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Wszystkie spojrzenia na 
Biotrue® ONEday!

Witamy w wyjątkowym projekcie trnd, podczas którego 
nasze oczy pokochają styl życia, w którym nie wyobrażamy 
sobie dnia bez komputera, telefonu i wysokiej aktywności!

W projekcie poznamy nowe, jednodniowe soczewki kontaktowe 
Biotrue® ONEday, inspirowane biologią ludzkiego oka, które 
zapewniają bardziej komfortowe widzenie przez długi dzień.

W tym projekcie, w trakcie 4 tygodni będziemy mieli możliwość 
zbadania naszego wzroku przez wykwalifi kowanych 
specjalistów, dobrania i otrzymania bezpłatnie soczewek, a 
także zaproszenia przyjaciół do sprawdzenia wzroku poprzez 
profesjonalne badanie. Naszymi opiniami i doświaczeniami 
podzielimy się z najbliższymi!

Zadania Ambasadora do wykonania w tym projekcie: 

Wypróbuj

1 … wziąć udział w badaniu, podczas którego 
specjalista określi wadę wzroku i dostosuje 
odpowiednią korekcję, a następnie przetestować 
jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue® 
ONEday. 

Podziel się swoją opinią

... podzielić się swoją opinią w dwóch ankietach 
– na początku udziału w projekcie i po jego 
zakończeniu. 

2

... przekazać przyjaciołom i znajomym 
informacje na temat badań wzroku w ramach 
projektu trnd i jednodniowych soczewek 
kontaktowych Biotrue® ONEday.

Rozmawiaj o projekcie

3

... zebrać możliwie jak najwięcej opinii od 
naszych przyjaciół i znajomych na temat 
soczewek kontaktowych i rzetelnie przekazać 
je w „Twoim badaniu opinii” dostępnym po 
zalogowaniu do profi lu „Moje trnd”. 

Przekazuj informacje 
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W tym projekcie, w trakcie 4 tygodni będziemy mieli możliwość 
zbadania naszego wzroku przez wykwalifi kowanych 
specjalistów, dobrania i otrzymania bezpłatnie soczewek, a 
także zaproszenia przyjaciół do sprawdzenia wzroku poprzez 

W tym projekcie, w trakcie 4 tygodni będziemy mieli możliwość 

Wypróbuj



Jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday zostały 
opracowane, by odzwierciedlać  funkcje ludzkiego oka, 
oferując wysoką jakość widzenia przez długi dzień. 

Twoje oczy są naturalnie nawilżane. Jednak pod koniec dnia 
soczewki mogą wysychać sprawiając, że odczuwasz zmęczenie, 
suchość i podrażnienie oczu oraz widzisz niewyraźnie. 
Odpowiedzią na to wyzwanie są jednodniowe soczewki 
kontaktowe Biotrue® ONEday.

¹J.Rah M, Bednar K, Patient Satisfaction with Nesofi lcon A Contact Lenses in over 4000 Subjects, Poster 
prezentowany podczas spotkania American Academy of Optometry, 2013.

² Brennan, Noel A., A Model of Oxygen Flux Through Contact Lenses, Cornea 20 (1): 104 -108, 2001.

Odkryj Biotrue® ONEday, 
poczuj różnicę i daj się 
zaskoczyć!Marka Bausch + Lomb – oferuje szeroki asortyment 

produktów pomagających widzieć lepiej ludziom w każdym 
wieku. Jest częścią międzynarodowego koncernu Valeant 
pracującego na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym 
świecie. 

W ciągu minionych lat marka Bausch + Lomb stała się symbolem 
innowacji i jakości. Zgodnie z oczekiwaniami pacjentów  
i specjalistów jej produkty są nieustanie rozwijane, a jej zespół 
nieprzerwanie pracuje nad nowymi materiałami, technologiami 
i rozwiązaniami, które pomogą ludziom lepiej widzieć, a dzięki 
temu lepiej żyć.

Jednym z głównych działów Bausch + Lomb jest dział 
kontaktologii, oferujący szeroki wybór soczewek kontaktowych 
o różnym przeznaczeniu, trybie noszenia i czasie użytkowania. 

