
 

 

VORMVASTE LENZEN 

Instructies voor het veilig dragen van vormvaste lenzen. 
Gefeliciteerd met het ontvangen van uw lenzen. Deze lenzen zijn met hoge precisie geproduceerd, zodat u 

optimaal zicht heeft en deze met comfort draagt. Deze bijsluiter helpt u maximaal voordeel uit uw lenzen te 

halen en helpt u uw lenzen in goede conditie te houden.  

GEBRUIKERSINSTRUCTIES 

U dient uw handen grondig te wassen met desinfecterende zeep. Spoel uw handen zorgvuldig af om alle 
sporen van handcrème, stof, vuil of pluisjes op uw vingers te verwijderen, omdat deze onder uw lens kunnen 
komen en discomfort kunnen veroorzaken. Probeer te werken op een vlak oppervlak, omdat er dan minder 
kans is dat de lens verloren gaat, mocht de lens van uw vinger vallen. 
Als u uw lenzen inzet boven een wastafel, zorg dan altijd dat de wasbak is afgesloten met een stop. Ontwikkel 
een eenvoudige routine.  
Begin met het inzetten en uithalen altijd eerst met dezelfde lens, zodat u links en rechts niet verwisselt. 
 

INZETTEN VAN DE LENS 

Haal de lens uit de verpakking. Leg de lens met de bolle kant op de top van uw wijsvinger. Doe twee druppels 
van de contactlensvloeistof, die uw contactlensspecialist heeft aanbevolen, op de lens. 
 
• Plaats uw middelvinger in het midden van uw onderste ooglid. 
• Trek met de wijs- en middelvinger van uw andere hand het bovenste ooglid 

omhoog. 
• Blijf naar de lens kijken en breng de lens langzaam naar het oog, plaats de 

lens voorzichtig in het midden van uw oog. 
• Kijk naar beneden en laat voorzichtig het onderste en daarna het bovenste 

ooglid los. Blijf een paar seconden naar beneden kijken, zodat de lens goed 
kan centreren. 

 

CENTREREN VAN DE LENS 

• De lens kan gemakkelijk worden gecentreerd als deze op het oogwit is geschoven. Lokaliseer de lens, sluit 
uw oog en masseer de lens zachtjes naar de hoornvlies met behulp van het ooglid. 
 

UITHALEN VAN DE LENS 

• Kijk recht vooruit of recht naar beneden, zoals aangegeven door uw 
contactlensspecialist.  

• Open uw ogen zo ver als mogelijk; zorg dat het bovenste ooglid boven de lens zit. 
• Plaats uw vinger horizontaal in de buitenste ooghoek en druk voorzichtig maar stevig.  
• Knipper. De lens moet gemakkelijk uitvallen op het, met een handdoek afgedekte, 

oppervlak of op uw hand. 
 

DRAGEN VAN LENZEN 

Uw lenzen moeten dagelijks worden gedragen om de draagtijd op te bouwen. Zorg dat u naar al uw controles 
gaat. Draag uw lenzen nooit langer dan de aangegeven periode door uw contactlensspecialist. Ook al voelen 
uw lenzen comfortabel, de effecten van te lang dragen zouden pas later zichtbaar kunnen worden. 
Als u uw lenzen een periode niet draagt, is het noodzakelijk de draagtijd weer opnieuw op te bouwen. 
 

WENNEN AAN LENZEN 

Gedurende de gewenningsperiode, zijn er bepaalde symptomen die u kunt ervaren: 
 
1.  Gevoeligheid voor licht 
2.  Tranende ogen 
3.  Veel knipperen   
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4.  Discomfort tijdens lezen of in een droge ruimte.  
 
Deze symptomen zullen verminderen als u aan het dragen van contactlenzen gewend bent. 
 

BEHANDELING VAN DE LENS 

Gedurende de dag kunnen er vuil en eiwitten uit de traanlaag uw lenzen vervuilen. Deze moeten verwijderd 
worden, uw contactlensspecialist zal u een geschikte reiniger adviseren. 
Als u de lenzen niet draagt moet u ze in de contactlenshouder gevuld met bewaarvloeistof, welke is 
geadviseerd door uw contactlensspecialist, bewaren. Deze vloeistof desinfecteert en beschermt de lenzen 
tegen bacteriën. De kans op infecties wordt hiermee verkleind.  
De bewaarvloeistof heeft een bevochtende werking. De lens wordt bedekt met een laagje vocht, die een 
kussentje vormt tussen de lens en het oog en tussen de lens en het ooglid. Dit geeft een hoger comfort bij het 
inzetten en gedurende de dag. Tevens helpt dit de opbouw van vuil op de lens te verkleinen.  
Bij vormvaste lenzen wordt maximaal comfort bereikt als de lens continu bevochtigd is. Als de lenzen per 
ongeluk dreigen uit te drogen, maak ze dan schoon met de reiniger en dompel ze in de bewaarvloeistof. 
Lees en volg de instructies beschreven in de bijsluiter van uw vloeistoffen. 
Gebruik altijd verse vloeistof. Verdun de vloeistof nooit, omdat dit de effecten negatief beïnvloedt.  
Volg altijd de instructies van uw contactlensspecialist op, deze zal de beste vloeistof voor uw type lenzen 
adviseren. 
 

WEL EN NIET 

Wel: Plaats en verwijder uw lenzen altijd voorzichtig. 
Wel:  Houd uw lenzen buiten het bereik van uw kinderen. 
Wel: Vervang uw lenzen als deze beschadigd of bekrast zijn. 
Wel:  Volg zorgvuldig de instructies en adviezen omtrent reinigen, behandelen en bewaren van uw lenzen. 
Wel:  Ga naar alle controles die uw contactlensspecialist aanbeveelt. 
Wel: Verwijder uw lenzen als u een vervelende reactie krijgt en raadpleeg uw contactlensspecialist als deze 

reactie aanhoudt. 
Wel: Was uw handen alvorens de lenzen in te zetten. Om pluisjes op de lens te voorkomen, schud de 

handen en droog ze met een pluisvrije doek alvorens de lenzen aan te raken.  
Wel: Houd uw lenshouder schoon en vervang deze regelmatig.  
Niet: Gebruik nooit huishoudmiddelen om uw lenzen te desinfecteren (deze kunnen ernstige schade geven 

aan uw ogen).  
Niet:  Gebruik nooit speeksel om uw lenzen te bevochtigen. Uw eigen bacteriën zijn niet veilig.  
Niet: Gebruik geen eyeliner op de binnenzijde van het ooglid. Gebruik geen oogdruppels of andere 

oogmedicatie zonder eerst uw contactlensspecialist te hebben geraadpleegd. 
Niet: Voorkom dat er haarlak of andere verstuivers in contact komen met uw lenzen. 
Niet: Draag uw lenzen nooit langer dan voorgeschreven. Verwijder uw lenzen altijd voor u gaat slapen, 

behalve als dit geadviseerd is door uw contactlensspecialist. 
Niet: Draag uw lenzen nooit in de nabijheid van schadelijke of irriterende dampen. 
 

REMINDER 

Het is belangrijk uw ogen regelmatig te laten controleren. Als er stof of vuil achter de lens zit, wat resulteert in 
overmatig tranen en irritatie, haal dan meteen uw lenzen uit. Maak ze schoon met geschikte vloeistof en zet 
de lens opnieuw in. Als ongebruikelijke symptomen aanhouden, verwijder de lenzen en raadpleeg uw 
contactlensspecialist.  
 
REMINDER: BIJ TWIJFEL, HAAL DE LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW CONTACTLENSSPECIALIST.  
 
 


