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Volgens gebruiksaanwijzing!
Volgens gebruiksaanwijzing!

Aanwijzing
Aanwijzing
voor veilig
voor
gebruik
veilig gebruik

Productienummer
Productienummer

Ni Het gebruiken
Ni Het gebruiken
in geval van
in geval
beschadigde
van beschadigde
verpakking
verpakking

FLetF

Zachte contactlenzen
Zachte contactlenzen
van de HECHT
van de
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH worden
GmbH worden
geleverd in
geleverd
een glazenflacon
in een glazenflacon
met verzegelde
met verzegelde
schroefdop
schroefdop
die gevulddieis gevuld is
met een isotonische
met een isotonische
fysiologische
fysiologische
zoutoplossing
zoutoplossing
(Samenstelling:
(Samenstelling:
NaCl
NaCl
0.9%. bevat
0.9%.
spoeloplossing:
bevat spoeloplossing:
NaCl 9 g/l,
NaCl
Na+9 154
g/l, Na+
mmo/l,
154Clmmo/l,
154 mmol/l,
Cl- 154 mmol/l,
in Aqua ad
in iniectabilia)
Aqua ad iniectabilia)
gesteriliseerd
gesteriliseerd
d.m.v. stoom.
d.m.v.Ditstoom.
staat Dit
vermeldt
staat vermeldt
op
op
het etikethet
vanetiket
de contactlensverpakking.
van de contactlensverpakking.
Wanneer Wanneer
u de HECHT
u de HECHT
Contactlens
Contactlens
in de originele
in de originele
houder ontvangt,
houder ontvangt,
let er danlet
operdat
dan
u bij
op het
dat u bij het
open draaien
openeen
draaien
“klikje”
eenvoelt.
“klikje”
Ditvoelt.
“klikje”
Ditis“klikje”
de garantie
is de dat
garantie
de lens
dat de lens
steriel is en
steriel
direct
is en
kandirect
worden
kaningezet.
worden ingezet.

FLetF
opLet op

Wanneer Wanneer
de originele
de originele
verpakking
verpakking
is beschadigd,
is beschadigd,
het “klikje”
hetis“klikje”
niet meer
is niet meer
voelbaar, voelbaar,
of de aangegeven
of de aangegeven
houdbaarheidsdatum
houdbaarheidsdatum
is verstreken
is verstreken
(bijv.
(bijv.
2024-06-12)
2024-06-12)
gebruik de
gebruik
contactlenzen
de contactlenzen
dan niet. dan niet.
Er is een risico
Er is een
vanrisico
schade
vanaan
schade
de ogen.
aan de ogen.
Neem contact
Neemop
contact
met uw
opcontactlensspecialist
met uw contactlensspecialist
en gebruik
ende
gebruik
lenzende lenzen
uitsluitenuitsluiten
na zijn toestemming.
na zijn toestemming.
De houdbaarheidsdatum
De houdbaarheidsdatum
heeft betrekking
heeft betrekking
op de desinfecterende
op de desinfecterende
werking van
werking
de bewaarvloeistof
van de bewaarvloeistof
tot de tot de
aangegeven
aangegeven
datum. datum.

Medical device
Medical device

Algemene
Algemene
instructies
instructies
Goed zien
Goedmet
ziencontactlenzen
met contactlenzen
verhoogt
verhoogt
uw uw
kijkplezier.
kijkplezier.
Wij wensen
Wijuwensen
van begin
u van
af aan
begin
veel
af plezier
aan veel
met
plezier
het dragen
met hetvan
dragen
uw zachte
van uw zachte
contactlenzen.
contactlenzen.
Uw contactlenzen
Uw contactlenzen
zijn met de
zijngrootste
met de precisie
grootste precisie
geproduceerd
geproduceerd
en zeer deskundig
en zeer deskundig
aangepast.
aangepast.
Hierdoor kunt
Hierdoor
u van
kunt
de voordelen
u van de voordelen
van zachte
van
contactlenzen
zachte contactlenzen
genieten. genieten.
Met behulp
Metvan
behulp
deze van
moderne
deze moderne
manier van
manier
oogcorrectie
van oogcorrectie
bereikt u bereikt
hetzelfde
u hetzelfde
gezichtsvermogen
gezichtsvermogen
als iemand
alszonder
iemand
oogfout.
zonder oogfout.
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Verpakking
Verpakking
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G
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Deze folder
Deze
bevat
folder
belangrijke
bevat belangrijke
informatie
informatie
over het gebruik
over heten
gebruik
de
en de
veiligheidveiligheid
van dit product:
van dit lees
product:
een en
leesander
een en
zorgvuldig.
ander zorgvuldig.
Wanneer Wanneer
u nog u nog
vragen heeft,
vragen
neem
heeft,
contact
neemop
contact
met uw
opcontactlensspecialist.
met uw contactlensspecialist.
Volg het advies
Volg het
opadvies
van uwopcontactlensspecialist,
van uw contactlensspecialist,
houd u aan
houd
de uopaan
hetde op het
etiket vermelde
etiket vermelde
instructiesinstructies
van contactlensvloeistoffen.
van contactlensvloeistoffen.
Hierdoor Hierdoor
behoudt behoudt
u het draagcomfort
u het draagcomfort
en verlengt
en uverlengt
de levensduur.
u de levensduur.
Wordt deWordt
contactlens
de contactlens
gebruikt door
gebruikt
iemand
doormet
iemand
een ernstige
met een beperking
ernstige beperking
die niet indie
staat
nietisindit
staat
product
is ditvolgens
productde
volgens
gebruiksaanwijzing
de gebruiksaanwijzing
zonder zonder
problemen
problemen
te gebruiken,
te gebruiken,
dan dientdan
- een
dient
– ouder
- eenof
– ouder
voogd.of voogd.
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Worden vloeistoffen
Worden vloeistoffen
gebruikt die
gebruikt
ongeschikt
die ongeschikt
zijn voor het
zijnonderhoud
voor het onderhoud
van
van
zachte contactlenzen
zachte contactlenzen
dan bedreigt
dandit
bedreigt
zowel uw
dit zowel
lenzenuw
alslenzen
de
als de
gezondheid
gezondheid
van uw ogen.
van uw ogen.

