GEBRUIKSAANWIJZING OPTIVIEW LENZEN
(Optiview Calypso, Castor, Chrodelia, Cylenne, Saturnus en
Sirius)
Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen
aanraakt. Gebruik het product niet als de verpakking
beschadigd is. De contactlenzen zijn alleen voor eigen
gebruik.
DE LENZEN INBRENGEN
1. Controleer of de lenzen niet binnenstebuiten zijn
gekeerd. Plaats de lenzen op uw wijsvinger om de
vorm ervan te controleren (fig. 1 & 2).
2. Houdt met uw middelvinger het onderste ooglid
omlaag en met uw wijsvinger het bovenste ooglid
omhoog. Plaats de lens op het oog (fig.3). Herhaal
deze procedure voor het andere oog.
DE LENZEN VERWIJDEREN
Trek het onderste en bovenste ooglid uiteen met de
middelvinger van elke hand. Kijk omhoog en schuif de lens
met de wijsvinger van de hand waarmee u het onderste
ooglid naar beneden houdt en pak de lens met uw duim en
wijsvinger van het oog (fig.4). Herhaal deze procedure voor
het andere oog.
DESINFECTEREN / BEWAREN
Bij het schoonmaken en desinfecteren van lenzen die meer
dan één keer gedragen worden, dient u de aanwijzingen op
uw fles lenzenvloeistof of het advies van uw opticien nauwkeurig op te volgen.
N.B. Het is de bedoeling dat daglenzen slechts éénmaal gedragen worden en nadien worden
weggegooid. Als u daglenzen gebruikt, mag u ze dus NIET langer dan één dag dragen. Daglenzen zijn
niet ontworpen om dagelijks gereinigd en ontsmet te worden of om meermaals gedragen te worden.
Als u daglenzen toch vaker draagt, kunnen ze beschadigd raken en loopt u een groter risico op
ontstekingen of andere oogproblemen die voortvloeien uit het onjuiste gebruik van daglenzen.
ALS DE LENZEN UITDROGEN
Bevochtig de lenzen opnieuw met de bewaarvloeistof en volg daarna de vorige stap uit:
desinfecteren/bewaren.
INDICATIES
Voor de correctie van ametropie.
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VOORZORGSMAATREGELEN
1. Uw opticien zal u voor elk type contactlens instructies verschaffen voor het correct dragen,
reinigen en vervangen van uw lenzen. Wijk niet van deze instructies af. Neem bij twijfel
contact op met uw opticien.
2. Als u lenzen voor langer gebruik draagt, neem ze dan uit en gooi ze weg de avond voor ze
aan vervanging toe zijn. Uw nieuwe lenzen zet u de volgende morgen in.
3. Lenzen die meer dan een keer gedragen worden: reinig en desinfecteer uw lenzen altijd
volgens de instructies, nadat u de lenzen hebt uitgedaan.
4. Als uw ogen er rood uitzien of geïrriteerd raken, als het dragen van lenzen pijnlijk wordt of
als u onverwachte veranderingen vaststelt in uw zicht, neem ze dan onmiddellijk uit en neem
contact op met uw oogarts of opticien.
5. Let er goed op dat u de lenzen niet vuil maakt met make-up of sprays en draag de lenzen ook
niet in de buurt van schadelijke dampen.
6. Beschadigde, bevuilde of gekraste lenzen dienen onmiddellijk te worden vervangen.
7. Vermijd lange vingernagels. Er bevinden zich hieronder namelijk bacteriën die de ogen of de
lenzen kunnen beschadigen. Een beschadigd oog kan ook snel geïnfecteerd raken.
8. Houd uw lenzen buiten het bereik van kinderen.
9. U mag de lenzen alleen voor watersport gebruiken als u een waterdichte zwembril draagt.

WAARSCHUWINGEN
1. Draag uw lenzen NIET als u slaapt, tenzij uw opticien heeft aangegeven dat het veilig is dit te
doen.
2. Draag uw lenzen NIET langer dan de door uw opticien aanbevolen periode.
3. Gebruik GEEN huishoudproducten (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) om uw lenzen te
reinigen.
4. Draag uw lenzen NIET wanneer u oogdruppels gebruikt (tenzij dit aangeraden werd door een
oogarts).
5. Gebruik GEEN speeksel om uw lenzen nat te maken.
6. Spoel uw lenzen of lensbakje NOOIT af met kraanwater.
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