zachte contactlenzen
instructie en adviezen

inzetten
1. om te beginnen
was en droog altijd uw handen voordat u
de lenzen aanraakt.

2. uw lenzen reinigen
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, spoel dan de lens schoon
met wat vloeistof.

3. uw lenzen plaatsen
plaats de lens op de top van uw vinger en
zorg ervoor dat hij niet vuil, beschadigd
of omgedraaid zit.

4. uw lenzen inzetten
houd uw oogleden goed open met behulp
van uw vingers, plaats de lens op het
gekleurde deel van het oog, en schuif de
lens heen en weer. laat nu het onder- en
boven ooglid rustig los, en knipper een
paar keer rustig.

5. reinig uw lenshouder
spoel de lenshouder af met kraanwater,
of in het buitenland met verse vloeistof
en laat deze drogen.
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uithalen
1. om te beginnen
was en droog altijd uw handen voordat u
de lenzen aanraakt.

2. de lenzen uitnemen
houd uw oogleden met behulp van uw
vingers goed open, en schuif de lens tot
op uw oogwit. om de lens te verwijderen
knijpt u de lens voorzichtig samen tussen
duim en wijsvinger.

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, spoel dan de lens schoon
met wat vloeistof.
poets nooit in een cirkelbeweging, dit kan
de lens stukmaken en reinigt u
onvoldoende de buitenkant van de lens.

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!

factoren die droge en
vermoeide ogen veroorzaken







airco en centrale verwarming.
bepaalde medicatie tegen verkoudheid
of allergie.
blootstelling aan fel zonlicht.
luchtvervuiling zoals pollen en stof.
langere periode van concentratie,
zoals o.a. lezen, pc, tv of
autorijden.
het dragen van contactlenzen.

wat kunt u doen om het
gevoel te verlichten







gebruik druppels om de ogen extra te
bevochtigen.
vermijd airco of zet deze in een
lagere stand.
rook niet en vermijd passief roken.
gebruik een luchtbevochtiger,
vooral in de winter.
knipper vaker, dit zorgt voor meer
traanfilmproductie.
laat uw ogen tijdig rusten.

tips

zwemt u, of doet u aan contactsport? dan
is een dag lens misschien een oplossing
voor u, deze vrijblijvend bij ons
uitproberen. heeft u last van u lenzen,
dan is een ander type lens of vloeistof
misschien iets voor u. *

vraag naar de mogelijkheden

doen
 volg steeds de aanwijzing van uw
contactlensspecialist.
 was altijd eerst je handen voordat u
de lenzen aanraakt.

niet doen
×
×

 desinfecteer/reinig u lenzen iedere
dag voordat u ze inzet met vloeistof.

×

 kom regelmatig langs voor controle.

×

 spoel uw lenshouder af met verse
vloeistofen laat deze in de open
lucht drogen.
 vermijd contact met spuitbussen als u
de lenzen draagt.

×
×

 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.
 1e dag 4 uur in, 2e dag 6 uur, 3e dag
8 uur, 4e dag 10 uur en 5e dag heel
de dag.

×
×

uw lenzen met kraanwater spoelen.
zwemmen in open water met uw lenzen
in, in het buitenland, i.v.m. infectie
gevaar!
uw lenshouder langer dan 6 maanden
bewaren.
uw lenzen langer dragen dan
voorgeschreven.
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
opticien, govaert optiek wouw