IBijzondere
IBijzondere
aanwijzingen
aanwijzingen
in gevalinvan
geval
gedehydreerde
van gedehydreerde

• Houd altijd
• Houd
rekening
altijd met
rekening
de instructies
met de instructies
vermeld op
vermeld
de onderhouds
op de onderhouds
productenproducten
van contactlenzen.
van contactlenzen.
Temperatuuradviezen
Temperatuuradviezen
opvolgen opvolgen
a.u.b !
a.u.b !
• Als u uw
• contactlenzen
Als u uw contactlenzen
langere tijd
langere
niet draagt,
tijd niet
neem
draagt,
danneem
de juiste
dan de juiste
voorzorg maatregelen
voorzorg maatregelen
zoals vermeld
zoalsop
vermeld
de bijsluiter
op de van
bijsluiter
de contactvan de contactlens onderhouds
lens onderhouds
productenproducten
• Gebruik• deGebruik
bewaarvloeistof
de bewaarvloeistof
slechts eenmalig
slechts eenmalig
• Gebruik• deGebruik
bewaarvloeistof
de bewaarvloeistof
in de contactlenshouder
in de contactlenshouder
één keer één keer
• Gebruik• geen
Gebruik
vloeistof
geen waarvan
vloeistofde
waarvan
houdbaarheidsdatum
de houdbaarheidsdatum
is verstreken
is verstreken
• Let vooral
• Let
op vooral
voor direct
op voor
contact
directmet
contact
niet steriel
met niet
vooral
steriel
stilstaand
vooral stilstaand
water(zoals
water(zoals
leidingwater,
leidingwater,
jacuzzi, zwembadwater,
jacuzzi, zwembadwater,
deelname deelname
aan
aan
diverse watersporten,
diverse watersporten,
toxische oftoxische
irriterende
of irriterende
dampen ofdampen
vloeistoffen
of vloeistoffen
en beroepsrisico‘s.
en beroepsrisico‘s.
• Let in het
• Let
bijzonder:
in het bijzonder:
In principeInisprincipe
elk contact
is elkmet
contact
niet-steriel
met niet-steriel
water
water
bevat (voor
bevat
bijvoorbeeld
(voor bijvoorbeeld
leidingwater,
leidingwater,
jacuzzi, zwemmen,
jacuzzi, zwemmen,
watersporten
watersporten
deelname deelname
..) Het risico
..) Het
van risico
besmetting
van besmetting
van uw van uw
contactlenzen
contactlenzen
en dus hetenrisico
dus het
van risico
microbiële
van microbiële
infectie is infectie
in contact
is in contact
met niet steriel
met niet
water
steriel
altijd
water
mogelijk.
altijd mogelijk.
• Bewaar•uwBewaar
zachteuw
lenzen
zachte
gedurende
lenzen gedurende
de nacht nooit
de nacht
in een
nooit
nietin een niet
fysiologische
fysiologische
zoutoplossing.
zoutoplossing.
• Bewaar•uwBewaar
lenzenuw
nietlenzen
op plaatsen
niet opwaar
plaatsen
dezewaar
blootgesteld
deze blootgesteld
kunnen kunnen
worden aan
worden
het directe
aan het
zonlicht,
directe of
zonlicht,
op plaatsen
of opmet
plaatsen
een hogere
met een hogere
temperatuur
temperatuur
boven de 25
boven
graden
de 25
celcius.
graden
Bijvoorbeeld
celcius. Bijvoorbeeld
in de zomer
in de
in zomer in
het dashboard
het dashboard
kastje vankastje
de auto,
vanhier
de auto,
kan de
hier
temperatuur
kan de temperatuur
gemakkelijk
gemakkelijk
boven de 50
boven
graden
de 50
celcius
graden
komen
celcius
enkomen
de lenzen
en de
kunnen
lenzen kunnen
hierdoor vervormd
hierdoor vervormd
worden. worden.
• Contactlenzen
• Contactlenzen
niet laten niet
onderkoelen
laten onderkoelen
bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
in de autoinbijde auto bij
vriesweer.vriesweer.
• Lange en
• scherpe
Lange ennagels
scherpe
kunnen
nagelsdekunnen
contactlens
de contactlens
beschadigen
beschadigen
en
en
schade aan
schade
het oog
aanveroorzaken.
het oog veroorzaken.
Heeft de contactlens
Heeft de contactlens
een defecteen
aandefect aan
de rand dan
de mag
rand deze
dan mag
niet meer
deze niet
worden
meergedragen
worden gedragen
• Bij het •sluiten
Bij het
vansluiten
de houder
van de
dient
houder
u erop
dient
te letten
u erop dat
te letten
de lensdat
in de
hetlens in het
midden van
midden
de cupvan
ligtdeom
cup
beschadiging
ligt om beschadiging
van de lensrand
van dete
lensrand te
voorkomen.
voorkomen.
• Wissellen,
• Wissellen,
of verander
of nooit
verander
zelf nooit
de parameters
zelf de parameters
van de contactlenzen
van de contactlenzen
of het contactlenstype
of het contactlenstype
zonder advies
zonder
in te
advies
winnen
in tevan
winnen
uw contactlens
van uw contactlens
specialist. specialist.
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(uitgedroogde)
(uitgedroogde)
lenzen lenzen
Zachte lenzen
Zachte
mogen
lenzen
niet
mogen
uitdrogen
niet uitdrogen
of in gedehydreerde
of in gedehydreerde
toestand toestand
worden ingezet.
wordenWanneer
ingezet. de
Wanneer
contactlens
de contactlens
is uitgedroogd,
is uitgedroogd,
bevochtigbevochtig
deze
deze
dan eerst dan
met eerst
de bewaarvloeistof
met de bewaarvloeistof
of zoutoplossing.
of zoutoplossing.
Daarna deDaarna de
contactlens
contactlens
voorzichtig
voorzichtig
in de houder
in de
gevuld
houder
met
gevuld
bewaarvloeistof
met bewaarvloeistof
leggen leggen
en minimaal
en minimaal
een uur bewaren.
een uur Vervolgens
bewaren. Vervolgens
de gehydreerde
de gehydreerde
lens goed lens goed
reinigen. Laat
reinigen.
de lens
Laat
zonodig
de lensdoor
zonodig
de specialist
door de controleren.
specialist controleren.

