ΜΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗ
Οη θαθνί επαθήο είλαη κία δηαδεδνκέλε ζηελ επνρή καο ιύζε γηα όζνπο επηζπκνύλ
γηα θάπνηεο ώξεο ηεο εκέξαο λα κε θνξνύλ γπαιηά νξάζεσο.
Τα ζύγρξνλα πιηθά, κε ηελ πςειή δηαπεξαηόηεηα ζε νμπγόλν έρνπλ θάλεη ηε ρξήζε
ηνπο πνιύ πην απιή ζε ζύγθξηζε κε παιαηόηεξα ρξόληα.
Παξ’ όια απηά, ππάξρνπλ νδεγίεο & θαλόλεο πεξηπνίεζεο γηα ηνπο θαθνύο επαθήο
πνπ νη ρξήζηεο πξέπεη πάληα λα ηεξνύλ.
Καθαριότητα – σντήρηση













Απαξαίηεην είλαη ην θαιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ πξηλ πηάζεηε ην θαθό &
αθνινπζείηαη από θαιό μέβγαικα. Μπνξείηε λα ζθνππίζεηε ηα ρέξηα κε
θαζαξή πεηζέηα πνπ δελ αθήλεη ρλνύδη.
Γηαηεξείηε ηε ζήθε ησλ θαθώλ επαθήο θαζαξή. Δάλ ιεξσζεί κπνξείηε λα ηε
βνπξηζίζεηε κε κία θαηλνύξηα νδνληόβνπξηζα & δεζηή ζαπνπλάδα. Βέβαηα, ηα
πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα θαζαξηζκνύ πξνζθέξνπλ ηώξα θαη θαηλνύξηεο ζήθεο
κε θάζε λέα ζπζθεπαζία.
Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ λεξό ηεο βξύζεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ή ηε δηαηήξεζε
ησλ θαθώλ. Υπάξρεη θίλδπλνο ζνβαξόηαησλ κνιύλζεσλ ησλ καηηώλ.
Αθνινπζείηε ζρνιαζηηθά ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνύ ησλ θαθώλ, αλάινγα κε ην
ζύζηεκα πνπ ζαο έρεη δνζεί. Οξηζκέλα ζπζηήκαηα π.ρ. πεξηιακβάλνπλ
πξσηετληθό θαζαξηζκό αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νπόηε απηόο δελ
πξέπεη λα παξαιείπεηαη.
Ιδηαίηεξα εάλ είζηε λένο ρξήζηεο θαθώλ επαθήο, ρξήζηκν είλαη ε ηνπνζέηεζε
θαη ε αθαίξεζε ησλ θαθώλ επαθήο, λα γίλεηαη πάλσ από κία θαζαξή
πεηζέηα, ώζηε λα κε ραζεί ή ιεξσζεί ν θαθόο.
Μελ παξαιείπεηε λα βάδεηε θξέζθν πγξό ζηε ζήθε θαζαξηζκνύ θάζε θνξά
πνπ βάδεηε κέζα ηνπο θαθνύο.
Αλ δελ θνξάηε θαζεκεξηλά ηνπο θαθνύο επαθήο ζαο, πξέπεη λα αλαλεώλεηε
ην πγξό ζηε ζήθε θάζε 2-3 κέξεο.
Μελ μερλάηε λα ειέγρεηε ηα κάηηα θαη ηνπο θαθνύο ζαο ζηνλ νθζαικίαηξν
θάζε 6 κήλεο.

Υρήσιμα “μσστικά” για τοσς τρήστες μαλακών υακών επαυής






Μελ πηάλεηε ηνπο θαθνύο επαθήο κε ηα λύρηα ζαο, γηαηί θηλδπλεύνπλ λα
ζθηζηνύλ.
Πξνζέρεηε λα κελ πηαζηεί ν θαθόο ζην ρείινο ηεο ζήθεο γηαηί θιείλνληαο ην
θαπάθη ζα ζθηζηεί.
Δάλ ν θαθόο ζαο πέζεη θάησ, αλαδεηήζηε ηνλ ρσξίο λα θνπλήζεηε ηα πόδηα
ζαο (ππάξρεη πεξίπησζε λα ηνλ παηήζεηε), ζεθώζηε ηνλ πξνζεθηηθά &
απνιπκάλεηέ ηνλ πξηλ ηνλ μαλαθνξέζεηε.
Θπκεζείηε όηη αλ ν θαθόο παξακείλεη εθηόο πγξνύ ζηελ αηκόζθαηξα ζα
αθπδαησζεί, απηό ηνλ θάλεη εύζξαπζην. Δάλ ζπκβεί απηό βάιηε κε πξνζνρή
ηνλ θαθό ζηε ζήθε & πξνζζέζηε πγξό θαζαξηζκνύ. Ο θαθόο ζηγά-ζηγά ζα
ελπδαησζεί & ζα μαλαγίλεη καιαθόο. Σηελ πεξίπησζε όκσο πνπ έρεη
παξακείλεη αθπδαησκέλνο πνιύ ώξα, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη & ρξήδεη
αληηθαηάζηαζεο.



















