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ACUVUE® daglenzen voor eenmalig gebruik 
Gebruiksaanwijzing
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LEES DIT INSTRUCTIEBOEKJE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HET VOOR LATER GEBRUIK. ACUVUE® 
CONTACTLENZEN ZIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN EN DIENEN DOOR EEN OOGZORGSPECIALIST TE 
WORDEN AANGEMETEN. VOLG TE ALLEN TIJDE DE AANWIJZINGEN VAN UW OOGZORGSPECIALIST EN DE 
INSTRUCTIES IN DEZE FOLDER.

Merknaam Materiaal
Vloeistof in de 

verpakking
Draagschema

1-DAY ACUVUE® etafilcon A  1 1
Dagelijkse 

vervanging

1-DAY ACUVUE® MOIST etafilcon A  3 3
Dagelijkse 

vervanging

ACUVUE® OASYS met HydraLuxe™ technologie  4 4 senofilcon A  2 2
Dagelijkse 

vervanging

1-DAY ACUVUE® TruEye®  4 4 narafilcon A  2 2
Dagelijkse 

vervanging

1-DAY ACUVUE® DEFINE® met LACREON® etafilcon A  3 3
Dagelijkse 

vervanging

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM etafilcon A  3 3
Dagelijkse 

vervanging

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM met 

HydraLuxe™ technologie  4 4
senofilcon A  2 2

Dagelijkse 

vervanging

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL etafilcon A  3 3
Dagelijkse 

vervanging

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day   4 4    55 senofilcon A  2 2
Dagelijkse 

vervanging

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL   4 4    55  senofilcon A  2 2
Dagelijkse 

vervanging

Toelichting: Vloeistof in de verpakking:  1 1  Borate gebufferde zoutoplossing  2 2  Borate gebufferde 
zoutoplossing met methylethercellulose  3 3  Borate gebufferde zoutoplossing met povidone. Materiaal: 
 4 4  Het lensmateriaal bevat siliconen en voldoet aan de UV klasse 1-normen met een doorlaatbaarheid 
van minder dan 1% UVB- (280-315 nm) en minder dan 10% UVA-straling (315-380 nm). Alle andere 
ACUVUE® producten voldoen aan de UV klasse 2-normen met een doorlaatbaarheid van minder dan 
5% UVB- en 50% UVA-straling.  55  Lensmateriaal bevat een lichtabsorberende chromofoor die de 
transmissie in het bereik van 380 nm tot 450 nm vermindert.

Boraten (boorzuur en natriumboraat) worden in een concentratie boven 0,1% w/w als CMR 1B-stoffen 
gedefinieerd en zijn veilig als het product conform de instructies op het etiket wordt gebruikt.

Mogelijk zijn niet alle vermelde producten in uw land verkrijgbaar.
Informeer naar welke producten in uw land verkrijgbaar zijn. www.acuvue.com

1. PRODUCTBESCHRIJVING en BEOOGD GEBRUIK
Deze folder heeft betrekking op ACUVUE® contactlenzen voor eenmalig gebruik bedoeld om minder 
dan 24 uur achtereenvolgend te dragen (niet tijdens het slapen). Uw oogzorgspecialist schrijft de lenzen 
voor en stelt een draagschema op. Uw lenzen hoeven niet te worden gereinigd of gedesinfecteerd en 
moeten na gebruik worden weggegooid.
• ACUVUE® sferische daglenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor de 

optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie(verziendheid) bij personen met 
gezonde ogen met astigmatisme van 1.00 dioptrie of minder.

• 1-DAY ACUVUE® DEFINE® contactlenzen met LACREON® technologie zijn ook bedoeld om het uiterlijk 
van het oog te veranderen en/of te verbeteren. 

• ACUVUE® for ASTIGMATISM daglenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik 
voor de optische correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) bij personen 
met gezonde ogen en mogelijk astigmatisme.

• ACUVUE® daglenzen voor PRESBYOPIE zijn bedoeld voor dagelijks gebruik en voor de optische 
correctie van myopie (bijziendheid) en hypermetropie (verziendheid) van presbyope mensen met 
gezonde ogen en een astigmatisme van 0.75 dioptrie of minder.