Najbardziej znanymi produktami są rodziny soczewek 
takie jak PureVision®, SofLens® czy Biotrue®ONEday. 
Bausch + Lomb oferuje również produkty do pielęgnacji 
soczewek: wielofunkcyjne płyny Biotrue® i ReNu® do 
czyszczenia i dezynfekcji miękkich soczewek kontaktowych. 

Bausch + Lomb 

Soczewki Biotrue® ONEday: 
•     Naśladują barierę, którą tworzą łzy, by chronić 

oczy przed przesuszeniem.  

•    Zawartość wody wynosi w nich 78%, tyle samo, 
ile występuje naturalnie w rogówce oka, co 
pomaga zachować uczucie komfortu przez  
długi dzień¹.

•    Przepuszczają tlen w ilości odpowiadającej 
zapotrzebowaniu otwartego oka², żeby oczy 
pozostawały w dobrej kondycji.

 



Badanie jest pierwszym krokiem do otrzymania fachowej 
wiedzy o stanie naszego wzroku, indywidualnego doboru 
soczewek,  nauki ich zakładania, zdejmowania i pielęgnacji. 

Na czym polega to badanie, czego mogę się spodziewać?
Podczas badania specjalista określi Twoją wadę wzroku 
i dostosuje odpowiednią korekcję. Za pomocą specjalistycznych 
urządzeń sprawdzi, czy Twoje oczy są zdrowe i czy nie 
występują żadne przeciwwskazania, abyś mógł/a nosić soczewki 
kontaktowe. Specjalista założy Ci pierwsze soczewki kontaktowe 
i sprawdzi ich dopasowanie. Następnie, pod czujnym okiem 
nauczysz się zakładać i zdejmować soczewki oraz dowiesz się, 
jak należy się z nimi obchodzić.

Jak długo trwa takie badanie?
Samo badanie nie powinno potrwać dłużej niż  20-30 minut. 
Nauka prawidłowego zakładania i zdejmowania soczewek oraz 
ich pielęgnacji trwa zwykle od 15 do 30 minut. Zostanie Ci 
jednak poświęcone tyle czasu, ile będziesz potrzebował/a, 
aby nauczyć się użytkować soczewki w komfortowy i bezpieczny 
sposób.

Czy podczas badania będę miał/a podawane krople po 
których nie będę mógł prowadzić auta?
Nie, przy tym badaniu nie będzie konieczne podanie takich 
kropli.

Czy po takim badaniu będę mógł/a sobie kupić soczewki 
kontaktowe?
Na dobry początek podczas badania dostaniesz pierwszy 
zestaw soczewek kontaktowych do wypróbowania. Po 
zaaplikowaniu soczewek specjalista zaproponuje Ci przyjście na 
wizytę kontrolną, aby sprawdzić wpływ soczewek na oczy. Jeśli 
wszystko będzie w porządku, będziesz mógł/a śmiało zakupić  
kolejny zestaw soczewek kontaktowych. 

OK, chcę wziąć udział w takim badaniu, czy mam się do 
niego jakoś specjalnie przygotować?
Na badanie warto zabrać ze sobą swoje poprzednie okulary lub 
recepty, po to aby specjalista mógł wziąć pod uwagę historię 
Twojej wady wzroku. Jeśli nosisz już soczewki kontaktowe, 
możesz przyjść w nich na badanie i zdjąć je w gabinecie. 
W takim wypadku pamiętaj, aby zabrać ze sobą pojemniczek na 
soczewki.
Jeśli jest to Twoja pierwsza wizyta z aplikacją soczewek, zadbaj 
aby Twoje paznokcie były krótko przycięte – znacznie ułatwi Ci 
to naukę zakładania soczewek, a także będzie bezpieczniejsze 
dla Twoich oczu. Warto zrezygnować z makijażu na czas nauki – 
po prostu może się rozmazać.

Wszystko, co warto 
wiedzieć o badaniu wzroku



LEXUM Centrum 
Okulistyczne we Wrocławiu Wrocław

Budynek Sky Tower ul. Powstańców 
Śląskich 73-95 (wejście od ulicy 
Wielkiej) 

222 768 990 

LEXUM Centrum 
Okulistyczne w Warszawie Warszawa Bitwy Warszawskiej 1920r. 18 222 768 990 

Bez Okularów Wrocław Piłsudskiego 108/1u  (71) 345 97 87

Podstawowym zadaniem w projekcie dla każdego Ambasadora jest zarejestrowanie się 
na badania wzroku. W celu wykonania tego zadania przygotowaliśmy listę gabinetów 
wraz z adresami i numerami telefonu. Podczas badania specjalista określi wadę wzroku 
i dobierze odpowiednie jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday.

