
Voor reinigen, desinfecteren, bewaren en inzetten.

Voor vormstabiele contactlenzen.

MEDISCH HULPMIDDEL

SAMENSTELLING

Werkzame bestanddelen: polysorbaat 80, HPMC

Conserveermiddel: PHMB 0,0002 % 

Lees de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van Optiview Oterma in combinatie 

met uw contactlenzen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

– Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een 

schone handdoek.

– De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien.

– Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met ongeveer 8 druppels Optiview Oterma. Reinig de lenzen 

door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 30 seconden te masseren.

– Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 6 uur in de lenshouder gevuld met verse 

 Optiview Oterma. 

– Na desinfectie kunt u de lenzen direct inzetten.

– Spoel de lenshouder af met Optiview Oterma en laat de lenshouder drogen aan de lucht.

– De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

– De flacon na gebruik direct sluiten. 

OVERIGE AANWIJZINGEN

Na bewaring gedurende meer dan 30 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Vervang regelmatig uw lenshouder om infectie door vervuiling te voorkomen.
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WAARSCHUWINGEN

– Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is.

– Gebruik of meng Optiview Oterma niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de 

gebruiksaanwijzing.

– Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. 

– Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

– Wijzig alleen van contact lens care systeem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist.

– Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof. 

NIET GEBRUIKEN

– Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met 

deze contactlensvloeistof. 

– Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist. 

BEWAREN

– Buiten het bereik van kinderen houden.

– Bewaren tussen 4 °C en 25 °C.

– Bescherm tegen zonlicht.

– Bewaren in de originele verpakking.

– Na openen 4 maanden houdbaar. 

BIJWERKINGEN

Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen Optiview Oterma niet gebruiken.

Oté Pharma Sol B.V.

Vluchtoord 38, NL- 5406 XP  Uden

DISTRIBUTEUR

Optitrade B.V., NL-3994 VZ HOUTEN

Optiview Oterma is een handelsmerk van Optitrade B.V.

© Optitrade B.V.
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