DRAAG UW LENZEN NIET TIJDENS HET SLAPEN.
Alle ACUVUE® contactlenzen voor eenmalig gebruik bevatten een UV-filter om het hoornvlies en ogen 
te helpen beschermen tegen schadelijke UV-straling. 

WAARSCHUWING: UV-ABSORBERENDE CONTACTLENZEN zijn geen vervanging voor UV beschermende 
brillen, zoals een UV-absorberende ski- of zonnebril, aangezien ze het oog en het gebied eromheen 
niet volledig bedekken. U moet een UV-beschermende bril blijven dragen zoals aangegeven.
OPMERKING: Langdurige blootstelling aan UV-straling is een van de mogelijke risicofactoren voor 
het ontstaan van staar (cataract). De mate van blootstelling is afhankelijk van een aantal factoren, 
zoals omgevingsfactoren (hoogte, geografische locatie, bewolking) en persoonlijke factoren (soort 
activiteit en de duur van activiteiten in de buitenlucht). Contactlenzen met UV-filter helpen uw ogen 
te beschermen tegen schadelijke UV-straling. Tot dusverre zijn er echter geen klinische onderzoeken 
uitgevoerd die aantonen dat het dragen van contactlenzen met UV-filter het risico op het ontstaan van 
cataract of andere oogziekten vermindert. Raadpleeg uw oogzorgspecialist voor meer informatie.

2. CONTRA-INDICATIES (wanneer niet te gebruiken)
Indien u contactlenzen gebruikt voor de optische correctie van REFRACTIEVE AMETROPIE, mag u deze 
lenzen NIET GEBRUIKEN indien er sprake is van een van de volgende condities:
• Een ontsteking of infectie in of rondom het oog of de oogleden
• Elke oogziekte, beschadiging of afwijking die het hoornvlies, de conjunctiva of de oogleden betreft
• Elke eerder gediagnostiseerde aandoening die het dragen van contactlenzen oncomfortabel maakt
• Ernstig droog oog
• Verminderde gevoeligheid van het hoornvlies (corneale hyperesthesie) 
• Elke systemische aandoening die het oog beïnvloedt of die wordt verslechterd door het dragen 

van contactlenzen
• Allergische reacties van het oogoppervlak die kunnen worden geïnduceerd of verhevigd door het 

dragen van contactlenzen of het gebruik van contactlensvloeistoffen
• Elke actieve ooginfectie (bacterieel, schimmel, protozoa of viraal)
• Als uw ogen rood worden of geïrriteerd raken
• Oogirritaties als gevolg van allergische reacties op bestanddelen in contactlensvloeistoffen 

(bijvoorbeeld: bevochtigingsdruppels). Deze vloeistoffen kunnen chemicaliën of 
conserveermiddelen (zoals kwik, Thimerosal enzovoort) bevatten waar sommige personen een 
allergische reactie op kunnen ontwikkelen 

3. WAARSCHUWINGEN – wat u moet weten over het dragen van contactlenzen:
OOGPROBLEMEN, MET INBEGRIP VAN EEN HOORNVLIESONTSTEKING (ulceratieve keratitis) 
KUNNEN ZICH IN RAP TEMPO ONTWIKKELEN EN KUNNEN LEIDEN TOT VERMINDERING VAN HET 
GEZICHTSVERMOGEN. INDIEN EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN OPTREEDT: 

• Pijnlijk aanvoelende ogen • Vermindering van het gezichtsvermogen  
• Verlies van gezichtsscherpte • Overmatige traanvorming  • Rode ogen 

 

MOET U DE LENZEN DIRECT UITNEMEN EN ONMIDDELLIJK CONTACT OPNEMEN MET EEN 
OOGZORGSPECIALIST.
• Deze lenzen worden voorgeschreven voor dagelijks gebruik en voor eenmalig gebruik. Studies 

hebben aangetoond dat daglenzen het risico op sommige complicaties reduceren, inclusief 
discomfort en ontstekingen die zijn gerelateerd aan de verzorging en het hanteren van 
contactlenzen. Het hergebruiken van daglenzen kan resulteren in een groter risico op het krijgen 
van dergelijke problemen.

