
1. Bij het gebruik van Biotrue® Multipurpose Solution, ReNu® MPSTM Sensitive Eyes en ReNu® 
Multiplus® Fresh Lens Comfort. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated. 
Andere product-/merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 21019

CONTACTLENSVERZORGING

‘S OCHTENDS ‘S AVONDS

Was je handen met zeep en droog 
ze vervolgens af met een schone 
handdoek of tissue.

Pak de lens, leg deze in je handpalm 
en spoel de lens af met verse 
multipurpose contactlensvloeistof.

Zet de lens in. Doe nu hetzelfde 
met je andere lens.

Gooi alle gebruikte multipurpose 
vloeistof weg, spoel de lenshouder 
schoon met verse multipurpose 
contactlensvloeistof.

Droog de lenshouder met een 
schone tissue en laat hem open 
en ondersteboven drogen op een 
tissue. Draai de dop op de fles 
contactlensvloeistof.

Was je handen met zeep en droog 
ze vervolgens af met een schone 
handdoek of tissue.

Vul de lenshouder tot net onder 
de rand.

Neem je lens uit, leg deze in je 
handpalm. Wrijf de lens met 
enkele druppels multipurpose 
contactlensvloeistof met je wijsvinger 
aan beide zijden schoon (10 sec.).

 Spoel de lens goed af met verse 
multipurpose contactlensvloeistof. 
Doe de lens in de lenshouder en 
herhaal het met je andere lens.

Volledige desinfectie kan alleen 
als je de lenzen tenminste 4 uur in 
multipurpose contactlensvloeistof 
laat liggen.1

• Was ALTIJD je handen.

• Gebruik ALTIJD verse contactlensvloeistof.

• NIEUWE lenshouder bij elke NIEUWE fles vloeistof.

• Draai de dop ALTIJD stevig terug op de fles.

• ONMIDDELLIJK  contact opnemen als je ogen rood, 
geïrriteerd of overgevoelig zijn voor licht.

• Een geopende fles contactlenzenvloeistof kan  
3 MAANDEN worden bewaard. Zet een herinnering 
in je agenda om de fles tijdig te vervangen.

• Gebruik NOOIT kraanwater.

• NOOIT contactlensvloeistof aanvullen of hergebruiken. 

• Draag NOOIT je contactlenzen als je ogen rood of 
geïrriteerd zijn.

• Raak NOOIT de flesopening aan, dit vervuilt de vloeistof.

• Bij oogmedicijnen, NOOIT je contactlenzen dragen 
zonder vooraf overleg.


