BAUSCH + LOMB
DAILY DISPOSABLE
BRUKSANVISNING

SV

Syftet med det här häftet är att informera användare av Bausch + Lomb daily
disposable hydrofila mjuka kontaktlinser om hur man bär och sköter sina linser.

Det gäller:
MATERIAL VATTENINNEHÅLL

PRODUKTNAMN

FÖRPACKNINGSLÖSNING

SofLens® daily disposable (hilafilcon B)
Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig
användning
SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B)
Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig Hilafilcon B 59 % av vikten
användning
Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B)
Kosmetisk färgade kontaktlinser för daglig
Boratbuffrad
användning
koksaltlösning
med poloxamin
Biotrue® ONEday (nesofilcon A)
Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig
användning
Biotrue® ONEday for Presbyopia Poloxamin Nesofilcon A 78 % av vikten
(Nesofilcon A) leicht getönte Kontaktlinsen
Biotrue® ONEday For Astigmatism
(nesofilcon A) hanteringsfärgade
kontaktlinser
Indikation
Bausch + Lomb (hilafilcon B och nesofilcon A) kontaktlinser är avsedda för daglig användning
för korrigering av refraktiv ametropi (myopi, hyeropi, astigmatism), presbyopi och minskad
sfärisk aberration hos afaka och/eller icke-afaka personer med friska ögon som uppvisar refraktiv
astigmatism på upp till 2,00 dioptrier eller mindre (SofLens® daily disposable Toric och Biotrue®
ONEday For Astigmatism upp till 5.00 dioptrier) som inte stör synskärpan. Linsen ordineras för
engångsbruk i sfärisk styrka mellan +20,00 D och -20,00 D och ska kasseras efter varje användning.
Beskrivning och bruk
Linserna är avsedda för dagligt engångsbruk och ska kasseras efter varje användningsperiod.
Återanvändning utan att linserna rengörs och desinficeras kan leda till infektion och/eller allvarlig
ögonskada. Följ alltid optikerns rekommenderade schema för användning.
Linserna levereras sterila och är enligt tillverkaren avsedda att användas under en
period på högst en dag. De har ångsteriliserats.
ANVÄND INTE produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.
Anvisningar för insättning och borttagning
Innan du hanterar linserna, tvätta och torka alltid händerna ordentligt och undvik tvål med
läkemedel eller parfym. Häll ut linsen i handflatan. Se till att linsen är vänd åt rätt håll.
Kontrollera linsen innan du sätter in den och använd den inte om den är repad eller skadad.
Ta bort linsen med rena och torra händer genom att med ett finger dra ned linsen till ögonvitan och
sedan avlägsna den. Använd återfuktningsdroppar om linsen är svår att avlägsna. Bortskaffa alltid
linsen efter att den har avlägsnats från ögat.
Underhåll av dina linser
• Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterar linserna.
• Låt ingen kosmetika, lotion, tvål, kräm eller parfymerat ämne komma in i ögat eller på linserna.
• Använd aldrig vassa föremål eller naglar till att avlägsna linserna från sina behållare eller
dina ögon.
• Bortskaffa alltid linserna efter att de har avlägsnats.
Varningar och försiktighetsåtgärder
Om du inte följer din optikers rekommenderade schema för användning och rengöring kan det leda
till en större risk för allvarliga ögoninfektioner.
Använd inte engångslinserna för dagligt bruk under mer än en dag och inte när du sover.
Använd inte kontaktlinser om du har:
• Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt ögat
• Torra ögon (otillräcklig mängd tårvätska)
• Nedsatt hälsa som påverkar ögonen, t.ex. förkylning eller influensa
• En systemisk sjukdom som påverkar ögonen
Kontakta din optiker innan du använder kontaktlinser i följande fall:
• Om du deltar i vattensporter
• I extremt torra eller dammiga miljöer
• Om du använder ögonmedicin
Avlägsna dina linser omedelbart om något av följande problem uppstår:
• Det sticker, bränner, kliar eller gör ont i ögonen eller ögonen känns irriterade
• Nedsatt komfort jämfört med tidigare användning
• Ovanlig utsöndring eller rikligt tårflöde
• Röda ögon
• Allvarligt eller ihållande torra ögon
• Nedsatt eller dimmig syn
• Regnbågar eller ljusgloria runt ljus
• Ljuskänslighet
Om något av dessa symptom fortsätter efter att en lins tagits ut och en ny lins har satts in,
avlägsna linsen och kontakta din optiker. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstånd om
de ignoreras.
Ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder för
Biotrue ONEday (nesofilcon A) kontaktlins
Varning: UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande glasögon,
såsom UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat
och det omgivande området. Du bör fortsätta att använda UV-absorberande glasögon enligt
anvisningarna.
Obs! Långvarig exponering för UV-strålning är en av de riskfaktorer som förknippas med grå starr.
Exponeringen bygger på ett antal faktorer såsom miljöförhållanden (höjd, geografi, molnighet)
och personliga faktorer (omfattning och typ av utomhusaktiviteter). UV-blockerande kontaktlinser
bidrar till att ge skydd mot skadlig UV-strålning.
Obs! Hur effektivt det är att bära UV-absorberande kontaktlinser för att förebygga eller minska
förekomsten av okulära problem som är kopplade till exponering för UV-ljus har ännu inte
fastställts. Kliniska studier för att bevisa att användningen av UV-blockerande kontaktlinser
minskar risken för grå starr eller andra ögonproblem har dock inte utförts. Be din optiker om mer
information.
Följande symboler finns på etiketter och förpackningar
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Får ej återanvändas
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Se produktinformation
Symbol för steril och värmesterilisering
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