BAUSCH+LOMB DAILY DISPOSABLE
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie voor gebruikers over het gebruik en onderhoud van
Bausch+Lomb (Hilafilcon B en Nesofilcon A) daily disposable contactlenzen.
Van toepassing op:
PRODUCTNAAM

MATERIAAL

WATERPERCENTAGE

VLOEISTOF IN DE BLISTER

Hilafilcon B

59% van het gewicht

Met boorzuur gebufferde
zoutoplossing met
poloxamine

Nesofilcon A

78% van het gewicht

Met booraat gebufferde
zoutoplossing met
poloxamine

SofLens® daily disposable
(hilafilcon B) contactlenzen
SofLens® daily disposable
toric For Astigmatism
(hilafilcon B) contactlenzen
Naturelle™ daily disposable
(hilafilcon B) cosmetische
gekleurde contactlenzen
Biotrue® ONEday
(nesofilcon A)contactlenzen
Biotrue® ONEday for
Presbyopia (nesofilcon A)
contactlenzen

Indicaties
De Bausch+Lomb (hilafilcon B en nesofilcon A) contactlenzen kunnen dagelijks worden gedragen en zijn bedoeld
voor de correctie van refractieve ametropieën (myopie, hyperopie, astigmatisme), presbyopie en reductie van
sferische aberraties bij personen die gezonde ogen hebben met een refractief astigmatisme tot een dioptrie van
2,00 of minder (de SofLens® daily disposable toric For Astigmatism contactlens is 5,00 of minder) die de
gezichtsscherpte niet hinderlijk verstoord. De lens dient te worden voorgeschreven voor éénmalig gebruik bij
sferische sterkten tussen +20,00D en ‐20,00D. De lens moet na het uitnemen worden weggegooid.
Beschrijving en instructies voor het dragen van de lenzen
Deze lenzen zijn bedoeld voor éénmalig gebruik en moeten na het dragen worden weggegooid. Het opnieuw
dragen van de lenzen zonder ze te reinigen en te ontsmetten kan leiden tot infecties en ernstige
oogaandoeningen. Volg altijd het door uw contactlensspecialist/opticien aanbevolen draagschema op.
Deze lenzen worden steriel geleverd en zijn door de fabrikant bedoeld voor voor een
maximale draagtijd van 1 dag. De lenzen zijn met behulp van stoom gesteriliseerd.
NIET GEBRUIKEN als de verpakking beschadigd of geopend is.
Instructies voor het inzetten en uitnemen van de lenzen
Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd uw handen grondig wassen en drogen. Vermijd het gebruik van
geparfumeerde of medische zeep. Leg de lens in de palm van uw hand. Zorg dat de lens de juiste kant naar buiten
heeft.

Controleer de lens voordat u ze inzet. Zet ze niet in als ze beschadigd zijn of als er krassen op te zien zijn.
Voor het uitnemen van de lenzen zorgt u dat u eerst uw handen wast en droogt. Gebruik uw vingers om de lens
naar beneden te schuiven naar het oogwit en neem de lens vervolgens uit. Gebruik contactlensvloeistof als het
moeilijk is om de lens te verwijderen. Gooi de lens na het uitnemen altijd weg.
Onderhoud van uw lenzen
• Was en spoel altijd uw handen voordat u uw lenzen aanraakt
• Zorg dat er geen cosmetica, lotions, zeep, crèmes of geparfumeerde stoffen in de ogen of op de lenzen
terechtkomt
• Gebruik nooit scherpe voorwerpen of uw nagels voor het uitnemen van lenzen uit hun houder of uw ogen
• Gooi de lenzen na het uitnemen altijd weg
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Wanneer u de adviezen van uw contactlensspecialist/opticien voor het dragen en reinigen van uw lenzen niet
opvolgt, loopt u een groter risico op ooginfecties.
Draag daglenzen nooit langer dan 1 dag en neem ze altijd uit wanneer u gaat slapen.
Draag geen contactlenzen bij één van de volgende symptomen:
• Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen
• Droge ogen (onvoldoende traanvocht)
• Slechte gezondheid die invloed heeft op de ogen, bijv. verkoudheid en griep
• Een systemische aandoening die de ogen aantast
Raadpleeg in de volgende gevallen uw contactlensspecialist/opticien voordat u lenzen gaat dragen:
• Het beoefenen van watersporten
• Langdurig verblijf in uiterst droge of stoffige omgevingen
• Bij gebruik van oogmedicatie
Verwijder uw lenzen onmiddellijk als u één van de volgende problemen ondervindt:
• Prikkende, branderige, jeukende, geïrriteerde of andere pijn aan het oog
• Minder comfort bij het dragen van de lenzen
• Ongewone afscheiding of overmatig tranen van de ogen
• Rode ogen
• Zeer droge of aanhoudend droge ogen
• Verminderd of onscherp zicht
• Regenbogen of kringen rond licht
• Gevoeligheid voor licht
Als deze symptomen zich blijven voordoen na het uitnemen van de lenzen en het inbrengen van een nieuw paar,
neem de lenzen dan opnieuw uit en neem contact op met uw contactlensspecialist/opticien. Dergelijke
symptomen kunnen verergeren indien ze worden genegeerd.

Aanvullende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor Biotrue ONEday (nesofilcon A) contactlenzen
Waarschuwing: UV‐absorberende contactlenzen zijn geen vervangers van beschermende UV‐absorberende
oogbescherming, zoals UV‐absorberende veiligheidsbrillen of zonnebrillen, omdat ze niet het hele oog en het
omliggende gebied bedekken. U moet UV‐absorberende oogbescherming blijven gebruiken, zoals aangegeven
door uw contactlensspecialist/opticien.
Let op: Langedurige blootstelling aan UV‐straling is één van de risicofactoren die in verband worden gebracht met
cataracten. Blootstelling is gebaseerd op een aantal factoren, zoals omgevingsfactoren (hoogte, geografische
ligging, wolkendek) en persoonlijke factoren (mate en de aard van buitenactiviteiten).UV‐blokkerende
contactlenzen helpen bescherming te bieden tegen schadelijke UV‐straling.
Let op: De effectiviteit van het dragen van UV‐absorberende contactlenzen bij het voorkomen van de incidentie
van oculaire stoornissen die verband houden met de blootstelling aan UV‐licht is tot op dit moment nog niet
vastgesteld. Er hebben echter nog geen klinische studies plaatsgevonden om aan te tonen dat het dragen van UV‐
blokkerende contactlenzen het risico op het ontwikkelen van cataracten of andere oogaandoeningen vermindert.
Raadpleeg uw contactlensspecialist/opticien voor meer informatie.
Referentiegids voor symbolen, labels en verpakking
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