Umów się na badanie z Biotrue® ONEday! 

Nazwa gabinetu/
salonu Miasto Adres Telefon

Pro Oculo Bydgoszcz Gdańska 33 52 345 46 36

Optometria Orkisz Gdynia Plac Górnośląski 1 58 622 24 98

Bez Okularów Gniezno os. Wł. Łokietka 31/23 505 388 582

Twój Dobry Optyk Gorzów 
Wielkopolski Słowiańska 70 95 728 72 36

Optyk Ewa Kołodziejczyk Kęty Sobieskiego 27 33 845 36 56

Optiland Kraków Beliny-Prażmowskiego 12 (12) 357 47 86

Optiland Kraków Kalwaryjska 26 (12) 292 60 19

Visusoptic Kraków Zakopiańska 105 
(Galeria Solvay Park) 730 000 225

LEXUM Centrum 
Okulistyczne w Krakowie Kraków Zwierzyniecka 29 222 768 990 

Salon Optyczny OKO Legnica Iwaszkiewicza 1 76 856 64 16

„Dr OKO“ Optyk Okulista Lubin Zwierzyckiego 2 76 845 67 84

Zakład Usług Optycznych 
Anna Majewska Łódź Adwokacka 7/13 570 644 244

Salon Optyczny Wens Łódź Ossowskiego 4 (42) 650 73 73

Bez Okularów Poznań Górna Wilda 74/61 886 016 998

Skorupski Optical Poznań Dąbrowskiego 36 61 841 11 25

Skorupski Optical Poznań Świętego Marcina 61 61 853 65 13

LEXUM Centrum 
Okulistyczne w Poznaniu Poznań abpa A. Baraniaka 88 222 768 990 

Optiland Rzeszów Popiełuszki 2 17 307 03 01

Salon Optyczny OPTICAN Rzeszów
Kopisto 1 
(MILLENIUM HALL 1 piętro) 515 669 159

Perfect Eye Optic Suchy Las Galeria Sucholeska, 
ul. Obornicka 85 61 652 13 14

Twój Dobry Optyk Szczecin Ku Słońcu 76 91 433 77 57

LEXUM Centrum 
Okulistyczne w Szczecinie Szczecin Mickiewicza 140 222 768 990 

Zakład Optyczny Masoko Tomaszów Maz. Pl. Kościuszki 24 44 724 63 04

Zakład Optyczny Masoko Tomaszów Maz. Smugowa 6 44 724 11 17

NZOZ Centrum Optyka 
Elżbieta Lach Tychy Kochanowskiego 1A/2 32 327 12 86

2Soczewki Warszawa Puławska 71 888 774 433

Optiland Warszawa Jana Pawła II 43A (22) 635 65 14

Optyka u Braci Warszawa Rembielińska 20 227 416 161

Salon Optyczny Mr. Hilary S.C. Warszawa Bellottiego 1 lok.3 22 636 63 79

Ważne!
W wymienionych gabinetach można skorzystać z badania wzroku jedynie w dniach 
20.06-12.07.2015. Informacje o dostępnych terminach można zdobyć kontaktując się 
indywidualnie z wybranym gabinetem. Rejestracja możliwa jest od 17.06.2015r. 



Biorąc udział w projekcie otrzymujesz swój zestaw startowy:

Dla Ciebie:

•  1 kupon uprawniający do badania wzroku w cenie 9 zł, którego średnia 

wartość rynkowa to 80-120 zł (zależnie od regionu i gabinetu/salonu 

optycznego)

•   Jeśli specjalista nie stwierdzi przeciwskazań, 20 odpowiednio dobranych 

soczewek Biotrue® ONEday wraz z kuponem uprawniającym do zakupu 

40 soczewek Biotrue® ONEday w cenie 30 szt. (do otrzymania po 

przeprowadzonym w gabinecie badaniu).

