Bausch + Lomb ReNu® MPS Sensitive Eyes™ multi-purpose
solution
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.
GEBRUIKSAANWIJZING: Volg deze eenvoudige stappen om uw lenzen
dagelijks te reinigen, desinfecteren en proteïne te verwijderen.
STAP 1:
Breng 3 druppels ReNu MPS Sensitive Eyes multi-purpose solution aan op elke
kant van de lens en wrijf de lens gedurende 20 seconden voorzichtig schoon.
STAP 2:
Spoel elke kant van de lens grondig gedurende 5 seconden af met ReNu MPS
Sensitive Eyes multi-purpose solution.
STAP 3:
Plaats de gereinigde contactlens in de lenshouder en vul deze met verse ReNu
MPS Sensitive Eyes multi-purpose solution. Laat de lenzen tenminste 4 uur in de
vloeistof staan. Zorg dat u altijd verse lensvloeistof gebruikt.
Uw contactlenzen zijn nu klaar voor gebruik. Afspoelen met een zoutoplossing is
niet nodig. Als er nog vuil op de contactlenzen zit, spoel deze dan af met ReNu
MPS Sensitive Eyes multi-purpose solution voordat u de contactlenzen inzet.
Volg altijd het advies van uw contactlensspecialist. Op basis van de
samenstelling van uw traanvocht en draagschema, kan uw contactlensspecialist
aanvullende producten of procedures aanbevelen.
BEWAREN: U kunt uw lenzen maximaal 30 dagen in een afgesloten lenshouder
bewaren.
INHOUD: Een steriele, isotone vloeistof die boorzuur, edetate disodium,
poloxamine 1%, natriumboraat en natriumchloride bevat; geconserveerd met
DYMED™ (polyaminopropyl biguanide) 0,00005%.
WERKING:
Reinigt en verwijdert ophopingen van vet, proteïne en andere aanslag en vuil van
zachte contactlenzen. Vernietigt schadelijke micro-organismen op de lens.
Afspoelen, bewaren en bevochtigen van contactlenzen voor het inzetten.

INDICATIES (voor gebruik):
ReNu MPS Sensitive Eyes multi-purpose solution is geïndiceerd voor
dagelijkse reiniging, afspoelen, chemische (niet thermische) desinfectie en het
bewaren van zachte (hydrofiele) contactlenzen, zoals aanbevolen door uw
contactlensspecialist.
CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken):
Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestandsdelen in het product, dit
product niet gebruiken.

WAARSCHUWING: PROBLEMEN MET CONTACTLENZEN EN
CONTACTLENSVERZORGINGSPRODUCTEN KUNNEN LEIDEN TOT
OOGINFECTIES EN ZELFS TOT HET VERLIES VAN HET
GEZICHTSVERMOGEN.
Het is essentieel dat u de instructies over de verzorging van uw contactlenzen en
contactlensverzorgingsproducten (inclusief lenshouder) op de bijsluiters en
verpakkingen van de producten nauwkeurig opvolgt.
Oogproblemen, waaronder ontsteking van het hoornvlies, kunnen zich snel
ontwikkelen en kunnen tot verlies van het gezichtsvermogen leiden. Lenzen die
zijn ontwikkeld om overdag te dragen, mogen niet worden ingehouden tijdens het
slapen. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de kans op negatieve
bijwerkingen toeneemt wanneer deze lenzen ’s nachts worden ingehouden.
Lenzen die geschikt zijn om dag en nacht te dragen, moeten regelmatig worden
uitgenomen of om te reinigen en te desinfecteren, of om te worden vervangen
volgens het vervangingsschema zoals voorgeschreven door uw
contactlensspecialist. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat negatieve
bijwerkingen vaker voorkomen bij dragers van lenzen die dag en nacht (tijdens
het slapen) worden ingehouden ten opzichte van dragers van lenzen die alleen
overdag worden gedragen. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat de kans op
negatieve bijwerkingen toeneemt naarmate lenzen, geschikt om dag en nacht te
dragen, langer worden doorgedragen en dus minder vaak worden gereinigd en
gedesinfecteerd dan wel vervangen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat rokers
vaker last hebben van negatieve bijwerkingen. Indien irritatie of overmatig tranen
optreedt, aanhoudt of toeneemt of indien uw gezichtsvermogen verslechtert,
staak het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw contactlensspecialist.
Dragers van contactlenzen wordt aangeraden om minimaal twee keer per jaar
hun contactlensspecialist te bezoeken. Iedere keer dat u uw contactlenzen in de

lenshouder bewaart, moet u deze vullen met verse contactlensvloeistof.
Hergebruik nooit de oude vloeistof. Gooi de contactlensvloeistof
direct weg nadat u uw lenzen uit de lenshouder heeft gehaald.
U mag uw lenzen nooit behandelen met water of bewaren in een lenshouder die
is omgespoeld met water, zij het kraanwater, flessenwater of gedistilleerd water
of een andere niet-steriele vloeistof.
Gooi eerst uw lenshouder leeg, reinig en spoel deze vervolgens om met ReNu
MPS Sensitive Eyes multi-purpose solution. Laat uw lenshouder na ieder gebruik
aan de lucht drogen. Vervang iedere maand uw lenshouder.
Waarschuwing: Indien u nalaat de vloeistof na ieder gebruik uit de lenshouder
weg te gooien of water gebruikt bij de verzorging van uw lenzen, kan dit leiden
tot ooginfecties en mogelijk verlies van het gezichtsvermogen. Zie de
meegeleverde bijsluiter voor belangrijke aanvullende veiligheidsvoorschriften.
VOORZORGSMAATREGELEN:
• Volg altijd de gebruiksaanwijzing bij het product op. Indien u de
gebruiksaanwijzing van het product niet volgt, kan dit leiden tot verlies van het
gezichtsvermogen.
• Bezoek regelmatig uw contactlensspecialist.
• Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen aanraakt.
• Gebruik geen kraanwater, flessenwater of speeksel om lenzen of de lenshouder
mee te reinigen.
• Gebruik alleen verse contactlensvloeistof om contactlenzen te reinigen en te
desinfecteren.
• Gooi na ieder gebruik de contactlensvloeistof in de lenshouder weg.
• Zoutoplossingen of oogdruppels desinfecteren uw lenzen niet.
• Volg altijd het vervangingsschema van contactlenzen en contactlensvloeistof
zoals geadviseerd.
• Gebruik iedere maand een nieuwe lenshouder.
• Zorg om infecties te voorkomen dat de bovenkant van de lenshouder nergens
mee in contact komt. Plaats na gebruik de dop direct terug.
• Gebruik dit product niet in combinatie met oogheelkundige medicijnen, tenzij
onder medische begeleiding.
• Niet gebruiken voor de thermische desinfectiemethode.
• Sluit de fles na gebruik goed af.
• Houd u aan de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op de verpakking en de fles.
• Gooi 90 dagen na opening de resterende contactlensvloeistof in de fles weg.
• Buiten bereik van kinderen houden.

• Bewaren op kamertemperatuur.
BELANGRIJK: Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, aanhoudt of
toeneemt of indien uw gezichtsvermogen verslechtert, staak het gebruik en
neem onmiddellijk contact op met uw contactlensspecialist.
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