• Lenzen die voor eenmalig gebruik zijn voorgeschreven, mogen niet tijdens het slapen worden 
gedragen. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het risico op ernstige oogproblemen 
(dat wil zeggen: ulceratieve keratitis) toeneemt als lenzen 's nachts worden gedragen.1

• Onderzoeken hebben aangetoond dat bij contactlensdragers die roken vaker oogproblemen 
(dat wil zeggen: ulceratieve keratitis) optreden dan bij niet-rokers. 

• Problemen met contactlenzen of producten voor lensverzorging kunnen ernstige schade aan de 
ogen veroorzaken. 

• Voor een veilig gebruik van contactlenzen en producten voor lensverzorging, met inbegrip van 
lenshouders, is het essentieel om deze producten op de juiste manier te gebruiken en te verzorgen. 

• Het risico op ernstige oogproblemen (dat wil zeggen: ulceratieve keratitis) kan in het algemeen worden 
verminderd door de richtlijnen voor het dragen en weggooien van de lenzen nauwkeurig op te volgen.

• Zorg ervoor dat uw contactlenzen niet in contact komen met water als u de lenzen draagt. Water 
kan micro-organismen bevatten die ernstige infecties, verlies van gezichtsscherpte of blindheid 
kunnen veroorzaken. Als uw lenzen bij het zwemmen in een zwembad, in een bubbelbad, in een 
meer/de zee of tijdens deelname aan watersporten in contact komen met water, moet u de lenzen 
direct uitnemen en vervangen door een nieuw paar. Vraag uw oogzorgspecialist om advies over 
het dragen van uw lenzen tijdens wateractiviteiten.

1 New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. VOORZORGSMAATREGELEN
• NIET GEBRUIKEN als de steriele blisterverpakking is geopend of beschadigd of de 

houdbaarheidsdatum is verstreken.
• Zorg ervoor dat u de lenzen kunt indoen en uitnemen (of zorg ervoor dat iemand anders de lenzen 

voor u kan uitnemen) voordat u de OOGZORGSPECIALIST verlaat.
• Gebruik NOOIT een pincet of andere hulpmiddelen om uw lenzen uit de verpakking te halen.
• Begin altijd met hetzelfde oog.
• Zorg ervoor dat u zeker weet dat de lens in uw oog zit en u scherp ziet voordat u deze middels de 

juiste techniek uit uw oog haalt. 

Algemene voorzorgsmaatregelen:
• Doordat slechts een klein aantal dragers aan klinische onderzoeken naar contactlenzen meedoet, zijn 

alle in het lensmateriaal doorgevoerde brekingssterkten, ontwerpoverwegingen en lensparameters 
niet in significante aantallen geëvalueerd. De oogzorgspecialist dient daarom bij de selectie van 
een geschikt lensontwerp en parameters alle kenmerken van de lens in overweging te nemen die 
invloed kunnen hebben op de prestaties van de lens en de oculaire gezondheid, met inbegrip van 
zuurstofpermeabiliteit, bevochtiging, centrale en perifere dikte en diameter van de optische zone. 

• De mogelijke invloed van deze factoren op de oculaire gezondheid van de drager moet zorgvuldig tegen 
de noodzaak van refractieve correctie worden afgewogen. Om deze reden moet de voorschrijvende 
oogzorgspecialist de oculaire gezondheid van de drager en de lensprestaties voor het oog nauwlettend 
in de gaten houden.

• Als u contactlenzen draagt ter correctie van presbyopie aan de hand van monovisie of multifocale 
correctie, is de correctie van uw gezichtsvermogen veraf of dichtbij mogelijk niet optimaal. 
Iedereen heeft andere behoeften op visueel vlak. Uw oogzorgspecialist selecteert daarom samen 
met u het voor u meest geschikte lenstype.

• Oogzorgspecialisten dienen de drager te instrueren om de lenzen onmiddellijk uit te nemen als de 
ogen rood worden of geïrriteerd raken.