•   Płyn do pielęgnacji soczewek Biotrue® 60 ml

•  Przewodnik projektu 

• Książeczka „Twoje badanie opinii”

Do podarowania innym:

•  5 zaproszeń na „Dni z Biotrue®“ uprawniających do badania wzroku za  

9 zł, którego średnia wartość rynkowa to 80-120 zł (zależnie od regionu) 

oraz odpowiednio dobrane soczewki, przekazane przez specjalistę po 

przeprowadzonym  badaniu i nie stwierdzeniu przeciwskazań. 

Twój zestaw startowy. Przewodnik projektu trnd

Odpakuj i zrób zdjęcia

Odpakuj:
Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, w którym znajdują 
się wszystkie niezbędne informacje na temat badania wzroku i jednodniowych 
soczewek kontaktowych Biotrue® ONEday oraz samego projektu. 

Zrób zdjęcia: 
Podziel się momentem odpakowywania swojego zestawu, jeśli robisz to w towarzystwie 
przyjaciół lub znajomych – tym lepiej! Zrób zdjęcia i prześlij je do nas. Możesz to zrobić 
po zalogowaniu się na swój profi l „Moje trnd”, w zakładce „Wyślij zdjęcie”.
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Wypróbuj i wyraź swoją opinię

Tuż po otrzymaniu zestawu projektu wybierz preferowany gabinet - jeden 
z 32 gabinetów dostępnych dla Ambasadorów w projekcie, zarezerwuj wizytę 
i wypróbuj jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday.

Podziel się swoją opinią na temat jednodniowych soczewek kontaktowych 
Biotrue® ONEday, biorąc udział w dwóch ankietach internetowych:

• na początku projektu
• na końcu projektu.

Ankiety dostępne będą na Twoim profi u „Moje trnd”.  
Zaproszenie do wzięcia udziału w ankietach otrzymasz 
e-mailem.
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Przekaż zaproszenia na „Dni z Biotrue®” i informację  

Podaruj zaproszenie na „Dni z Biotrue®” swoim przyjaciołom lub znajomym. 
Zaproszenia mogą być wykorzystane w określonym czasie tj. od 22.06.2015 
do 19.07.2015 Przekaż innym informację dotyczącą jednodniowych soczewek 
kontaktowych Biotrue® ONEday. Powiedz przyjaciołom, że pełna lista gabinetów 
prowadzących badania w ramach akcji „Dni z Biotrue®“ dostępna jest na stronie 
www.dnizbiotrue.pl

Istnieje wiele możliwości rozmowy z 
przyjaciółmi i znajomymi o udziale 
w projekcie. Więcej pomysłów na 
zainicjowanie rozmowy znajdziesz w 
dalszej części tego przewodnika.
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Przeprowadź Twoje badanie opinii

Biorąc udział w projekcie, zbieraj również opinie Twoich przyjaciół i znajomych. 
Z książeczką „Twoje badanie opinii” możesz zebrać opinie 20 osób, które noszą 
regularnie lub sporadycznie soczewki i/lub okulary, a przy okazji opowiedzieć im
 o projekcie oraz jednodniowych soczewkach kontaktowych Biotrue® ONEday. 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z książeczką „Twoje badanie opinii”.
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Informacjami na temat projektu, będziemy się 
dzielić na stronie i blogu naszego projektu:
www.trnd.pl/biotrue

Pytania przesyłaj na kontakt trnd: 
greentea@trnd.pl

Biotrue® ONEday –
 

jednodniowe soczewki 
kontaktowe inspirowane 
biologią ludzkiego oka.



Użytkownicy komputerów, tabletów i telefonów 
komórkowych
Na pewno szerokie grono Twoich znajomych 
spędza dużo czasu przed ekranem laptopa, 
telewizora czy smartfona. Wszystkie te osoby 
narażone są na nadmierne przemęczenie oczu 
i bóle głowy, a część z nich może być zupełnie 
nieświadoma swojej wady wzroku. Dowiedź się, 
czy po korzystaniu z telefonu komórkowego 
lub komputera zaczynają widzieć nieostro lub 
odczuwać suchość i podaruj im zaproszenie na 
„Dni z Biotrue®”.