Αλ γηα θάπνην ιόγν ν θαθόο κεηαθηλεζεί ελώ ην θνξάηε & θύγεη από ηνλ
θεξαηνεηδή, βνεζάεη λα αλνηγνθιείζεηε ηα κάηηα κεξηθέο θνξέο & ν θαθόο
επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ.
Αλ ν θαθόο δηπισζεί ελώ βξίζθεηαη κέζα ζην κάηη ε όξαζε ζα ζνιώζεη & ην
κάηη ζαο ζα ελνριείηαη ζαλ λα έρεη κέζα έλα ζθνππίδη. Μελ παληθνβάιεζηε,
απιά βγάιηε ην θαθό, μεπιύληε ηνλ & μαλαθνξέζηε ηνλ.
Όζνη εξγάδνληαη πνιιέο ώξεο κπξνζηά ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή
παξαπνληνύληαη όηη ηα κάηηα ηνπο μεξαίλνληαη, θνθθηλίδνπλ & “ηξαβάλε”. Λόγσ
ησλ ζπλζεθώλ ηεο εξγαζίαο απηήο εκθαλίδεηαη μεξνθζαικία πνπ γίλεηαη
ρεηξόηεξε ζηνπο ρξήζηεο θαθώλ επαθήο. Φξήζηκν είλαη λα ππάξρνπλ
ακπνύιεο κε ηερλεηά δάθξπα & λα ελπδαηώλνληαη ηα κάηηα αλά 2-3 ώξεο.
Φξεηάδεηαη λα δίλεηε πξνζνρή ζηε ζσζηή πιεπξά κε ηελ νπνία θνξηέηαη ν
θαθόο (ν θαθόο ηόηε κνηάδεη κε θνύπα & ηα ρείιε ηνπ ζπκπιεζηάδνπλ
εύθνια).
Φξήζηκν είλαη, εηδηθά ηνλ πξώην θαηξό, λα έρεηε καδί ζαο ηε ζήθε ησλ θαθώλ
γηα παλ ελδερόκελν, όπσο επίζεο θαη ακπνύιεο κε ηερλεηά δάθξπα.
Αλ θαηά ιάζνο θνηκεζείηε κε ηνπο θαθνύο επαθήο, είλαη πηζαλό όηαλ
μππλήζεηε λα βιέπεηε ζνιά. Σηάμεηε κεξηθέο ζηαγόλεο ηερλεηώλ δαθξύσλ ή
θπζηνινγηθνύ νξνύ & ην αξγόηεξν ζε κηζή ώξα ε ζόισζε πξέπεη λα έρεη
θύγεη. Δάλ επηκέλεη πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε νθζαικίαηξν.
Οη γπλαίθεο πξέπεη λα ζπκνύληαη όηη πξώηα θνξάλε ηνπο θαθνύο επαθήο &
κεηά καθηγηάξνληαη. Αληίζηνηρα ην ληεκαθηγηάδ γίλεηαη κεηά από ηελ αθαίξεζε
ησλ θαθώλ.
Θπκεζείηε λα θιείλεηε ηα κάηηα ζαο όηαλ θνξάηε ηνπο θαθνύο &
ρξεζηκνπνηείηε ζπξέτ (άξσκα, ιαθ, θ.ι.π.)
Οη νδεγνί δηθύθισλ πξέπεη λα θνξνύλ ην θξάλνο κε θαηεβαζκέλν ην
πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ είζνδν μέλσλ
ζσκάησλ ζηα κάηηα κε ηνλ αέξα.
Σε θάζε πεξίπησζε όινη νη ρξήζηεο θαθώλ επαθήο, ζπκεζείηε όηη θνθθίληζκα,
εθθξίζεηο ή πόλνο ζηα κάηηα επηβάινπλ ηελ εμέηαζή ζαο από νθζαικίαηξν.

Οξηζκέλεο θαιέο ζπλήζεηεο πνπ ζα πηνζεηεζνύλ ζηελ αξρή κε πξνζπάζεηα είλαη
αλαγθαίεο ώζηε όζνη επηζπκνύλ λα απνιακβάλνπλ κε αζθάιεηα ηε ρξήζε ησλ θαθώλ
επαθήο.