• Neem altijd contact op met uw oogzorgspecialist alvorens medicijnen in uw ogen te gebruiken.
• Houd er rekening mee dat bepaalde medicijnen, zoals antihistaminica, decongestiva, diuretica, 

spierverslappers, kalmerende middelen en medicijnen tegen zee-, lucht- of wagenziekte droge 
ogen en een verhoogde bewustwording van de lenzen kunnen veroorzaken (de drager is zich 
meer bewust van de contactlens in het oog) of het zicht kunnen vertroebelen. Indien u dergelijke 
medicijnen inneemt, dient u in geval van problemen met uw lenzen altijd contact op te nemen 
met uw oogzorgspecialist. 

• Houd er rekening mee dat, indien u orale voorbehoedsmiddelen (anticonceptiepil) gebruikt, u bij 
het gebruik van contactlenzen veranderingen kunt ondervinden in uw zicht of de mate waarin u 
contactlenzen kunt verdragen.

• Verander niet van lenstype (bv. merknaam enz.) of lensparameters (bv. diameter, base curve, 
lenssterkte enz.) zonder overleg met uw oogzorgspecialist.

• Zorg ervoor dat u altijd  een bril met een recent voorschrift tot uw beschikking hebt indien u uw 
contactlenzen niet langer kunt dragen, of voor bepaalde omstandigheden waarin het wordt afgeraden 
om contactlenzen te dragen. 

• Net als bij andere contactlenzen dient u uw ogen regelmatig te laten controleren, zodat uw ogen 
gezond blijven. Informeer bij uw oogzorgspecialist naar een schema voor controlebezoeken. 

5. BIJWERKINGEN – Mogelijke problemen en handelswijze
Houd er rekening mee dat er problemen kunnen optreden bij het dragen van contactlenzen die 
mogelijk met de volgende symptomen verband houden:
• Brandende, prikkende, jeukende en/of droge ogen
• Uw lenzen voelen ongemakkelijk aan of u hebt het gevoel dat er iets in uw oog zit
• Zwelling of ontsteking in of rondom de ogen
• Roodheid van het oog 
• Ooglidproblemen
• Waterige ogen en/of ongewone afscheiding uit het oog
• Slecht of wazig zicht
• Het zien van regenbogen of halo's rondom objecten
• Gevoeligheid voor licht (fotofobie)
• Er bestaat een kans op tijdelijke problemen als gevolg van perifere infiltraten, perifere cornea-

ulcers en cornea-erosie. Ook kunnen andere fysiologische indicaties worden waargenomen, zoals 
lokaal of algemeen oedeem, corneale neovascularisatie, corneale staining, vaatinjectie, tarsale 
afwijkingen, iritis en conjunctivitis. Sommige hiervan zijn in beperkte mate klinisch aanvaardbaar.

Als een van de bovenstaande symptomen zich voordoet, kan er sprake zijn van een ernstige 
oogaandoening. U MOET IN DIT GEVAL DE LENZEN DIRECT UITNEMEN en contact opnemen met een 
oogzorgspecialist om het probleem te laten vaststellen en indien nodig te laten behandelen, zodat 
ernstig letsel aan het oog kan worden voorkomen.

Herkennen van problemen en handelswijze
Voer ten minste eenmaal daags een eenvoudig zelfonderzoek uit, waarbij u uzelf drie vragen stelt. Vraag uzelf:
• Hoe voelen de lenzen als ik ze op mijn oog heb?
• Hoe zien mijn ogen eruit?
• Heb ik veranderingen in mijn zicht opgemerkt?

