






























ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Το Blue Block είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που ενδείκνυται για την πρόληψη 
ή ανακούφιση της κόπωσης των ματιών που οφείλεται στην έκθεση στο μπλε φως που εκπέμπεται από τεχνητές πηγές όπως οθόνες 
προσωπικών υπολογιστών, tablet, smartphone ή άλλων παρόμοιων ηλεκτρονικών συσκευών. Σε συνθήκες ιδιαίτερα παρατεταμένης 
έκθεσης στο μπλε φως από τεχνητές πηγές – όπως εκείνο που εκπέμπουν οι οθόνες πολυάριθμων ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και 
οι οθόνες υπολογιστών, tablet και smartphone – μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα κόπωσης των ματιών. Το Blue Block  μπορεί να 
συμβάλει στην ανακούφιση ή πρόληψη των εν λόγω συμπτωμάτων. Το Blue Block  μπορεί να χρησιμοποιείται από ενήλικες και εφήβους. 
Το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τη χρήση φακών επαφής. Ο σκελετός που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Blue Block συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τεχνικού προτύπου EN ISO 12870:2018.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το ιατροτεχνολογικό προϊόν Blue Block χρησιμοποιείται όπως ένα κανονικό ζευγάρι γυαλιών. 
Βεβαιώνεστε για την καθαριότητα των φακών πριν από τη χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Εάν οι φακοί ή ο 
σκελετός εμφανίζουν λεκέδες, το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να καθαριστεί με ουδέτερο σαπούνι και χλιαρό νερό. 
Αποφεύγετε τη χρήση διαλυτών (π.χ. οινόπνευμα και ακετόνη) και επιθετικών χημικών καθαριστικών που μπορούν να 
υποβαθμίσουν τη λειτουργία των γυαλιών. Επανατοποθετείτε πάντα το ιατροτεχνολογικό προϊόν στη θήκη του μετά τη χρήση.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το ιατροτεχνολογικό προϊόν Blue Block δεν αποτελεί γυαλιά ηλίου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
διάταξη ατομικής προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία. Το Blue Block  δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά και βρέφη.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος μπορεί να επιφέρει μεταβολές 
στον ρυθμό ύπνου-εγρήγορσης. Οι μεταβολές αυτές, ανάλογα με το άτομο και τις συνθήκες φωτισμού στις οποίος ο χρήστης διεξάγει τη 
δραστηριότητά του, μπορεί να είναι τόσο θετικές (ο χρήστης αποκοιμάται εύκολα μόλις ετοιμαστεί για ανάπαυση) όσο και αρνητικές (ο 
χρήστης δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί). Σε περίπτωση ενδεχόμενων αρνητικών μεταβολών, όταν οι υπόλοιπες συνθήκες παραμένουν στο 
ίδιο επίπεδο, διακόψτε τη χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Σε συνθήκες ελλιπούς φωτισμού, το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να 
προκαλέσει περισσότερες δυσκολίες στην όραση. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα ή άτομα με αλλεργίες μπορούν να 
εκδηλώσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε περίπτωση επαφής με τα υλικά και οτιδήποτε σχετίζεται με τις επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται 
για τους σκελετούς. Εάν οι φακοί εμφανίζονται γρατσουνισμένοι σε τέτοιο σημείο που να ενοχλούν την όραση, το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον και πρέπει να αντικατασταθεί. Συνιστάται η χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών για την αντικατάσταση.
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Το Blue Block διατηρείται στην ειδική του θήκη σε θερμοκρασία από -10°C και +35°C βαθμούς. 
Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο σε κλειστά περιβάλλοντα (π.χ. ταμπλό αυτοκινήτου) γιατί οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις 
εν λόγω συνθήκες μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία του Blue Block. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με παράγοντες όπως αλμυρό νερό 
(θαλασσινό νερό), νερό πισίνας, χημικά προϊόντα όπως καλλυντικά, λάκα μαλλιών, αντηλιακές κρέμες και εντομοαπωθητικά, συνιστάται 
η άμεση αφαίρεση με ένα υγρό και μαλακό πανί. Σημαντική σημείωση. Η κόπωση των ματιών μπορεί να εξαρτάται από πολλούς 
άλλους παράγοντες, εκτός από την έκθεση στο μπλε φως που εκπέμπεται από οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών, όπως η παρουσία 
διαθλαστικών ελαττωμάτων που δεν έχουν διορθωθεί, η απόσταση των ματιών από την οθόνη, καθώς και οι περιβάλλουσες συνθήκες 
χώρου (φωτισμός χώρου, αντανακλάσεις στην οθόνη, κ.λπ.). Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν έχει θεραπευτική δράση στην κόπωση των 
ματιών, παρά το γεγονός ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Εφόσον η κόπωση επιμένει, είναι σκόπιμο να 
λαμβάνετε υπόψη και αυτούς τους παράγοντες και να εκτιμήσετε εάν πρέπει να απευθυνθείτε στον θεράποντα ιατρό σας ή σε ειδικό. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARCOLIN S.P.A. Zona Industriale Villanova 4 – 32013 – Longarone (Belluno) – Ιταλία 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εάν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να 
ενημερώσετε σχετικά την εταιρεία στην εξής διεύθυνση: Marcolin S.p.A. – Zona Industriale Villanova 4 – 32013 – Longarone (Belluno) – Ιταλία. 
ή μέσω email στο servizioclienti@marcolin.com  και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαμένει ο χρήστης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Το ιατροτεχνολογικό προϊόν Blue Block μπορεί να θεωρηθεί ως οικιακό απόβλητο και απορρίπτεται μαζί με τη συσκευασία του 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν Blue Block και η αντίστοιχη θήκη δεν πρέπει να ελευθερώνονται στο περιβάλλον. 
ΣΗΜΑΝΣΗ Το αναγνωριστικό του μοντέλου βρίσκεται στο εσωτερικό του βραχίονα των γυαλιών. Η ημερομηνία κατασκευής 
αναγράφεται στην ετικέτα της ατομικής συσκευασίας των γυαλιών υπό τη μορφή “ΗΗ/ΕΕ”. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που 
παρέχονται από την κατασκευαστική εταιρεία και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ του προϊόντος στην ιστοσελίδα www.marcolin.com.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ Ο αριθμός σειράς βρίσκεται στο εσωτερικό του βραχίονα των γυαλιών και απεικονίζεται στην ετικέτα της ατομικής 
συσκευασίας πριν από το σύμβολο “SN”.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σκελετοί οράσεως Αναθ. 0- 04/01/2022

































































