Soczewki kontaktowe:

Zobacz kolor zielony

Soczewki kontaktowe to nieocenione urządzenia do korekcji
wzroku, które są normalną częścią naszego codziennego życia, a
ich wymiana po zakończeniu okresu użytkowania jest niezbędna
dla zapewnienia zdrowego wyglądu i dobrostanu naszych oczu.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak pozbyć się ich
w sposób prawidłowy i przyjazny dla środowiska.
Oto kilka prostych zasad pozbywania się soczewek kontaktowych i ich opakowań
przy wykorzystaniu właściwego pojemnika na odpady. Przyjrzyjmy się składowi
poszczególnych elementów naszych soczewek kontaktowych, ich opakowaniom
oraz właściwemu sposobowi ich utylizacji.

KARTON

OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE: W większości przypadków jest ono
wykonane z papieru, który zazwyczaj nadaje się do recyklingu i może być
umieszczony w pojemniku na PAPIER / KARTON.

PLASTIK

OPAKOWANIE BLISTER : Składa się z "kawałka w kształcie miski" (dolna część)
wykonanego z plastiku, który powinien być wyrzucony do pojemnika na surowce wtórne
PLASTIK. Górna folia blistra zazwyczaj zawiera aluminium.
Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danej gminie, ponieważ niektóre
gminy zbierają aluminium oddzielnie, inne razem z odpadami szklanymi, a jeszcze inne
razem z PLASTIKIEM
.

POJEMNIKI NA SOCZEWKI I BUTELKI*

POJEMNIKI, BUTELKI I PŁYNY DO PIELĘGNACJI SOCZEWEK KONTAKTOWYCH:
Aby uniknąć zwiększonego zanieczyszczenia bakteryjnego pojemnika do soczewek,
dobrze jest wymieniać go co miesiąc.
Zazwyczaj pojemnik na soczewki kontaktowe lub butelkę po płynie pielęgnacyjnym
można wyrzucić do pojemnika na surowce wtórne PLASTIK, w niektórych gminach
można je poddać oddzielnemu recyklingowi

ODPADY NIE NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU / ODPADY ZMIESZANE

SOCZEWKI KONTAKTOWE
Mogą one zawierać pewne materiały, które nie ulegają biodegradacji.
Dlatego też nie powinny być one NIGDY wyrzucane do kanalizacji domowej, takiej jak toaleta
lub zlew, ale powinny być umieszczane w pojemniku na ODPADY ZMIESZANE/ NIE
PODLEGAJĄCE RECYKLINGOWI
Płyn znajdujący się w blistrze można wlać do zlewu lub toalety.

ROZTWORY / PŁYNY
Płyn do czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania soczewek kontaktowych nie
powinien być nigdy używany ponownie, lecz codziennie wymieniany. Można go
wylać do zlewu lub toalety.

Proszę odwiedzić swojego specjalistę ochrony wzroku,
aby dowiedzieć się, czy oferuje on program recyklingu!
* Nie stosować u osób noszących jednodniowe soczewki kontaktowe
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