Indien u enig probleem ondervindt, dient u UW LENS ONMIDDELIJK UIT TE NEMEN. Gooi de lens weg 
en plaats een nieuwe verse lens op het oog zodra het probleem opgelost is of het ongemakkelijke 
gevoel in uw oog weg is. Indien het probleem na het inzetten van de nieuwe lens voortduurt, NEEMT 
U DE LENS ONMIDDELLIJK UIT UW OOG EN NEEMT U CONTACT OP MET UW OOGZORGSPECIALIST.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg ervoor dat u de lenzen kunt indoen en uitnemen (of zorg ervoor dat iemand anders de lenzen 
voor u kan uitnemen) voordat u de oogzorgspecialist verlaat.
NIET GEBRUIKEN als de steriele blisterverpakking is geopend of beschadigd of de 
houdbaarheidsdatum is verstreken.
Stap 1: Voorbereiding

Het is erg belangrijk dat u uw lenzen op hygiënische wijze kunt hanteren en verzorgen. Hygiëne is het 
allerbelangrijkste aspect bij de zorg voor uw contactlenzen. Met name uw handen moeten schoon, 
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droog en vrij zijn van zeep, lotions of crèmes voordat u uw lenzen hanteert. 
Voordat u begint:
• Was uw handen altijd grondig met warm water en een milde zeep en spoel ze zorgvuldig af. Droog 

uw handen met een pluisvrije handdoek voordat u uw lenzen aanraakt om het risico op een 
infectie te verminderen.

• Gebruik geen crèmehoudende zeep, lotion of cosmetica alvorens uw lenzen te hanteren. Deze middelen 
kunnen met de lenzen in contact komen en een goede werking van de lenzen tegengaan. U kunt uw 
lenzen het beste indoen voordat u make-up aanbrengt.

Stap 2: De verpakking openen

Controleer altijd of de lensparameters (bv. Diameter (DIA), Basiskromming (BC), Dioptrie (lenssterkte) 
(D), etc.) die staan vermeld op het multi-pack en op de individuele lensverpakking, overeenkomen met 
uw voorschrift. GEBRUIK DE LENZEN NIET als deze niet overeenkomen.

Multi-pack
Elke multi-pack bevat individueel verpakte lenzen. Elke lens bevindt zich in een afzonderlijke met folie 
afgedekte verpakking, specifiek ontworpen om de steriliteit te behouden zolang deze is afgesloten.

Lensverpakking
Open de verpakking van de afzonderlijke lens als volgt:
1. Schud de verpakking en controleer of de lens vrij in de vloeistof drijft.
2. Open de lensverpakking voorzichtig om de lens bloot te leggen.
3. Plaats een vinger op de lens en beweeg de lens naar de zijkant van de lensverpakking tot u deze 

uit de houder kunt halen. Soms blijft de lens na opening van de verpakking tegen de binnenkant 
van de folie of op de plastic verpakking zelf plakken. Dit heeft geen gevolgen voor de steriliteit van 
de lens. U kunt deze gewoon gebruiken. Neem de lens voorzichtig uit, waarbij u de instructies voor 
een juiste hantering van de lens opvolgt.

Tips voor een juiste hantering van de lens
• Hanteer uw lenzen zorgvuldig met uw vingertoppen en vermijd contact met uw vingernagels. Het 

helpt als deze glad en kort zijn.
• Controleer nadat u de lens uit de verpakking hebt genomen of het slechts één vochtige en schone 

lens is zonder vouwen en scheuren. Gebruik de lens NIET als deze beschadigd lijkt. 
 
Stap 3: De lens op uw oog plaatsen

Als u de lensverpakking hebt geopend en de lens hebt gecontroleerd, plaatst u de lens aan de hand 
van de volgende stappen op uw oog:
1. ZORG DAT DE LENS NIET BINNENSTEBUITEN GEKEERD IS aan de hand van de volgende procedures:

• Plaats de lens op de punt van uw wijsvinger en controleer het profiel. De lens zou een natuurlijk, 
afgerond, schaalvormig model moeten aannemen. Als de randen van de lens naar buiten 
neigen, is de lens binnenstebuiten.

• Druk de lens zachtjes tussen duim en wijsvinger. De randen zouden naar binnen moeten wijzen. 
Als de lens binnenstebuiten is, wijzen de randen iets naar buiten.

• Plaats de lens op de punt van uw wijsvinger en kijk naar de cijfers 1-2-3 op de lens. 1-2-3 duidt 
erop dat de lens zich in de juiste oriëntatie bevindt, terwijl een omgekeerde 1-2-3 aangeeft dat 
de lens binnenstebuiten is. Als de lens binnenstebuiten is (1-2-3 zijn omgekeerd), keert u de 
lens om en kijkt u nogmaals op de lens naar de cijfers om te bevestigen dat de lens zich in de 
juiste oriëntatie bevindt. De 1-2-3 markering is niet op alle ACUVUE® lenzen aangebracht.

