BAUSCH + LOMB BOSTON® SIMPLUS™
Alles-in-één contactlensvloeistof
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK
Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en
vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen.
OMSCHRIJVING: Boston SIMPLUS™ Alles-in-één contactlensvloeistof is een
innovatieve reinigings-, desinfectie- en bewaarvloeistof voor vormstabiele
zuurstofdoorlatende contactlenzen (RGP). De vloeistof is geschikt voor alle fluor
siliconenacrylaat, siliconenacrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen.
Boston SIMPLUS™ Alles-in-één verwijdert proteïnen en vetten van het lensoppervlak
en helpt contactlenzen vrij te houden van hardnekkige aanslag. De vloeistof is tevens
ontwikkeld om lenzen schoon te spoelen om oppervlakkige
vuildeeltjes te verwijderen. Een multi-polymeer beschermingssysteem verzorgt de lens
om het inzetten te versoepelen en verhoogt een gelijkmatige bevochtiging. Een
gepatenteerd bevochtigend bestanddeel zorgt voor lensbevochtiging. Deze vloeistof is
ontwikkeld voor een verzachtend effect op uw ogen. Het bevat tevens een
conserveringssysteem dat bewezen effectief is in het vernietigen van schadelijke
organismen. Deze vloeistof is effectief bij zowel het reinigen als desinfecteren en is
daarnaast ook biocompatibel met uw ogen bij het lensdragen.
INHOUD: Een steriele, gebufferde wateroplossing die poloxamine,
hydroxyalkylfosfonaat, boorzuur, natrium boraat, natrium chloride, hydroxypropylmethyl
cellulose en Glucam bevat en is geconserveerd met chloorhexidine gluconaat (0.003%),
polyaminopropyl biguanide (0.0005%).
GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de
verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste
desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:
STAP 1:
Was uw handen met milde zeep. (Let op – zeep uit pompflacons is soms op olie
gebaseerd en dit kan de ogen irriteren.)
STAP 2:
Plaats de contactlenzen in de lege lenshouder en vul deze met verse Boston SIMPLUS
Alles-in-één contactlensvloeistof. Laat de lenzen gedurende tenminste vier (4) uur of
gedurende de nacht in de vloeistof staan.
STAP 3:
Haal de lenzen één voor één uit de lenshouder en wrijf beide zijden van de lens
voorzichtig met twee (2) tot vier (4) druppels Boston SIMPLUS in de palm van uw hand
gedurende twintig (20) seconden schoon. Er is geen aparte dagelijkse reiniger nodig.

STAP 4:
Spoel de contactlens gedurende vijf (5) seconden af met een constante stroom Boston
SIMPLUS om losgewreven vuildeeltjes te verwijderen (N.B. afspoelen met kraanwater
is niet nodig) en zet de lens in. Herhaal dit voor de andere lens.
STAP 5:
Maak de lenshouder grondig schoon met heet water en laat deze na elk gebruik
geopend drogen. Let op: Voorkom verontreiniging en raak de opening van de fles niet
aan met uw handen of anderszins. Houd de fles goed gesloten wanneer deze niet
gebruikt wordt.
WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN:
• Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de bestanddelen van dit product.
• Niet voor gebruik bij zachte contactlenzen.
• Volg de instructies van uw contactlensspecialist nauwkeurig op. Het niet opvolgen van
de instructies kan leiden tot ernstige ooginfecties.
• Raak de opening van de fles niet aan met uw handen, oog of anderszins. Dit kan
verontreiniging of oogletsel veroorzaken.
• Was altijd uw handen voor u uw lenzen of ogen aanraakt.
• Vloeistof niet hergebruiken. Gebruik altijd verse lensvloeistof voor het reinigen en
desinfecteren van uw lenzen.
• Sluit de fles na gebruik goed om besmetting of verdamping te voorkomen.
• Bewaren bij kamertemperatuur (15-30°C).
• Niet gebruiken in combinatie met oogheelkundige medicijnen tenzij onder medische
begeleiding.
• Gooi resterende vloeistof weg 3 maanden na opening.
• Niet gebruiken na verstrijken houdbaarheidsdatum.
• BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
• Lenshouders kunnen een belangrijke bron van microbiële vervuiling en oculaire irritatie
vormen. De lenshouder dagelijks reinigen met een vloeistof die een oppervlaktereiniger
bevat, afspoelen met heet water en geopend laten drogen. De lenshouder regelmatig
vervangen.
BELANGRIJK: Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, aanhoudt of verergert, of
indien het gezichtsvermogen verslechtert, het gebruik staken en uw
contactlensspecialist raadplegen.
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