΗΟΥΤ ΔΕΛΑΨ. 
 
ΗΟΩ ΣΥΠΠΛΙΕΔ: 
Εαχη λενσ ισ συππλιεδ στεριλε ιν α βλιστερ παχκ χονταινιν
γ βυφφερεδ ισοτονιχ σαλινε σολυτιον. Τηε βλιστερ ισ λαβελ
εδ ωιτη τηε βασε χυρϖε, διαμετερ, διοπτριχ ποωερ, μανυφαχ
τυρινγ λοτ νυμβερ, ανδ εξπιρατιον δατε οφ τηε λενσ. 
 
ΔΟ ΝΟΤ ΥΣΕ ΙΦ ΤΗΕ ΒΛΙΣΤΕΡ ΙΣ ΔΑΜΑΓΕΔ ΟΡ ΣΕΑΛ ΙΣ Β

ΡΟΚΕΝ 
 

ΡΕΠΟΡΤΙΝΓ ΟΦ ΑΔςΕΡΣΕ ΡΕΑΧΤΙΟΝΣ: 
Αλλ σεριουσ αδϖερσε εξπεριενχεσ ανδ αδϖερσε ρεαχτιονσ 
οβσερϖεδ ιν πατιεντσ ωεαρινγ τηε ΧΟΟΠΕΡ 55 χονταχτ λεν
σ ορ εξπεριενχεδ ωιτη τηε λενσεσ σηουλδ βε ρεπορτεδ το: 
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