2. Terwijl de lens op uw wijsvinger ligt, houdt u uw bovenste ooglid met uw andere hand vast om 
te voorkomen dat u gaat knipperen.

3. Trek met de overige vingers van de hand waarmee u de lens plaatst uw onderste ooglid omlaag.
4. Kijk omhoog en plaats de lens op het witte gedeelte op het onderste deel van uw oog.
5. Laat uw ooglid voorzichtig los en sluit kort uw ogen.
6. Knipper een aantal keer om de lens te centreren.
7. Gebruik dezelfde methode om de andere lens op uw andere oog te plaatsen. 
Er zijn andere methoden om een lens in te doen. Als u met de bovenstaande methode moeilijkheden 
ondervindt, kan uw oogzorgspecialist een alternatief bieden.

Stap 4: De lens centreren

Lenzen liggen op het hoornvlies (het doorzichtige en bolvormige gedeelte dat zich aan de buitenkant 
van het oog bevindt) en verschuiven tijdens het dragen zelden naar het witte deel van het oog. Dit zou 
echter kunnen gebeuren als de lens niet op de juiste wijze wordt ingedaan en uitgenomen. U kunt de 
lens als volgt centreren:
• Sluit uw oogleden en masseer de lens zachtjes op zijn plaats door het gesloten ooglid.

OF
• Verplaats de uit het midden geraakte lens voorzichtig naar het hoornvlies (het midden van uw 

oog) door met een schone vinger op de rand van het bovenste of onderste ooglid te drukken, 
terwijl u uw ogen geopend hebt.

Cosmetische lenzen en visuele symptomen
Getinte cosmetische contactlenzen laten mogelijk minder licht door dan niet-cosmetische lenzen. Als 
u cosmetische lenzen draagt, kunt u daarom last hebben van visuele symptomen (u ziet bijvoorbeeld 
de omtrek van de lens in uw perifere gezichtsveld).

Gevaarlijke omstandigheden
• Als u lenzen draagt en spuitbussen, zoals haarspray, gebruikt, dient u uw ogen gesloten te houden 

tot de spray vervlogen is.
• Vermijd schadelijke of irriterende dampen en rook wanneer u lenzen draagt.
• Spoel uw lenzen nooit met kraanwater. Kraanwater bevat veel onzuiverheden die uw lenzen 

kunnen besmetten of beschadigen en kunnen leiden tot ooginfecties of beschadigingen.

Wateractiviteiten
• Zorg ervoor dat de contactlenzen tijdens het dragen niet in contact komen met water.

Spoel-/bevochtigingsvloeistof
• De oogzorgspecialist kan u aanraden een spoel-/bevochtigingsvloeistof te gebruiken. Deze 

vloeistof kan worden gebruikt om uw lenzen te bevochtigen terwijl u ze draagt.
• Gebruik geen  speeksel of een andere dan de aanbevolen vloeistof voor de bevochtiging of 

herbevochtiging van uw lenzen. Stop nooit uw lenzen in uw mond.

Lenzen delen
• Laat nooit iemand anders uw lenzen dragen. Het delen van lenzen vergroot de kans op ooginfecties 

aanzienlijk. 

De voorgeschreven draag- en vervangingsschema's volgen
• Draag uw lenzen nooit langer dan voorgeschreven door uw oogzorgspecialist.
• Gooi uw lenzen altijd weg zoals aanbevolen door uw oogzorgspecialist.
• Ongebruikte producten of afvalmateriaal dient te worden weggegooid in overeenstemming met 

de lokale regelgeving.