Diverse contactlenzen
Diverse contactlenzen
zijn al naar
zijn
gelang
al naar
de gelang
producteigenschappen
de producteigenschappen
voor
voor
verschillende
verschillende
draagperiode´s
draagperiode´s
geschikt. Zo
geschikt.
is de draagperiode
Zo is de draagperiode
voor
voor
sommige producten
sommige producten
gelimiteerd.
gelimiteerd.
Gangbare Gangbare
vormen van
vormen
maximale
van maximale
gebruiksduur
gebruiksduur
zijn: 1 dag,zijn:
1 week,
1 dag,1 1maand,
week, 13 maand,
maanden,
3 maanden,
4 maanden,
4 maanden,
of 6
of 6
maanden. maanden.
Uw expertUw
- wird:
expert
- uw
- wird:
contactlensspecialist
- uw contactlensspecialist
zal u informeren
zal u informeren
over de maximale
over de maximale
gebruikstermijn
gebruikstermijn
van het aan
vanu het
afgegeven
aan u afgegeven
contactlens
contactlens
type, gebaseerd
type, gebaseerd
op wettelijke
op wettelijke
voorschriften.
voorschriften.
Om uw ogen
Om te
uwbeschermen
ogen te beschermen
en om ernstige
en om complicaties
ernstige complicaties
te
te
voorkomen
voorkomen
is het absoluut
is het nodig
absoluut
om nodig
het gewenningsschema
om het gewenningsschema
aan te aan te
houden. houden.
Draag uw Draag
contactlenzen
uw contactlenzen
tijdens de tijdens
gewenningsperiode
de gewenningsperiode
niet de hele
niet
dag,
de hele dag,
uw contactlensspecialist
uw contactlensspecialist
vertelt u hoe
vertelt
u deu draagtijd
hoe u de kunt
draagtijd
verlengen.
kunt verlengen.
Wanneer het
Wanneer
draagcomfort
het draagcomfort
vermindert,
vermindert,
draag de contactlenzen
draag de contactlenzen
niet
niet
langer maar
langer
neem
maar
contact
neemopcontact
met uwopspecialist.
met uw specialist.
GedurendeGedurende
de
de
gewenningsperiode
gewenningsperiode
dient de draagtijd
dient de langzaam
draagtijd langzaam
te wordenteopgevoerd
worden opgevoerd
tot de maximale
tot de maximale
draagtijd is
draagtijd
bereikt is.
is bereikt
Gebruikis.dagelijks
Gebruik de
dagelijks
door dede door de
producentproducent
of uw contactlensspecialist
of uw contactlensspecialist
aanbevolen
aanbevolen
contactlensvloeistof.
contactlensvloeistof.
Laat minstens
Laat 2minstens
maal per2 jaar
maaluw
perlenzen
jaar uw
en lenzen
ogen door
en ogen
de specialist
door de specialist
controleren.
controleren.
Wanneer het
Wanneer
draagcomfort
het draagcomfort
afneemt, draag
afneemt,
de lenzen
draag de
nietlenzen
langerniet
maar
langer maar
maak een maak
afspraak
eenmet
afspraak
uw specialist.
met uw specialist.

4

5

Onderhoud
Onderhoud

5

In te vullen
door specialist
In te vullen
door specialist

• handen•goed
wassen
enwassen
afdrogen
u uwvoor
lenzen
aanraakt.
handen
goed
en voor
afdrogen
u uw
lenzen aanraakt.
• controleer
de contactlens
vóór u hem
op uhet
oogopplaatst
of plaatst
deze of deze
• controleer
de contactlens
vóór
hem
het oog
onbeschadigd
is. Indien de
eendekapotte
heeftrand
of het
onbeschadigd
is. lens
Indien
lens eenrand
kapotte
heeft of het
oppervlak oppervlak
onregelmatig
is dient u de
lens niet
dragen.
onregelmatig
is dient
u detelens
niet te dragen.
• wanneer
lens opde
delens
grond
voorzichtig
met een met een
• de
wanneer
op isdegevallen
grond isdeze
gevallen
deze voorzichtig
vochtige vingertop
of contactlenszuiger
oprapen; hierna
de hierna
lens de lens
vochtige vingertop
of contactlenszuiger
oprapen;
afspoelen afspoelen
en verder en
reinigen.
verder reinigen.
• de contactlens
nooit overnooit
tafel over
of spiegeloppervlak
schuiven. schuiven.
• de contactlens
tafel of spiegeloppervlak
• Bij het •sluiten
vansluiten
de houder
erop
lettenerop
dat letten
de lensdat
in de
hetlens
midden
Bij het
van de
houder
in het midden
van de cupvan
ligtdeom
beschadiging
van de lensrand
voorkomen.
cup
ligt om beschadiging
van detelensrand
te voorkomen.
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LOT:

Gewenningsplan
en controles:
Gewenningsplan
en controles:

Het dagelijks
gebruik van
speciale
die op uw die op uw
Het dagelijks
gebruik
vanonderhoudsproducten
speciale onderhoudsproducten
contactlenzen
zijn afgestemd
is voor optimaal
vereist. vereist.
contactlenzen
zijn afgestemd
is voor draagcomfort
optimaal draagcomfort
RegelmaatRegelmaat
en zorgvuldigheid
spelen eenspelen
beslissende
rol.
en zorgvuldigheid
een beslissende
rol.
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Specialist:Specialist:

Juiste verzorging
Juiste verzorging

GebrekkigGebrekkig
en slecht en
onderhoud
kan tot ernstige
slecht onderhoud
kan tot beschadiging
ernstige beschadiging
van het oog
vanleiden.
het oog leiden.
Systemen Systemen
die in de praktijk
blijken
te voldoen
of géén of
die in degoed
praktijk
goed
blijken tebevatten
voldoen géén
bevatten
weinig conserveermiddel.
Om deze reden
adviseren
wij het gebruik
weinig conserveermiddel.
Om deze
reden adviseren
wij hetvan
gebruik van
niet geconserveerde
peroxide- peroxideof overeenkomstige
alternatieve
systemen. systemen.
niet geconserveerde
of overeenkomstige
alternatieve
Uw contactlensspecialist
adviseert het
verzorgingssysteem
dat het meest
Uw contactlensspecialist
adviseert
het verzorgingssysteem
dat het meest
geschikt voor
u is. Om
draagcomfort
en verdraagbaarheid
op langereop langere
geschikt
voorhet
u is.
Om het draagcomfort
en verdraagbaarheid
termijn te termijn
garanderen
moet dit advies
zo goed
te garanderen
moet dit
adviesmogelijk
zo goedworden
mogelijk worden
opgevolgd.opgevolgd.
• Reinig •de Reinig
lenzen de
direct
na uitnemen.
Breng op zowel
- als
lenzen
direct na uitnemen.
Breng de
op binnen
zowel de
binnen - als
buitenzijdebuitenzijde
enkele druppels
aan en wrijf
enkelereinigingsvloeistof
druppels reinigingsvloeistof
aandeze
en wrijf deze
tussen duim
en wijsvinger
gedurendegedurende
ca. 20 seconden.
tussen
duim en wijsvinger
ca. 20 seconden.
• Spoel vervolgens
de contactlenzen
grondig met
bewaar• Spoel vervolgens
de contactlenzen
grondig
met/ bewaar- /
afspoelvloeistof
af en leg de
in de
lenshouder
gevuld metgevuld
verse met verse
afspoelvloeistof
af lenzen
en leg de
lenzen
in de lenshouder
bewaarvloeistof.
bewaarvloeistof.
• Opslag/Desinfectie:
Nu beginnen
de toepassing
van het door
• Opslag/Desinfectie:
Nu met
beginnen
met de toepassing
vanuw
het door uw
contactlens-specialist
geadviseerde
verzorgingsmiddel,
volg de volg de
contactlens-specialist
geadviseerde
verzorgingsmiddel,
beschrijving
in de bijsluiter
De bewaarvloeistof
bevat
beschrijving
in de goed.
bijsluiter
goed. De bewaarvloeistof
bevat
desinfecterende
stoffen (welke
minimaal
uur bezondigen
voor
desinfecterende
stoffen
(welke 6minimaal
6 uur bezondigen
voor
desinfectie)
en deze werken
in werken
op de contactlens
en de secundaire
desinfectie)
en deze
in op de contactlens
en de secundaire
vloeistof lagen
gedurende
de nacht. de nacht.
vloeistof
lagen gedurende

Productnaam:
R
Productnaam:
LOT:

1. dag

aanbevolen
draagtijd: draagtijd:
1. dag
aanbevolen

2. dag

aanbevolen
draagtijd: draagtijd:
2. dag
aanbevolen

3. dag

aanbevolen
draagtijd: draagtijd:
3. dag
aanbevolen

4. dag

aanbevolen
draagtijd: draagtijd:
4. dag
aanbevolen

5. dag

aanbevolen
draagtijd: draagtijd:
5. dag
aanbevolen

PeriodiekePeriodieke
controle na:
draagtijd: draagtijd:
controle na: Geadviseerde
Geadviseerde

Uw maximale
draagtijd volgens
advieshet
vanadvies
uw contactlensspecialist:
Uw maximale
draagtijdhet
volgens
van uw contactlensspecialist:
Uur/dag: ...................
Datum: ..................
Specialist:Specialist:
..............................................
Uur/dag: ...................
Datum: ..................
..............................................
Uur/dag: ...................
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..............................................
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(volgens de
instructiesinstructies
van de onderhoudsproducten)
van de onderhoudsproducten)
zodat uw zodat
lenzenuw
weer
lenzen
schoon
weer schoon
en gedurende
en gedurende
de nacht gedesinfecteerd
de nacht gedesinfecteerd
zijn voordat
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ze weer ukunt
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inzetten de
inzetten
daaropvolgende
de daaropvolgende
dag.
dag.
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Gebr
van het oog
va
Systemen Sy
di
weinig conse
we
niet geconse
nie
Uw contactl
Uw
geschikt voo
ge
termijn teter
ga
opgevolgd.op
• Reinig •de
buitenzijd
tussen du
• Spoel ver
•
afspoelvl
bewaarvl
• Opslag/D
•
contactle
beschrijvi
desinfect
desinfect
vloeistof

U dient absoluut
U dientde
absoluut
aanwijzingen
de aanwijzingen
vermeldt op
vermeldt
de gebruiksaanwijzing
op de gebruiksaanwijzing
van
van
de door u de
gebruikte
door u vloeistof
gebruikteop
vloeistof
te volgen
op waardoor
te volgen dit
waardoor
proces dit
volledig
proces volledig
verloopt. verloopt.
• Toegevoegde
• Toegevoegde
speciaal reiniger
speciaalofreiniger
proteineverwijderaar:
of proteineverwijderaar:
in sommige
in gevallen
sommigeisgevallen
een extra
is oppervlakte
een extra oppervlakte
reiniger noodzakelijk
reiniger noodzakelijk
die
die
afwisselend
afwisselend
met de gewone
met dereiniger
gewoneofreiniger
een maal
of per
eenweek
maal wordt
per week
ge- wordt gebruikt. Uwbruikt.
specialist
Uw stemt
specialist
in overleg
stemt in
met
overleg
u dezemet
intervallen
u deze intervallen
af waar- af waardoor een optimaal
door eenreinigingsresultaat
optimaal reinigingsresultaat
van uw contactlenzen
van uw contactlenzen
gewaar- gewaarborgd is. borgd is.
• Contactlens
• Contactlens
houder: houder:
Geadviseerd
Geadviseerd
wordt om wordt
minimaal
om 1x
minimaal
wekelijks
1x wekelijks
uw contactlens
uw contactlens
houder houder
te reinigen.teVervanging
reinigen. Vervanging
om de drieom
- tot
de zes
driemaanden,
- tot zes maanden,
of nog beter
of nog
bij beter bij
het openenhet
van
openen
een nieuwe
van een
bewaar/reinigingsvloeistof
nieuwe bewaar/reinigingsvloeistof
voor zachte
voor zachte
lenzen. Bijlenzen.
iedere nieuwe
Bij iedere
onderhoudsvloeistof
nieuwe onderhoudsvloeistof
wordt een wordt
nieuweeen
stenieuwe steriele/schone
riele/schone
houder meegeleverd.
houder meegeleverd.
Als U uw zachte
Als U uw
lenzen
zachte
meeneemt
lenzen meeneemt
van de plekvan
va de
onderhoud
plek va onderhoud
(reini(reiniging- en desinfectie)
ging- en desinfectie)
en elders gaat
en elders
inzetten
gaatvraag
inzetten
dan vraag
aan uw
dan
conaan uw contactlens specialist
tactlens de
specialist
geschikte
de vloeistof
geschiktevoor
vloeistof
transport
voor en
transport
de geschiken de geschikte afspoel-teinzet
afspoelvloeistof
inzetvoor
vloeistof
op devoor
andere
op de
locatie.
andere
(bijv,
locatie.
vakantie
(bijv,–vakantie –
of verre werklocatie
of verre werklocatie
onder specifieke
onder specifieke
omstandigheden).
omstandigheden).
Uw contactlens
Uw contactlens
specialist zal
specialist
u hierbij
zalgraag
u hierbij
van graag
adviesvan
dienen.
advies dienen.
Onderhoud
Onderhoud
uw contactlenzen
uw contactlenzen
aandachtig
aandachtig
en precies,eninprecies,
het bijzonder
in het bijzonder
gedurendegedurende
de gewenningsperiode.
de gewenningsperiode.

