OTILA
REINIGINGSVLOEISTOF
Voor reinigen. Voor alle contactlenzen.
MEDISCH HULPMIDDEL
SAMENSTELLING:
Werkzaam bestanddeel: niet-ionogene reinigende bestanddelen.
Conserveermiddel: PHMB 0,002 %.
Lees de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van Optiview Otila 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 enkele druppels Optiview Otila. Reinig de lenzen door deze
zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 30 seconden te masseren.
Spoel vervolgens beide zijden van de lens met Optiview Orion.
Hierna kunt u de met Optiview Orion bevochtigde lenzen inzetten.
De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.
De flacon na gebruik direct sluiten.
WAARSCHUWINGEN:
– Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is.
– Nooit de lenzen direct uit de Optiview Otila in de ogen zetten, zonder te spoelen, zoals in de gebruiksaanwijzing
is beschreven.
– Gebruik of meng Optiview Otila 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 contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist.
– Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.
– De flacon goed schudden voor gebruik.

OTILA
REINIGINGSVLOEISTOF
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 3 maanden houdbaar.
BIJWERKINGEN:
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen Optiview Otila niet gebruiken.
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