UW LENZEN UITNEMEN

LET OP: Zorg er altijd voor dat de lens op het midden van het hoornvlies (het doorzichtige en 
bolvormige gedeelte dat zich aan de buitenkant van het oog bevindt) ligt voordat u probeert deze 
uit te nemen. U kunt dit bepalen door uw andere oog te bedekken. Als uw zicht wazig is, bevindt de 
lens zich op het witte deel van uw oog of zit deze helemaal niet in uw oog. Probeer de lens te vinden. 
Bekijk eerst het bovenste deel van het oog door omlaag te kijken in de spiegel terwijl u het bovenste 
ooglid omhoog houdt. Bekijk vervolgens het onderste deel van uw oog door het onderste ooglid 
omlaag te trekken. 
Was, spoel en droog uw handen zorgvuldig. Volg de door uw oogzorgspecialist aanbevolen methode. 
Hieronder volgen voorbeelden van verschillende methoden:

Knijpmethode:
Stap 1. Kijk omhoog en schuif de lens met uw wijsvinger omlaag naar het witte deel van uw oog.
Stap 2. Pak de lens voorzichtig vast tussen duim en wijsvinger. 
Stap 3. Neem de lens uit uw oog.

OPMERKING: Voor uw ooggezondheid is het belangrijk dat de lens op uw oog kan bewegen. Breng 
een paar druppels van een aanbevolen bevochtigingsvloeistof aan op uw oog als de lens blijft plakken 
(niet meer beweegt). Wacht tot de lens weer vrij op het oog begint te bewegen alvorens de lens uit te 
nemen. Als de lens nog steeds plakt, dient u uw oogzorgspecialist te raadplegen.

NOODGEVALLEN: Als chemicaliën in uw ogen terechtkomen (huishoudelijke producten, tuinmiddelen, 
laboratoriumchemicaliën, etc.): DE OGEN ONMIDDELLIJK UITSPOELEN MET KRAANWATER EN 
ONMIDDELLIJK CONTACT OPNEMEN MET EEN OOGZORGSPECIALIST OF GA NAAR DE EERSTE HULP 
VAN HET DICHTSBIJZIJNDE ZIEKENHUIS.

6. BIJWERKINGEN RAPPORTEREN

Meld incidenten die zich voordoen tijdens het dragen van ACUVUE®-contactlenzen altijd aan de 
fabrikant en/of gemachtigde vertegenwoordiger en/of de autoriteit in uw land.

Fabrikant:

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA 
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland 

 
Raadpleeg de verpakking voor het land van oorsprong. Het volledige adres wordt hierboven vermeld.

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland 
www.acuvue.com

   Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland

©Johnson & Johnson Vison Care Companies. Herzieningsdatum: 05/2022

De volgende symbolen worden mogelijk op de etiketten of verpakking vermeld.

Symbool Definitie

  Let op, raadpleeg instructieboekje

Producent

Productiedatum

Vervaldatum (uiterste gebruiksdatum)

LOT Lotnummer

Gesteriliseerd d.m.v. stoom of hitte

Niet hergebruiken (eenmalig gebruik)

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Verwijderingsbijdrage

MD Medisch hulpmiddel in de Europese Gemeenschap

Geeft een systeem met een enkelvoudige steriele barrière aan

LET OP: Federale wetten in de V.S. bepalen dat dit product uitsluitend 
mag worden verkocht door of op verzoek van een gediplomeerd                           
contactlensspecialist of optometrist

UV Blocking

UV BLOCKING

UV Blocking

UV-filter

Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

Gevolmachtigd vertegenwoordiger in Zwitserland (CH)

CE-markering en identificatienummer van de aangemelde instantie

DIA Diameter

BC Basiskromming

D Dioptrie (lenssterkte)

CYL Cilindersterkte

AXIS As

MAX ADD Hoogste nabij additie welke kan worden gecorrigeerd

LOW / L "Low" nabij additie

MID / M "Medium" nabij additie

HGH / H “High” nabij additie

SH NATURAL SHIMMER™

SP NATURAL SPARKLE™

N NATURAL SHINE™

  Juiste lensoriëntatie

  Onjuiste lensoriëntatie (binnenstebuiten)

Aanduiding voor houders en verpakkingen van papier

Aanduiding voor samengestelde materialen

Verpakking openen

Bevat schadelijke stoffen

Importeur in de Europese Gemeenschap
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