Neem de zuiger
Neem tussen
de zuiger
duim
tussen
en widuim en wijsvinger enjsvinger
trek metendetrek
middelvinmet de middelvinger van dezelfde
ger vanhand
dezelfde
het ondehand het onderooglid omlaag.
rooglidMet
omlaag.
de andere
Met de andere
hand trekthand
u hettrekt
bovenooglid
u het bovenooglid
omhomhoog. Zet deoog.
zuiger
Zet voorzichtig
de zuiger voorzichtig
op
op
de rand van
dede
rand
contactlens
van de contactlens
en
en
neem de lens
neem
af met
de lens
eenaftrekkende
met een trekkende
beweging. beweging.

Methode
Methode
C
C
Het oog wijd
Hetopenen.
oog wijdMet
openen.
duim Met
en duim en
wijsvinger wijsvinger
de lensranddezacht
lensrand
aan-zacht aanraken en een
raken
beetje
en een
naarbeetje
elkaarnaar
toe elkaar toe
bewegen zonder
bewegen
hierbij
zonder
te veel
hierbij
sa-te veel samen te drukken.
men te drukken.
Gebruik methode
GebruikCmethode
alleen wanneer
C alleen wanneer
methode Amethode
niet luktAofniet
geen
lukt
lensof geen lenszuiger voorhanden
zuiger voorhanden
is, aangezien
is, aangezien
bij
bij
methode Cmethode
de kans op
C de
beschadikans op beschadiging van de
ging
lensvan
watdegroter
lens wat
is. groter is.

-zogenaam-

nsen met
scheuren

g op de
s en neem
kende be-

Make-up
Make-up
Wie contactlenzen
Wie contactlenzen
draagt hoeft
draagt
make-up
hoeftniet
make-up
te mijden.
niet te
Integendeel:
mijden. Integendeel:
oogcosmetica
oogcosmetica
voor contactlensdraagsters
voor contactlensdraagsters
is bij contactlensspecialist
is bij contactlensspecialist
of
of
cosmetica cosmetica
adviseur verkrijgbaar.
adviseur verkrijgbaar.
Oogschaduw,
Oogschaduw,
eyeliner, mascara
eyeliner,is mascara
kliis klinisch getest
nisch
en dusdanig
getest ensamengesteld
dusdanig samengesteld
dat ze de ogen
dat zeniet
de irriteren.
ogen niet irriteren.
Houdt u desondanks
Houdt u desondanks
rekening met
rekening
de volgende
met detips:
volgende tips:
• Geadviseerd
• Geadviseerd
wordt om wordt
eerst de
omzachte
eerst lenzen
de zachte
in te
lenzen
zetteninen
te vervolzetten en vervolgens make-up
genstemake-up
gebruiken.
te gebruiken.
• Haal na•hetHaal
lensnadragen
het lens
eerst
dragen
uw lenzen
eerst uw
uit lenzen
waarnauit
u vervolgens
waarna u vervolgens
de
de
make-up van
make-up
uw ogen
vangaat
uw ogen
verwijderen.
gaat verwijderen.
• De oog •make-up
De oogmoet
make-up
vetvrij
moet
zijn,vetvrij
op water
zijn,basis
op water
en geschikt
basis enzijn
geschikt
voor zijn voor
de contactlens
de contactlens
drager. drager.
• Haarlakken
• Haarlakken
en andere en
haarproducten
andere haarproducten
dient u aandient
te brengen
u aan tevoordat
brengen voordat
u uw zachte
u uw
contactlenzen
zachte contactlenzen
inzet.
inzet.
• Wanneer
• uWanneer
klaar bent
u klaar
met het
bentaanbrengen
met het aanbrengen
van een nieuw
van een
gezicht
nieuw
engezicht en
oogcrème oogcrème
om mogelijke
om veranderingen
mogelijke veranderingen
in het bevochtigen
in het bevochtigen
van de len-van de lenzen.
zen.
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Neem de zuiger
Neem tussen
de zuiger
duim
tussen
en widuim en wijsvinger enjsvinger
trek met
ende
trek
middelvinmet de middelvinger van dezelfde
ger vanhand
dezelfde
het ondehand het onderooglid omlaag.
rooglid omlaag.
Met de andere
Met de
hand
andere
trekthand
u hettrekt u het
bovenooglid
bovenooglid
omhoog. omhoog.
Zet de zuiger
Zet voorzichtig
de zuiger voorzichtig
op de
op de
rand van de
rand
contactlens
van de contactlens
en neem en neem
de lens af de
metlens
eenaftrekkende
met een trekkende
bebeweging. weging.
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Methode
Methode
B
B

