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OPTI-FREE* PRO* Hydraterende Lensdruppels 
 

PACKAGE INSERT 

OPTI-FREE* PRO* Hydraterende Lensdruppels 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging.  
 
BESCHRIJVING:   
OPTI-FREE PRO Hydraterende Lensdruppels is een steriele oplossing die polyethyleenglycol 
400, propyleenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, boorzuur, 
kaliumchloride, natriumchloride en POLYQUAD* (polyquaternium-1) 0,001% conserveermiddel, 
en gezuiverd water bevat. Kan zoutzuur en/of natriumhydroxide bevatten voor het instellen van 
de pH. 
 
GEBRUIK (Indicaties): 
OPTI-FREE PRO Hydraterende Lensdruppels is een steriele, gebufferde, waterige oplossing 
bedoeld voor de herbevochtiging van alle silicone hydrogel en zachte (hydrofiele) contactlenzen.  

 Kan gebruikt worden voor de bevochtiging, hydratatie en lubricatie van lenzen tijdens het 
dragen. 

 Kan ook gebruikt worden voor een verzachtend effect door druppels op de binnenzijde 
van de contactlens aan te brengen alvorens de lens aan te brengen.  

 
CONTRAINDICATIES (Redenen om het product niet te gebruiken): 
Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van OPTI-FREE PRO Hydraterende 
Lensdruppels mogen dit product niet gebruiken.  
 
HOE TE BEGRUIKEN: 

 Goed schudden vóór gebruik.  

 Breng 1-2 druppels OPTI-FREE PRO Hydraterende Lensdruppels in tijdens het dragen 
van lenzen om de silicone hydrogel en zachte (hydrofiele) contactlenzen te bevochtigen, 
te hydrateren en te voorzien van lubricatie. Knipper 2-3 keer.  

 Kan ook gebruikt worden vóór het aanbrengen van de lens door 1-2 druppels op de 
binnenzijde van de lens aan te brengen.  

 

WAARSCHUWINGEN: 
 Zorg ervoor dat de tip van de flacon nooit ergens mee in aanraking komt, om 

verontreiniging te voorkomen.  

 Giet de vloeistof niet over in andere flacons of verpakkingen.  

 Niet gebruiken indien de kleur van het product verandert.  

 PROBLEMEN MET CONTACTLENZEN EN LENSVERZORGINGSPRODUCTEN 
KUNNEN LEIDEN TOT ERNSTIG OOGLETSELS. Het is van groot belang de 
aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle op de bijsluiter en verpakking vermelde 
instructies op te volgen voor een correct gebruik en onderhoud van uw lenzen en 
lensverzorgingsproducten, inclusief de lenshouder. Oogproblemen, zoals 
hoornvlieszweren, kunnen snel ontwikkelen en leiden tot verlies van het 
gezichtsvermogen.   

 Heeft u last van ongemak in de ogen, overmatig tranen, wijziging in het 
gezichtsvermogen of roodheid van het oog, stop dan het gebruik en raadpleeg uw 
oogzorgspecialist omdat het probleem ernstiger zou kunnen worden.   
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 Houd dit en alle medische producten buiten het bereik van kinderen.  

 Indien dit product werd ingeslikt, moet u medische hulp zoeken.  
 
VOORZORGEN: 

 Was en spoel altijd uw handen voor het aanraken van uw lenzen.  

 Draai de dop na gebruik weer op de flacon. 

 Houd de flacon goed gesloten wanneer u hem niet gebruikt.  

 Bewaren bij kamertemperatuur.  

 Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum.   

 Gooi de overgebleven vloeistof zes maanden na eerste opening weg.  

 

 VEILIGHEIDSSLUITING:  Niet gebruiken als de veiligheidssluiting beschadigd is of 
ontbreekt of als de verzegelde dop beschadigd is. Niet gebruiken als de verpakking 

geopend of beschadigd is.  
 
 
BIJWERKINGEN: 
Als u problemen ondervindt tijdens het dragen van contactlenzen, doe deze dan onmiddellijk uit 
en raadpleeg uw oorzorgspecialist (zie Waarschuwingen). 
 

 
VERPAKKING:    
OPTI-FREE PRO Hydraterende Lensdruppels is verkrijgbaar in flacons van 3 ml tot 10 ml (en 
veelvouden hiervan).   
 

 
 
DISTRIBUTEUR voor België:  
ALCON NV 
Medialaan 36 
1800 Vilvoorde  
België 
 
DISTRIBUTEUR voor Nederland: 
Alcon Nederland BV 
Postbus 3126 
4800 DC Breda 
Nederland  
 
 

   
Alcon Laboratories, Inc. 
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6201 South Freeway 
Fort Worth, Texas,  USA  76134-2099 
 
 

   
Alcon Laboratories (U.K.) Ltd. 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey, GU 16 7SR, 
Verenigd Koninkrijk 
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