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OPTI-TEARS™ FREE Rewetting Drops 

 

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging. 

 

BESCHRIJVING: 

OPTI-TEARS™ FREE Rewetting Drops is een steriele, ongeconserveerde oplossing die 

Dextran 70, hydroxypropylmethylcellulose, natriumchloride, kaliumchloride en natriumboraat 

bevat. 

 

WERKING: 

OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops bevochtigt uw lenzen en helpt bij de verwijdering van 

deeltjes die irritatie of prikken en branden kunnen veroorzaken. 

 

INDICATIES (gebruik): 

OPTI-TEARS  FREE Rewetting Drops mag worden gebruikt voor het bevochtigen van alle 

vormstabiele gasdoorlaatbare en zachte (hydrofiele) contactlenzen, inclusief daily wear, extended 

wear, en wegwerplenzen, ter verlichting van prikken en branden, lichte irritatie of wazig zien, 

welke tijdens het dragen van de lenzen kunnen voorkomen. 

 

CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken): 

Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van OPTI-TEARS FREE Rewetting 

Drops zouden het product niet moeten gebruiken. 

 

AANWIJZINGEN: 

OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops mag, naar behoefte, de hele dag door worden gebruikt. 

Indien lichte irritatie, prikken en branden, of wazig zien optreden tijdens het dragen van uw 

contactlenzen, draai dan de top van de ampul af, breng één of twee druppels in het oog aan en 

knipper twee of drie keer. Werp de ampul na gebruik weg.  

 

WAARSCHUWINGEN: 

Het is van groot belang de aanwijzingen van uw contactlensspecialist en alle op de bijsluiter en 

verpakking vermelde instructies nauwkeurig op te volgen voor een juist gebruik en een optimale 

verzorging van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten. In geval van aanhoudend prikken en 

branden van de ogen, overmatige traanproductie, wijzigingen in het gezichtsvermogen of rode 

ogen, dient u de contactlenzen ONMIDDELLIJK uit te nemen en uw contactlensspecialist te 

raadplegen omdat het probleem ernstiger zou kunnen worden. 

 

VOORZORGEN: 

 Zorg ervoor dat de tip van de ampul nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging 

te voorkomen. 

 Bewaar bij kamertemperatuur. 

 Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum.   

 Gooi de overblijvende vloeistof na gebruik weg. Bewaar geen vloeistof in een geopende 

ampul.
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 Buiten het bereik van kinderen houden. 

 

VERPAKKING: 

OPTI-TEARS FREE Rewetting Drops, gesteriliseerd door middel van stoom, is verkrijgbaar in 

steriele plastic ampullen voor eenmalig gebruik van 0,4 ml (verpakt in hoeveelheden van 10 

ampullen of meer).  
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