met een

kt u het

Methode
Methode
A
A

De zachte De
contactlens
zachte contactlens
kan bij hetkan bij het
hanteren “omklappen”,
hanteren “omklappen”,
de binnen de binnen
en buitenkant
en buitenkant
is verwisseld.
is verwisseld.
Wees
Wees
er voor heterinzetten
voor hetzeker
inzetten
dat dit
zeker dat dit
niet het geval
niet is.
hetLeg
geval
de lens
is. Leg
opde
delens op de
vingertop vingertop
en controleer
en controleer
of de vormof de vorm
gelijk is zoals
gelijk
opisdezoals
tekening
op deistekening is
aangegeven.
aangegeven.
Indien juist,
Indien
dan isjuist,
de lensrand
dan is de lensrand
scherp begrensd,
scherp begrensd,
wanneer omgeklapt
wanneer omgeklapt
dan rolt dedan
lensrand
rolt de naar
lensrand
buiten.
naar buiten.
Bij tekening
Bijboven
tekening
goed,
boven
onder
goed,
fout.onder fout.
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beweging.be

Make-up
M

Uithalen
Uithalen

Vóór het
Vóór
inzetten
het inzetten

r te drukZit de lens
g, knipper
ens dan

duim
ien wi-middelvinhet onde-

Leg de contactlens
Leg de contactlens
op de top op
vande top van
de wijsvinger.
de wijsvinger.
Kijk met beide
Kijk met
ogenbeide ogen
in de spiegel.
in de
Trek
spiegel.
met de
Trek
middelmet de middelvinger vanvinger
dezelfde
vanhand
dezelfde
het onhand het onderooglid naar
derooglid
beneden
naaren
beneden
met de en met de
middel - ofmiddel
ringvinger
- of ringvinger
van de an-van de andere hand dere
het bovenooglid
hand het bovenooglid
naar boven.
naar boven.
Plaats de lens
Plaats
nude
zonder
lens nu
te drukzonder te drukken op hetken
hoornvlies.
op het hoornvlies.
Zit de lensZit de lens
niet centraal
nietopcentraal
het oog,opknipper
het oog, knipper
dan een paar
dankeer.
een paar
Zit dekeer.
lensZit
niet
deop
lens
hetniet
hoornvlies,
op het hoornvlies,
haal de lens
haal
dande lens dan
voorzichtigvoorzichtig
met een zuigertje
met eenvan
zuigertje
het oog
vanenhet
begin
oogopnieuw.
en begin opnieuw.
Als variantAlsopvariant
deze methode,
op deze kunt
methode,
u de kunt
zachte
u de
lenszachte
inzetten
lensmet
inzetten
een met een
DMV Softlens
DMVhandler.
Softlens handler.
Uw contactlens
Uw contactlens
specialist kan
specialist
u de juiste
kan uwerkwijze
de juiste werkwijze
met deze zogenaammet deze zogenaamde Softlensdehandler
Softlens
tonen.
handler tonen.
Ook het uithalen
Ook hetvan
uithalen
de zachte
van de
contactlens
zachte contactlens
is vooral voor
is vooral
mensen
voormet
mensen met
lange nagels
lange
te verkiezen
nagels te in
verkiezen
verbandinmet
verband
de mogelijkheid
met de mogelijkheid
tot scheuren
tot scheuren
van de zachte
van de
lenszachte
door de
lensknijpbeweging
door de knijpbeweging
met de nagels.
met de nagels.

Kijk goed vóór
Kijk goed
het uitnemen
vóór het uitnemen
of de lens of
centraal
de lensopcentraal
het hoornvlies
op het hoornvlies
zit.
zit.

e top van
beide ogen
de middelnd het one en met de
van de anglid

vlies zit.

Inzetten
Inzetten
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Wie contact
W
oogcosmetic
oo
cosmetica co
ad
nisch getest
ni
Houdt u des
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• Geadvisee
•
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• Haal na•h
make-up
• De oog •m
de contac
• Haarlakke
•
u uw zach
• Wanneer
•
oogcrème
zen.
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Wat u nietWat
moet
u niet
gebruiken
moet gebruiken
is poeder oogschaduw,
is poeder oogschaduw,
mascara met
mascara
haartjes
met haartjes
en potlooden
dat
potlood
aan dedat
ooglidrand
aan de ooglidrand
wordt opgebracht.
wordt opgebracht.
Deze substanties
Deze substanties
zijn vaak oorzaak
zijn vaakvan
oorzaak
vervuiling
van vervuiling
van het lensoppervlak
van het lensoppervlak
en daardoor
en–daardoor –
(oorzaak weglassen)
(oorzaak weglassen)
de veroorzaker
de veroorzaker
van vermindert
van vermindert
draagcomfort.
draagcomfort.

Informat
In

Zachte Za
co

Algemene
Al

Draagtijd
Draagtijd
Zachte contactlenzen
Zachte contactlenzen
van HECHTvan
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH zijnGmbH
ontwikkeld
zijn ontwikkeld
voor het dagelijks
voor hetdragen,
dagelijks
dusdragen,
de heledus
dag.
deTijdens
hele dag.
de Tijdens
gewenningsperiode
de gewenningsperiode
dient de draagtijd
dient derustig
draagtijd
te worden
rustig te
opgevoerd
worden opgevoerd
tot de maximale
tot de draagtijd
maximale draagtijd
is bereikt. Dit
is bereikt.
in overleg
Dit in
met
overleg
uw contactlens-specialist.
met uw contactlens-specialist.
Voor het slapen
Voor het
gaan
slapen
de contactlenzen
gaan de contactlenzen
uithalen, tenzij
uithalen,
de lenzen
tenzij geschide lenzen geschikt zijn om kt
’s nachts
zijn omdoor
’s nachts
te dragen.
door te dragen.
Wanneer de
Wanneer
lenzen worden
de lenzen
gedragen
worden en
gedragen
er wordt
entoch
er wordt
voor een
tochkorte
voor een korte
tijd mee geslapen
tijd meedan
geslapen
zijn geen
dandirecte
zijn geen
negatieve
directe negatieve
gevolgen te
gevolgen
verwachte verwachten. Een eventueel
ten. Een eventueel
droog gevoel
droog
is na
gevoel
enkele
is knipperslagen
na enkele knipperslagen
verdwenen.verdwenen.
Het gebruik
Het
van
gebruik
een bevochtigingvloeistof
van een bevochtigingvloeistof
of comfortdrops
of comfortdrops
verbetert de
verbetert de
beweging van
beweging
de contactlens
van de contactlens
en bevochtigt
en bevochtigt
het oogoppervlak.
het oogoppervlak.
Uw specialist
Uw zal
specialist
u graagzal
adviseren
u graag en
adviseren
informeren.
en informeren.

