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Deze gebruikksaanwijzing be
evat informatie
e voor gebruikkers over het geebruik en ondeerhoud van
Bausch+Lomb (samfilcon A) hydrofiele, zaachte contactleenzen.
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Beschrijvin
ng en instructies voor het dragen van de le
enzen
Deze lenze
en zijn voor daggelijks gebruik en dienen te worden
w
vervanngen zoals voorgeschreven door uw
contactlensspecialist/optticien. Wannee
er de lenzen op
pnieuw worde n gebruikt, mo
oeten ze wordeen gereinigd,
afgespoeld
d en gedesinfeccteerd nadat u ze hebt uitgen
nomen en vooordat u ze opnieuw inzet.
Deze lenzen worden
w
steriell geleverd en zzijn door de fab
brikant bedoeld voor gebruikk zoals
voorgeschrevven door de co
ontactlensspeccialist/opticien.. De lenzen zijn
n met behulp vvan
stoom gesterriliseerd.
NIET GEBR
RUIKEN als de verpakking
v
besschadigd of geo
opend is.
Instructiess voor het inze
etten en uitnem
men van de len
nzen
Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd
a
uw handen grondig waassen en drogen. Vermijd hett gebruik van
eerde of medissche zeep. Leg de lens in uw handpalm.
h
Zorrg dat de lens d
de juiste kant n
naar buiten heeft.
geparfume

Controleerr de lens alvore
ens u ze inzet. Zet deze niet in als ze beschaadigd is of als eer krassen op tte zien zijn.
Voor het uitnemen
u
van de
d lenzen zorgtt u dat u eerst uw handen waast en droogt. Gebruik uw vin
ngers om de leens
naar bened
den te schuiven naar het ooggwit, en neem de lens vervolggens uit. Gebruik contactlensvloeistof als h
het
moeilijk is om de lens te verwijderen.
Onderhoud van uw lenze
en
• Het reinigen en desinfe
ecteren van uw
w lenzen na hett uitnemen is vvan essentieel belang voor dee gezondheid vvan

uw ogen
• Maak enkel gebruik van producten die geschikt zijn voor zachte contactlenzen en volg de aanwijzingen op van de
fabrikant
• Gebruik steeds verse contactlensvloeistof voor het onderhoud van uw lenzen. Let op de houdbaarheidsdatum
• Gebruik geen andere vloeistoffen, zoals kraanwater, mineraalwater of speeksel om lenzen te bewaren of te
bevochtigen
• Zorg dat de lenzen altijd volledig ondergedompeld zijn in de aanbevolen contactlensvloeistof wanneer ze niet
worden gedragen
• Vergeet niet om ook uw lenshouder te reinigen wanneer u uw lenzen reinigt
• Gooi altijd uw lenzen weg aan het einde van het draagschema dat werd voorgeschreven door uw
contactlensspecialist/opticien
• Was en droog 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 verwijderen van lenzen uit de lenshouder of uw ogen
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 geen lenzen tijdens het slapen.
Draag geen contactlenzen bij één van de volgende symptomen:
• Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen
• 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
Neem uw lenzen onmiddellijk uit 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 verwijderen van de lenzen en het inbrengen van een nieuw paar,
verwijder de lenzen dan opnieuw en neem contact op met uw contactlensspecialist/opticien. Dergelijke
symptomen kunnen leiden tot ernstiger aandoeningen indien ze worden genegeerd.
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