BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCETM Comfort Formula
Conditioning Solution
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK
Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en
vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen nadat de lenzen zijn
gereinigd. Het is tevens geschikt voor PMMA (harde) lenzen.
OMSCHRIJVING: BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula
Conditioning Solution is een special geformuleerde vloeistof voor harde,
zuurstofdoorlatende (RGP) en harde contactlenzen. Het bevat een gepatenteerd, multipolymeer comfort systeem dat de oppervlakte van de lens van een beschermend laagje
voorziet. Het verzacht de lens bij het inzetten en onderhoudt en verbetert de
lensbevochtiging gedurende de dag. Het gepatenteerde multi-polymeer systeem
van BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution
vermindert de wrijving van de lens op het oog en ooglid en verwijdert tegelijkertijd losse
deeltjes die mogelijk discomfort of irritatie kunnen veroorzaken. Deze formule is special
ontworpen om biocompatibel te zijn met uw ogen. Het bevat tevens een
geoptimaliseerd conserveringssysteem dat effectief schadelijke organismes vernietigd
op RGP en harde contactlenzen.
INHOUD:
Desinfectanten: polyaminopropyl biguanide (0.0005% w/v), chloorhexidine
gluconaat (0.003% w/v), disodium edetate (0.05% w/v).
Overige bestanddelen: zouten en buffers, polyquaternium 10, cellulose viscosifier,
polyvinyl alcohol, polyethyleen glycol derivaten.
GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de
verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste
desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:
STAP 1:
Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.
STAP 2:
Reinig en verzorg uw contactlenzen volgens de instructies van uw contactlensspecialist.
STAP 3:
Plaats iedere lens in het eigen compartiment van de lenshouder en vul deze met een
verse hoeveelheid BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula
Conditioning Solution.
STAP 4:
Laat uw lenzen tenminste vier (4) uur in de vloeistof staan voor een juiste desinfectie
voordat u ze weer inzet.
STAP 5:
Wanneer u de lenzen uit de lenshouder neemt, spoel nogmaals met verse vloeistof
alvorens ze in te zetten.

STAP 6:
Altijd grondig de lenshouder reinigen met BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™
Comfort Formula Conditioning Solution en iedere dag aan de lucht laten drogen.
BELANGRIJK: Het is essentieel dat u de instructies van de verpakkingen en de
gebruiksaanwijzingen van uw contactlensspecialist zorgvuldig opvolgt, met betrekking
tot de zorg voor uw ogen en het juiste gebruik van uw contactlenzen en
contactlensverzorgingsproducten.
• Nooit de vloeistof hergebruiken. Voor een optimale desinfectie, iedere dag alle
vloeistof in uw lenshouder vervangen voordat u uw lenzen daarin plaatst.
• Nooit uw lenzen in reinigingsvloeistof bewaren.
• Vloeistof gebruiken vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Ook al is de fles
nog ongeopend, nooit gebruiken na de vervaldatum.
• Fles en vloeistof negentig (90) dagen na opening weggooien.
• Altijd de juiste hygiëneregels en handelingstechnieken gebruiken. Bij verkeerd
handelen kunnen contactlenzen en contactlensvloeistoffen makkelijk besmet raken
met veel voorkomende bacteriën.
• Voorkom dat deze vloeistof in contact komt met kleding of handdoeken: dit kan
vlekken geven.
WAARSCHUWING:
• Deze vloeistof is niet geschikt voor gebruik met zachte contactlenzen.
• BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
• Niet gebruiken indien verzegeling ontbreekt of verbroken is.
• Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.
ALS U LAST HEEFT VAN DISCOMFORT OF PIJN, OVERMATIG TRANEN,
VERANDERING IN HET GEZICHTSVERMOGEN OF ROODHEID, NEEM DAN
ONMIDDELLIJK UW LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW
CONTACTLENSSPECIALIST.
VERKRIJGBAARHEID: BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort
Formula Conditioning Solution is verkrijgbaar in steriele flessen van
120ml en 30ml. Iedere fles is voorzien van een zogenaamd lot
number en een houdbaarheidsdatum.
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BAUSCH+ LOMB BOSTON ADVANCETM Cleaner
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK
Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en
vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen.
OMSCHRIJVING: Dagelijks gebruik van BAUSCH+LOMB BOSTON ADVANCETM
CLEANER voorkomt de opbouw van hardnekkige vuilafzetting, wat het draagcomfort
van harde zuurstofdoorlatende lenzen vermindert. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met
BAUSCH+LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution
INHOUD: Actief bestanddeel: Alkyl sulfaat surfactant (8.0 % w/v).
Overige bestanddelen: Sodium chloride, Sodium fosfaat, non
ionische alcohol surfactant, silica gel suspensie; bevat titanium dioxide.
GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de
verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste
desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:
STAP 1:
Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.
STAP 2:
Leg de lens in de palm van uw hand en doe enkele druppels BOSTON ADVANCETM
CLEANER op de lens. Wrijf vervolgens gedurende 20 seconden.
STAP 3: Verwijder elk restant van de BOSTON ADVANCETM CLEANER door de lens
zorgvuldig af te spoelen, conform de aanwijzingen van uw contactlensspecialist.
STAP 4:
Plaats de lens in de lenshouder en vul deze met verse BOSTON ADVANCE™
COMFORT FORMULA CONDITIONING SOLUTION. Laat de lenzen tenminste 4 uur
(of gedurende de hele nacht) in de vloeistof staan voor u ze weer inzet.
INDIEN DE CLEANER PER ONGELUK TOCH IN CONTACT KOMT MET HET OOG,
ONMIDDELLIJK DE LENS UITNEMEN EN HET OOG UITSPOELEN MET SCHOON,
STROMEND KRAANWATER TOTDAT ALLE CLEANER IS VERDWENEN. ALS U
LAST HEEFT VAN DISCOMFORT OF PIJN, OVERMATIG TRANEN, VERANDERING
IN HET GEZICHTSVERMOGEN OF ROODHEID, NEEM DAN ONMIDDELLIJK UW
LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW CONTACTLENSSPECIALIST.
BELANGRIJK:
• Nooit de vloeistof hergebruiken.
• ALTIJD UW LENZEN BEWAREN IN CONDITIONING SOLUTION. NOOIT UW
LENZEN BEWAREN OF LATEN STAAN IN CLEANER. ALTIJD GRONDIG UW
LENZEN AFSPOELEN (VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN UW
CONTACTLENSSPECIALIST) NA HET REINIGEN MET CLEANER EN VOORDAT U
ZE VERZORGT MET CONDITIONING SOLUTION.

• De opening van de fles niet met iets in aanraking brengen, dit kan de vloeistof
verontreinigen.
• Fles goed gesloten houden tussen gebruik door.
• Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.
• Gebruiken vóór verstrijken houdbaarheidsdatum welke op de fles staat.
WAARSCHUWING:
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken na verstrijken houdbaarheidsdatum.
Niet gebruiken indien verzegeling ontbreekt of verbroken is.
Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.
Resterende vloeistof 3 maanden na opening weggooien.
NIET GEBRUIKEN VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.
VERKRIJGBAARHEID:
BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCETM CLEANER is verkrijgbaar in een
steriele 30 ml en 10 ml fles.
De fles is voorzien van een uiterste vervaldatum en een lotnummer.
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