Levensduur
Levensduur
De levensduur
De levensduur
is afhankelijk
is afhankelijk
van:
van:
• contactlensmateriaal
• contactlensmateriaal
• parameters
• parameters
• onderhoud
• onderhoud
• verzorging
• verzorging
• mechanische
• mechanische
belasting belasting
• dagelijks
• ofdagelijks
incidenteel
of incidenteel
dragen. dragen.

Toepassing
To

Als correctie
Als
vermogen ver
en
luitend omlui
co
geen optisch
ge

FConF

Niet gebruiken
Nie
• ontsteking
•
heid van h
ooglid.
• gebruik van
•
• onvoldoen
•
Draag geen
advies.

Wisselwerk
W

Laat uw ogen
Laatregelmatig,
uw ogen regelmatig,
ca. elke 6 maanden,
ca. elke 6 maanden,
door uw contactlensdoor uw contactlensspecialist controleren
specialist controleren
voor een veilig
voor en
eenbetrouwbaar
veilig en betrouwbaar
lenzen dragen.
lenzen dragen.
Om zachteOm
lenzen
zachte
veilig
lenzen
te dragen
veilig is
tehet
dragen
raadzaam
is het de
raadzaam
lenzen regelmatig
de lenzen regelmatig
te vervangen.
te vervangen.
Deze vervanging(s)
Deze vervanging(s)
interval is interval
van het is
product,
van hetmateriaal
product, en
materiaal
traanfilm
en traanfilm
afhankelijkafhankelijk
en varieerten
van
varieert
3 tot maximaal
van 3 tot 12
maximaal
maanden.
12 maanden.
Uw contactlenUw contactlenzen (installateur)
zen (installateur)
- specialist- oder
specialist
aanpasser
oder aanpasser
– neemt contact
– neemt
met
contact
u op met u op
voor uw controles
voor uw en
controles
het toepassen
en het toepassen
van gewenste
van vanvanging
gewenste vanvanging
van uw van uw
lenzen. lenzen.
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Deze informa
De
gebruik enge
de
contactlenscod

11

Om ongewen
Om
te voorkomen
te
dat het beste
da
van de desbe
van
het eerst Gen
he
oorzaken en
oo
vens kan de
ven
k
tactlensspeci
tac
dient er reken
die
Oogdruppels
Oo
druppeld. Er
dru
Zachte conta
Za
drug.
dru

set haartjes
bstanties
ardoor –
fort.

twikkeld
de
ingsperiode
le
d draagtijd

izen geschi-

en korte
e- verwacherdwenen.
erbetert
e
de
.

ctlensdragen.
gregelmatig

traanfilm
-ontactlenmet u op
g van uw

Informatieblad
Informatieblad
(volgens wettelijk
(volgens voorschrift)
wettelijk voorschrift)
ZachteZachte
contactlenzen
contactlenzen
voor het
voor
dragen
het dragen
op het op
ooghet oog
Algemene
Algemene
informatie
informatie
Deze informatie
Deze informatie
goed lezen.
goed
Hetlezen.
bevat Het
belangrijke
bevat belangrijke
informatieinformatie
over het over het
gebruik engebruik
de veiligheid.
en de veiligheid.
Heeft u hierna
Heeftnog
u hierna
vragen
nog
met
vragen
betrekking
met betrekking
tot
tot
contactlens
contactlens
dragen, gadragen,
dan naar
ga uw
dancontactlensspecialist.
naar uw contactlensspecialist.

Toepassing
Toepassing
Als correctie
Als van
correctie
oogfouten.
van oogfouten.
Het optimaliseren
Het optimaliseren
van het gezichtsvan het gezichtsvermogenvermogen
en om cosmetische
en om cosmetische
redenen. Let
redenen.
op: wanneer
Let op: uwanneer
de lenzen
u de
uitslenzen uitsluitend omluitend
cosmetische
om cosmetische
redenen heeft
redenen
aangeschaft,
heeft aangeschaft,
dan heeft dan
de lens
heeft de lens
geen optische
geenwerking.
optische werking.

FContra-indicaties
FContra-indicaties

Niet gebruiken
Niet gebruiken
in geval van:
in geval van:
• ontsteking,
• ontsteking,
infectie eninfectie
verwonding
en verwonding
van het oog;
vanverandering
het oog; verandering
van gevoeligvan gevoeligheid van het
heid
hoornvlies;
van het hoornvlies;
overgevoeligheid
overgevoeligheid
of verandering
of verandering
van hoornvlies
van hoornvlies
en
en
ooglid. ooglid.
• gebruik •vangebruik
medicijnen
van medicijnen
die het dragen
die het
vandragen
contactlenzen
van contactlenzen
nadelig beïnvloeden
nadelig beïnvloeden
• onvoldoende
• onvoldoende
traanproductie.
traanproductie.
Draag geenDraag
lenzen
geen
maar
lenzen
neemmaar
contact
neem
opcontact
met uwop
contactlensspecialist
met uw contactlensspecialist
om
om
advies. advies.