Osoby aktywne
Okulary to zmora każdego sportowca z wadą 
wzroku. Soczewki są dobrym rozwiązaniem dla 
osób uprawiających sport i prowadzących aktywny 
tryb życia. Jednodniowe soczewki kontaktowe 
Biotrue® ONEday dzięki swojej budowie inspirowanej 
funkcjonowaniem ludzkiego oka zapewniają wyższy komfort widzenia. Wszystkich aktywnych 
znajomych zaproś na badanie wzroku podczas „Dni z Biotrue®”. Soczewki umożliwiają stosowanie 
wszelkich rodzajów okularów (np. przeciwsłonecznych lub pływackich), gogli narciarskich i 
masek do nurkowania. Podkreśl też w rozmowie ze  znajomymi, że okulary pływackie lub maski 
do nurkowania stanowią ochronę przed zgubieniem soczewek podczas pływania i pomagają 
zabezpieczyć je przed dostaniem się do nich drobnoustrojów. 

Kierowcy
Zdobądź informacje czy Twoi znajomi po dłuższej jeździe samochodem, a w szczególności po 
jeździe po zmroku, odczuwają efektu halo lub lśnienia, który może utrudniać widzenie. Jeżeli 
tak, koniecznie zaproponuj im, w trosce o ich bezpieczeństwo, badanie wzroku, po którym 
będą mogli otrzymać jednodniowe soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday.

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które 
zainspirują do rozmów ze znajomymi i ułatwią 
zaproszenie ich na badania wzroku podczas 
„Dni z Biotrue®“.

Miejsce pracy
Praca to jedno z miejsc, w którym możemy 
zainicjować rozmowę o problemach związanych 
ze wzrokiem. Większość osób po całodziennym 
siedzeniu przed komputerem odczuwa  
zmęczenie, suchość i podrażnienie oczu. Zwróć 
uwagę, że mruganie i mrużenie oczu może być 
oznaką przemęczenia. Swoim koleżankom 
i kolegom z pracy, którzy dużo czasu spędzają 
przed monitorem komputera, zarekomenduj 
badanie wzroku – przekaż zaproszenia na 
„Dni z Biotrue®” i podziel się wiedzą na temat 
jednodniowych soczewek Biotrue® ONEday. 

Wyjście do kina
Wspólny wypad do kina? Po całym dniu 
spędzonym przed komputerem oczy są 
wystarczająco zmęczone, dodatkowo gdy 
dołożymy im intensywną pracę „po godzinach”, 
tak jak np. seans w kinie, możemy odczuwać 

dyskomfort. Jeżeli Twoi przyjaciele odczuwają zmęczenie oczu, poleć im badanie wzroku, 
po którym mogą otrzymać soczewki jednodniowe Biotrue® ONEday.

Zaproś znajomych na „Dni z Biotrue®”



Wypracowanie dobrej techniki zakładania i zdejmowania 
soczewek lub jej udoskonalenie to podstawa komfortu 
w korzystaniu z soczewek. Przekonaj się jakie to proste! 

Zakładanie soczewek:

•    Najpierw umyj ręce i upewnij się, że są czyste i suche. 
•   Następnie umieść soczewkę na opuszce palca wskazującego 

dominującej ręki (tej, której używasz do pisania).
•   Środkowym palcem tej samej ręki odciągnij dolną powiekę. 

Jednocześnie palcem wskazującym drugiej ręki unieś powiekę 
górną.

•   Następnie spójrz w górę i delikatnie umieść soczewkę na 
białej części gałki ocznej. 

•   Odsuń palec wskazujący i puść powieki. Zamknij oczy na 
chwilę. Soczewka sama ułoży się we właściwym miejscu. 

•   Powtórz te same kroki dla drugiej soczewki i drugiego oka. 

Zdejmowanie soczewek:

•    Najpierw umyj ręce i upewnij się, że są czyste i suche. 
•    Następnie odciągnij dolną powiekę środkowym palcem ręki 

dominującej (tej, której używasz do pisania).
•    Opuszką palca wskazującego dotknij soczewki blisko jej 

dolnej krawędzi i zsuń ją w dół na białą część gałki ocznej.  
•    Przyszczypnij soczewkę kciukiem oraz palcem wskazującym  

i ostrożnie wyjmij ją z oka. 
•    Powtórz te same kroki dla drugiej soczewki i drugiego oka. 

Jeżeli soczewka nie leży komfortowo na oku:

•    Spójrz w lustro i delikatnie połóż palec na brzegu soczewki. 
Powoli przesuń soczewkę w kierunku od nosa, patrząc  
w przeciwną stronę.

