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Contra-indicaties
Niet gebruiken bij een bekende allergische reactie voor één van de bestanddelen.
Bijwerkingen
Als u last heeft van blijvend ongemak of irritatie, verwijder dan uw lenzen, gebruik dit product niet
langer en raadpleeg uw contactlensspecialist.
Inhoud
Vloeistof met 0.0005% Polyhexamethyleen biguanide als conserveringsmiddel, 0.5% Poloxameer
en 0.275% Hypromellose.

Nemo
PREMIUM
alles-in-1-lenzenvloeistof
voor harde contactlenzen
Optiview Nemo is een handelsmerk van Optitrade B.V. ©

Voorzorgsmaatregelen
• Na opening maximaal drie maanden gebruiken en goed afsluiten na elk gebruik.
• Vermijd contact van de vingers met de flesopening.
• Bewaren bij kamertemperatuur (≤ 25°C).
• Respecteer de vervaldatum, gedrukt op de doos en de fles.
• Controleer voor het eerste gebruik of de ring voor de hermetische afsluiting van de flacon niet is
beschadigd.
• Niet inslikken.
• Maak de lenshouder regelmatig schoon en vervang de lenshouder iedere drie maanden.
• In geval van irritatie, de lenzen uitnemen en een contactlensspecialist raadplegen.
• Niet in direct zonlicht plaatsen.
• Niet gebruiken voor zachte lenzen.
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Verpakking
Flessen van 250 ml.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Lees de bijsluiter zorgvuldig door en bewaar deze
om de informatie later te kunnen nalezen.
Indicaties (gebruik)
Reinigen - Spoelen na reinigen - Ontsmetten - Bewaren van lenzen - Spoelen voor het inzetten en
bevochtigen.
Gebruiksaanwijzing
Na zorgvuldig wassen van de handen:
• Masseer elke lens met enkele druppels Optiview Nemo vloeistof gedurende 20 seconden.
• Plaats de lenzen in de lenshouder met deksel respectievelijk rechts en links en spoel ze met Optiview
Nemo.
• Bewaar de lenzen in de lenshouder die gevuld is met Optiview Nemo vloeistof.
• Spoel de lens af met Optiview Nemo, alvorens de lenzen in te zetten.
Waarschuwingen
• Ververs de vloeistof na elk gebruik en minstens elke maand bij het bewaren van de lenzen wanneer
ze gedurende een langere periode niet gedragen worden.
• Buiten bereik houden van kinderen.
• Gebruik nooit leidingwater of ongesteriliseerd water voor uw contactlenzen, aangezien dit tot microbiologische besmetting kan leiden, hetgeen blijvend oogletsel tot gevolg kan hebben.
• Raadpleeg uw arts of contactlensspecialist voordat u oogmedicatie gebruikt in combinatie met
contactlenzen.