Wisselwerking
Wisselwerking
met onderhoudsmiddelen
met onderhoudsmiddelen
Om ongewenste
Om ongewenste
wisselwerking
wisselwerking
van contactlens
van contactlens
en onderhoudmiddelen
en onderhoudmiddelen
te voorkomen,
te voorkomen,
adviseert uw
adviseert
contactlensspecialist
uw contactlensspecialist
het verzorgingssysteem
het verzorgingssysteem
dat het beste
dat het
bij ubeste
past.bij
Hijukan
past.
rekening
Hij kan houden
rekeningmet
houden
de samenstelling
met de samenstelling
van de desbetreffende
van de desbetreffende
verzorgingssystemen.
verzorgingssystemen.
Dit is vooral
Ditvan
is vooral
belangvan
voor
belang voor
het eerst Geneesmiddelen
het eerst Geneesmiddelen
kunnen een
kunnen
verandering
een verandering
van de traanfilm
van de traanfilm
ververoorzaken en
oorzaken
zo de verdraagbaarheid
en zo de verdraagbaarheid
van contactlenzen
van contactlenzen
beïnvloeden.
beïnvloeden.
TeTevens kan de
vens
kleur
kanvan
de kleur
de contactlens
van de contactlens
worden beïnvloed.
worden beïnvloed.
Laat uw conLaat uw contactlensspecialist
tactlensspecialist
weten welke
weten
medicijnen
welke medicijnen
u gebruikt.u Bij
gebruikt.
oogdruppels
Bij oogdruppels
dient er rekening
dient er te
rekening
wordentegehouden
worden gehouden
met instructies
met instructies
in de bijsluiter.
in de bijsluiter.
Oogdruppels
Oogdruppels
dienen bijdienen
voorkeur
bij niet
voorkeur
op contactlenzen
niet op contactlenzen
te wordentegeworden gedruppeld. druppeld.
Er zijn altijd
Er zijn
uitzonderingen.
altijd uitzonderingen.
Vraag dit dan
Vraag
aan
dituw
dan(oog)arts.
aan uw (oog)arts.
Zachte contantlenzen
Zachte contantlenzen
zijn niet geschikt
zijn nietom
geschikt
te dragen
om te
in dragen
combinatie
in combinatie
met
met
drug.
drug.

FBijverschijnselen
FBijverschijnselen

Ofschoon Ofschoon
zachte contactlenzen
zachte contactlenzen
in de regelinbuitengewoon
de regel buitengewoon
goed worden
goed worden
verdragen,verdragen,
zijn reacties
zijnmet
reacties
volgende
met bijverschijnselen
volgende bijverschijnselen
soms niet soms
uit teniet uit te
sluiten. Draag
sluiten.
de Draag
contactlenzen
de contactlenzen
niet langer
niet
in langer
geval van
in geval
onderstaanvan onderstaande symptomen.
de symptomen.
• versterkt
• gevoel
versterkt
vangevoel
een vreemd
van eenlichaam
vreemdgevoel
lichaam
in het
gevoel
oogin het oog
• rood worden
• roodvan
worden
het oog
van het oog
• lichtgevoeligheid
• lichtgevoeligheid
• steken,•branden,
steken, pijn
branden, pijn
• plotseling
• plotseling
minder zien
minder zien
• afscheiding
• afscheiding
aan de ogen
aan de ogen
• overmatig
• overmatig
tranen tranen
• wazig zien
• wazig zien
• droge ogen
• droge ogen
Doet u ditDoet
nietudan
dit is
niet
hetdan
mogelijk
is het dat
mogelijk
dit een
datdefinitieve
dit een definitieve
beschadi-beschadiging van ging
het oog
vantot
hetgevolg
oog tot
heeft.
gevolg heeft.
Neem direct
Neem
contact
directopcontact
met uwopcontactlensspecialist.
met uw contactlensspecialist.
Deel elke vermindering
Deel elke vermindering
van draagcomfort,
van draagcomfort,
minder zien
minder
of andere
zien of
reactie
andere reactie
aan uw contactlensspecialist
aan uw contactlensspecialist
mee.
mee.

FNuttig
FNuttig
advies advies

Ga regelmatig
Ga regelmatig
voor controle
voornaar
controle
uw contactlensspecialist.
naar uw contactlensspecialist.
Reinig en Reinig
desinfecteer
en desinfecteer
uw contactlenzen
uw contactlenzen
altijd zorgvuldig
altijd zorgvuldig
en houd uen houd u
aan de instructies.
aan de instructies.
Draag uw Draag
contactlenzen
uw contactlenzen
niet langer
niet
danlanger
de geadviseerde
dan de geadviseerde
draagtijd. draagtijd.
Wanneer de
Wanneer
fabrikant
de fabrikant
vervangingstermijnen
vervangingstermijnen
heeft voorgeschreven,
heeft voorgeschreven,
momogen deze niet
gen worden
deze nietoverschreden:
worden overschreden:
anders kananders
het leiden
kan het
tot leiden
een aantot een aantasting van
tasting
het gezichtsvermogen.
van het gezichtsvermogen.
Vervang nooit
Vervang
de contactlenzen
nooit de contactlenzen
zonzonder de contactlensspecialist
der de contactlensspecialist
te raadplegen.
te raadplegen.
Verwijder Verwijder
de contactlenzen
de contactlenzen
bij oogirritatie
bij oogirritatie
en ga langs
enbij
gajelangs
contactlensbij je contactlensspecialist!specialist!
Gebruik geen
Gebruik
contactlenzen
geen contactlenzen
voor waarvan
voorde
waarvan
vervaldatum
de vervaldatum
is verstreken
is verstreken
en gebruikengeen
gebruik
contactlensverzorgingsproducten
geen contactlensverzorgingsproducten
waarvan de
waarvan
vervaldade vervaldatum al is overschreden
tum al is overschreden
toen ze voor
toenhet
zeeerst
voor werden
het eerstgeopend.
werden Zelfs
geopend.
als Zelfs als
uw contactlenzen
uw contactlenzen
een UV-filter
een bevatten,
UV-filter bevatten,
vervangt dit
vervangt
de zonnebril
dit de zonnebril
niet.
niet.
Als zich een
Alsernstig
zich een
incident
ernstigheeft
incident
voorgedaan
heeft voorgedaan
in verbandinmet
verband
uw conmet uw contactlenzen,tactlenzen,
neem danneem
contact
danopcontact
met uwopcontactlensspecialist.
met uw contactlensspecialist.
InformeerInformeer
HECHT Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH en,GmbH
indienen,
nodig,
indien
eennodig,
bevoegde
een bevoegde
autoriteit.autoriteit.
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