harde contactlenzen
instructie en adviezen

doen
 volg steeds de aanwijzing van uw
contactlensspecialist.
 desinfecteer/reinig u lenzen iedere
dag voordat u ze inzet, en na u ze
uithaalt met vloeistof.
 kom regelmatig langs voor controle.
 draai de dop direct op de fles na
gebruik.
 zet eerst uw lenzen in voordat u
make-up of crème gebruikt.
 bij irritatie zoals branderig gevoel
en/of droge ogen adviseren wij om de
lenzen uit te nemen en uw bril te
dragen. bij blijvende irritatie maakt u
een afspraak bij een van onze
contactlensspecialisten.
 indien de contactlens per ongeluk van
uw vingertop valt, spoel deze dan
eerst af met een steriele
zoutoplossing of met inzetvloeistof.
 begin altijd met hetzelfde oog om
uzelf een routine aan te leren.
 reserve lenzen droog bewaren
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 1e dag 4 uur in, 2e dag 6 uur, 3e dag
8 uur, 4e dag 10 uur en 5e dag heel
de dag.

niet doen
×

×

×
×
×
×
×
×

zwemmen met uw lenzen in. zwemt u, of
doet u aan contactsport? dan is een
dag lens misschien een oplossing
voor u. u kunt deze vrijblijvend bij
ons uitproberen
uw lenshouder langer dan 6 maanden
bewaren. anders krijgt u kans op
problemen.

beschadigde of uitgedroogde lenzen
dragen.
gebruikte vloeistof hergebruiken.
speeksel gebruiken om de lenzen te
reinigen of te bevochtigen.
de top van de fles met vloeistof in
aanraking laten komen met wat dan
ook.
spoel uw lenzen of lenshouder in het
buitenland nooit met kraanwater.
uw lenzen langer dan 5 dagen in
dezelfde vloeistof bewaren.

samengesteld door w. wierckx gediplomeerd
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inzetten
1. om te beginnen
was en droog altijd uw handen voordat u
de lenzen aanraakt, en plaats een stop in
de wastafel.

2. uw lenzen plaatsen
plaats de lens met de bolle kant op de
top van uw wijsvinger en zorg ervoor dat
hij niet vuil of beschadigd is. bevochtig
de lens met een druppeltje inzetvloeistof
voor dat u deze op het oog plaatst.

3. uw lenzen inzetten
houd uw oogleden goed open met behulp
van uw vingers, plaats de lens op het
gekleurde deel van het oog, laat nu het
onder- en boven ooglid rustig los, en
knipper een paar keer rustig, als u alles
goed ziet, dan zit de lens op de goede
plaats.

4. reinig uw lenshouder
spoel de lenshouder af met kraanwater,
of in het buitenland met verse vloeistof
en laat deze drogen.

uithalen
1. om te beginnen
was en droog altijd uw handen voordat u
de lenzen aanraakt, en plaats een stop in
de wastafel.

2. de lenzen uitnemen
zuiger:

plaats de harde lenzenzuiger midden op
de lens, en haal de lens uit het oog.
deze methode heeft onze voorkeur boven
de methode waarbij aan de oogleden
wordt getrokken.

uit manoeuvreren:

plaats een vinger op de onderste
ooglidrand, en een vinger van de andere
hand op de bovenste ooglidrand, beide
net achter de wimperharen. druk beide
ooglidranden nu zachtjes op het oog,
zodat deze achter de lens komen. door
de vingers naar elkaar toe te bewegen,
wipt u de lens uit het oog.

uitknipperen:

buig het hoofd licht, maak grote ogen,
en houd een hand onder het oog om de
lens op te vangen. plaats de wijsvinger
van de andere hand in de buitenste
ooghoek en trek de ooghoek lichtjes
richting oor. even knipperen en de lens
valt in uw hand. als u tijdens het
knipperen iets richting de neus kijkt zult
u merken dat het uitnemen
vergemakkelijkt.

3. reinigen van de lens
doe een paar druppels vloeistof op beide
zijden van de contactlens. poets de lens
voorzichtig langs beide zijden van het
midden naar de buitenkant, gedurende 5 à
10 seconden tussen de vingers, spoel
daarna de lens schoon met wat vloeistof.
poets nooit in een cirkelbeweging, dit kan
de lens stukmaken en reinigt u de lens
onvoldoende.

4. desinfecteren
plaats de lens in de lenshouder en vul
deze ruim met verse vloeistof. bewaar de
lenzen voor minstens 6 uur of doorheen
de nacht: uw lenzen zijn klaar om
gedragen te worden!

centreren
wanneer u een lens heeft ingezet, maar u
ziet nog steeds onscherp kan het zijn dat
de lens naar de zijkant van het oog is
verschoven of onder een ooglid terecht
is gekomen. Dit kan ook gebeuren als u
tijdens het dragen in de ogen wrijft of
als u de lens wilt uitnemen. geen paniek:
een lens kan nooit achter het oog
terecht komen! zoek de lens eerst op
door in een spiegel te kijken of door
voorzichtig het gesloten ooglid af te
tasten. als u de lens heeft gevonden,
kijkt u in tegenovergestelde richting en
schuift over het ooglid de lens weer
naar het midden. vervolgens draait u het
oog langzaam weer bij.

