SZANOWNI PACJENCI
Protezy oczu z tworzywa sztucznego dzięki naturalnemu wyglądowi umożliwiają Państwu prawidłowe
funkcjonowanie w społeczeństwie. Proszę pamiętać jednak o tym, że warunkiem długiego użytkowania protezy
jest właściwe obchodzenie się z nią i prawidłowa pielęgnacja. Nie jest to trudne, zwłaszcza gdy zapoznacie się
Państwo z poniższymi wskazówkami.
Państwa proteza jest protezą indywidualną specjalnie dobraną i dopasowaną . Do wykonania protezy został użyty
wysokiej jakości polimer od lat stosowany do produkcji protez oczu. Jego wysoka gładkość i odporność na płyny
ustrojowe powoduje , że jest on dobrze tolerowany przez organizm. Zarówno cechy materiału jak i właściwe
osadzenie protezy gwarantują Państwu dużą swobodę zarówno w pracy jak i w życiu codziennym - nie
wykluczając uprawiania sportu.
PIELĘGNACJA PROTEZY
Proteza powinna być codziennie dokładnie umyta. Należy do tego używać letniej czystej wody. Użycie wody
gorącej lub zimnej może źle wpływać na tworzywo; nie wolno też używać kwasów ani alkoholu, a także ostrych
przedmiotów czy preparatów chemii gospodarczej. W przypadku mocnego zabrudzenia można protezę umieścić
na 10 minut w roztworze soli kuchennej ( łyżeczka soli na litr przegotowanej lub destylowanej wody). Proszę
pamiętać, aby zawsze potem protezę dokładnie opłukać. Jeżeli proteza jest dłużej nieużywana, należy ją
przechowywać w zamkniętym pudełku na sucho.
ZAKŁADANIE PROTEZY
Proszę pamiętać, aby zakładanie i wyjmowanie protezy wykonywać zawsze nad miękką powierzchnią.
Przed włożeniem proteza musi być dokładnie umyta. W każdym przypadku, aby
ułatwić zakładanie protezy należy ją delikatnie zwilżyć. W większości węższa część
protezy wskazuje nos, jednak nie jest to regułą, gdyż w czasie obróbki kształt
protezy może ulec zmianie.
Zakładanie protezy należy rozpocząć od umieszczenia jej pod podniesioną górną
powieką , następnie przytrzymując protezę, należy delikatnie odciągnąć dolną
powiekę, co pozwoli protezie osiąść we właściwym miejscu. Należy teraz ostrożnie
docisnąć protezę palcem, aby skorygować jej położenie i ewentualnie usunąć spod
protezy powietrze.
WYJMOWANIE PROTEZY
Przy wyjmowaniu protezy proszę pamiętać o
miękkim podłożu, aby nie uszkodzić protezy przy
ewentualnym upadku. Aby wyjąć protezę, należy
odciągnąć dolną powiekę tak, by ukazał się brzeg
protezy. Następnie należy wsunąć końcówkę
kciuka pod brzeg protezy i przytrzymując protezę
palcem wskazującym, wyciągnąć. Do wyjmowania
protezy można też używać specjalnej łopatki,
jednak nie jest to konieczne.
Proszę pamiętać, jeżeli pocieracie Państwo oko, zawsze należy to robić w kierunku do nosa . W innym
wypadku – zwłaszcza przy pocieraniu w okolicach dolnej powieki- proteza może się obrócić lub wypaść.
OKRES UŻYWANIA PROTEZY
Okres używania protezy oka jest uzależniony od wielu czynników zarówno anatomicznych, jak i zewnętrznych.
Proteza ulega też naturalnemu zużyciu choćby pod wpływem łez . Dzięki odpornemu materiałowi okres używania
protezy jest relatywnie długi – wynosi 1-2 lat. W przypadku narażenia pacjenta na zwiększone zanieczyszczenie
powietrza okres ten może być krótszy.
Zużyta proteza może urażać. Szorstka powierzchnia protezy powoduje stałe drażnienie błon śluzowych.
Pierwszą oznaką konieczności wymiany protezy jest wzmożone łzawienie. Oczodół zaczerwienia się i może
pojawić się żółtawa, zawiesista wydzielina. W tym stadium należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby
zapobiec rozległemu stanowi zapalnemu.
Kontrole okulistyczne i regularna wymiana protez zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa, komfort i wygodę.



W przypadku konieczności jakiejkolwiek korekty należy zwrócić się do pracowni .
Właściwe dobranie i dopasowanie protezy możliwe jest jedynie przy osobistym zgłoszeniu się do pracowni.
Naprawa stłuczonej lub pękniętej protezy nie jest możliwa .
Stłuczona lub połamana proteza może posłużyć jako wzór przy dopasowaniu kolejnej. Należy więc zachować
wszystkie fragmenty.
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