условия се достигат температури, които могат да нарушат функционалността на Blue Block. При случаен контакт с агенти като солена 
вода (морска вода), вода от басейн, химически продукти, като козметика, лак за коса, кремове за защита от слънце и репеленти 
срещу насекоми, се препоръчва незабавно отстраняване с влажна мека кърпа. Важна информация. Напрежението в очите може да 
се причинява от редица други фактори освен излагането на синя светлина, излъчвана от екраните на електронни устройства, като 
например рефрактивни грешки, разстоянието на екрана от очите, както и условията на околната среда (светлина, отражения от екрана 
и др.). Продуктът не е предназначено за лечение на напрежение в очите, въпреки че може да допринесе за намаляване на симптомите. 
Ако напрежението продължи, важно е да имате предвид тези фактори и да обмислите консултация с лекаря си или с друг специалист. 
ПРОИЗВОДИТЕЛ Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova 4 - 32013 - Longarone (Belluno) - Италия 
СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Ако изпитате сериозно въздействие, свързано с употребата на продукта, трябва 
незабавно да го съобщите на  Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova 4 - 32013 - Longarone (Belluno) - Италия  (servizioclienti@
marcolin.com) и на съответните органи в държавата членка на Европейския съюз, в която пребивава потребителят.
РЕЖИМ НА ИЗХВЪРЛЯНЕ Продуктът Blue Block може да се счита за битов отпадък и да се изхвърли заедно с опаковката в 
съответствие с действащото законодателство. Продуктът Blue Block и неговата картонена опаковка не трябва да се изхвърлят 
в околната среда.
МАРКИРОВКА Идентификацията на модела се намира от вътрешната страна на рамката на очилата. Датата на производство 
е посочена върху етикета на индивидуалната опаковка на очилата под формата на “MM/ГГ”. Информацията, предоставена от 
производителя и декларацията за съответствие ЕС на продукта са достъпни на следния адрес www.marcolin.com 
СЕРИЕН НОМЕР Серийният номер се намира от вътрешната страна на рамката на очилата и е представен също така и върху 
етикета на индивидуалната опаковка, предшестван от символа “SN”.
СИМВОЛИ НА ЕТИКЕТ / ИНДИВИДУАЛНА ОПАКОВКА

Рамки за очила Рев. 00 от 04/01/2022








