•  Następnie w trakcie mrugania okiem soczewka powróci 
do środkowego położenia. Jeżeli soczewka nadal nie leży 
komfortowo na oku, należy ją zdjąć, oczyścić płynem do 
soczewek i sprawdzić czy nie jest uszkodzona oraz czy 
znajduje się na prawidłowej stronie.

•  Jeżeli podrażnienie utrzymuje się po powtórnym założeniu, 
zdejmij soczewki i skontaktuj się ze specjalistą. 

Zakładanie i zdejmowanie 
soczewek

Płyn Biotrue® do pielęgnacji soczewek, który 
jest częścią zestawu startowego projektu, 
to bioinspirowany płyn do pielęgnacji, 
dezynfekcji i przechowywania miękkich 
soczewek kontaktowych, zarówno silikonowo-
hydrożelowych jak i hydrożelowych. Używając 
soczewek jednodniowych możesz z niego 
skorzystać, gdy konieczne jest poprawienie lub 
przepłukanie soczewek w ciągu dnia.

soczewek i sprawdzić czy nie jest uszkodzona oraz czy 

•  Jeżeli podrażnienie utrzymuje się po powtórnym założeniu, 
zdejmij soczewki i skontaktuj się ze specjalistą. 

Płyn Biotrue® do pielęgnacji soczewek, który 
jest częścią zestawu startowego projektu, 

dezynfekcji i przechowywania miękkich 
soczewek kontaktowych, zarówno silikonowo-
hydrożelowych jak i hydrożelowych. Używając 
soczewek jednodniowych możesz z niego 
skorzystać, gdy konieczne jest poprawienie lub 



Soczewkowy know-how

Zasady, które dotyczą korzystania z soczewek zostały 
stworzone, by doświadczenie z ich korzystania było 
maksymalnie komfortowe i bezpieczne. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze z nich:

•     Zanim opuścisz gabinet specjalisty powinieneś/powinnaś 
umieć zdejmować soczewki.

•     Dokładnie przestrzegaj instrukcji opisanych w przewodniku 
projektu i zaleconych przez specjalistę.

•     Zanim dotkniesz soczewek zawsze umyj ręce łagodnym 
mydłem, opłucz je i osusz ręcznikiem, który nie pozostawia 
drobin.

•     Nie używaj soczewki, jeżeli blister jest otwarty, uszkodzony 
lub przeterminowany.

•     Nigdy nie noś naderwanych ani uszkodzonych soczewek, 
ponieważ mogą uszkodzić oko. 

•     Nie używaj soczewek dłużej niż termin zalecany przez 
producenta.

•     Zawsze obchodź się ostrożnie z soczewkami kontaktowymi  
i unikaj ich upuszczenia. 

 •     Nigdy nie podnoś soczewek chwytając je paznokciami.

•     Makijaż nakładaj dopiero po założeniu soczewek i zmywaj po 
ich zdjęciu.

•     Nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z kosmetykami, 
emulsjami, mydłem, kremami ani dezodorantami. Pamiętaj, 
że produkty na bazie wody wiążą się z niższym ryzykiem 
uszkodzenia soczewek niż produkty na bazie oleju.

•      Jeżeli nosząc soczewki stosujesz produkty w aerozolu, takie 
jak lakier do włosów, zamknij oczy w momencie rozpylania  
i nie otwieraj aż do opadnięcia cząstek aerozolu.

•     Poradź się specjalisty odnośnie noszenia soczewek w trakcie 
uprawiania sportu. 

•     Zawsze zasięgnij porady specjalisty przed zastosowaniem 
maści/kropli do oczu lub innych leków w trakcie noszenia 
soczewek. Wiedz, że niektóre preparaty, takie jak: leki 
przeciwhistaminowe, zmniejszające przekrwienie oczu, środki 
moczopędne, zwiotczające, uspokajające i leki na chorobę 
lokomocyjną, mogą powodować suchość oka, zwiększoną 
wyczuwalność soczewki na oku oraz nieostre widzenie.

Soczewki kontaktowe Biotrue® ONEday są wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych.

Wszelkie niepokojące objawy i dolegliwości dolegliwości oczu należy konsultować ze 
specjalistą. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem soczewek jednodniowych 
Biotrue® ONEday należy zwrócić się do specjalisty.
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