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Gebruiksaanwijzing voor Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxiﬁlcon A)
Belangrijk: lees deze “Gebruiksaanwijzing” zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging.
INLEIDING
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxiﬁlcon A). Uw contactlenzen
zijn bedoeld voor eenmalig, dagelijks gebruik. De Miru 1day Menicon Flat Pack is een blauwgekleurde, zachte en hydroﬁele contactlens.
De Miru 1day Menicon Flat Pack is bijzonder gemakkelijk te hanteren. Het hoge watergehalte garandeert excellent comfort en zorgt
ervoor dat meer zuurstof uw hoornvlies bereikt. Miru 1day Menicon Flat Pack contactlenzen worden gedistribueerd als steriele lenzen
ondergedompeld in een gebufferde zoutoplossing in een Flat Pack verpakking.
INDICATIES EN BEPERKINGEN
De contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack zijn geschikt voor dagelijks gebruik voor de correctie van refractieve
ametropie (myopie, hyperopie) van niet-afakische personen met niet-aangetaste ogen. Deze lens moet iedere dag worden weggegooid
en worden vervangen.
CONTRA-INDICATIES
Gebruik de contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack niet onder een van de volgende omstandigheden:
- Acute en niet-acute ontsteking of infectie van de voorste oogkamer;
- Elke ziekte, verwonding of afwijking die het hoornvlies, het oogbindvlies of de oogleden kan beïnvloeden;
- Ernstige traansecretie insufﬁciëntie (droge ogen);
- Hoornvlies hypesthesie (verminderde gevoeligheid van het hoornvlies);
- Eventuele systemische ziekte die de ogen nadelig kan beïnvloeden door het dragen van contactlenzen;
- Allergische reacties die mogelijk veroorzaakt of versterkt kunnen worden door het dragen van contactlenzen;
- Elke actieve infectie van het hoornvlies;
- Rode of geïrriteerde ogen;
- Onvolledige genezing van het hoornvlies na een oogoperatie.
WAARSCHUWINGEN
U wordt gewezen op de volgende waarschuwingen betreffende het dragen van contactlenzen:
- Problemen die optreden als gevolg van het gebruik van contactlenzen kunnen resulteren in ernstig oogletsel. Het is van essentieel
belang dat u de aanbevelingen van uw contactlensspecialist (of arts) en lenzenfabrikant over het juiste gebruik van de lens opvolgt.
Oogproblemen, inclusief zweren van het hoornvlies, kunnen zich zeer snel ontwikkelen en kunnen tot blijvend verlies van het
gezichtsvermogen leiden.
- Bij verminderd draagcomfort, overmatige traanafscheiding, veranderingen van het gezichtsvermogen, roodheid van de ogen of
andere ooggerelateerde problemen, dient u onmiddellijk uw lenzen uit te nemen en zo snel mogelijk contact op te nemen met uw
contactlensspecialist (of arts).
VOORZORGSMAATREGELEN
- Voordat u de lenzen hanteert, dient u altijd eerst uw handen te wassen en af te spoelen. Vermijd cosmetica, lotions, crèmes of sprays
terwijl u uw lens draagt of hanteert.
- U dient eerst uw lenzen in te zetten alvorens cosmetica op te brengen. Raak de lens niet met uw vingernagels aan.
- Als de lens droog op uw oog aanvoelt, dient u een paar druppels van de aanbevolen bevochtigingsvloeistof rechtstreeks in het oog
aan te brengen en te wachten tot de lens weer vrij beweegt alvorens hem te verwijderen. Bij blijvend ongemak, dient u direct uw
contactlensspecialist (of arts) te raadplegen.
- Zorg ervoor dat u de lenzen altijd voorzichtig hanteert en dat u ze niet laat vallen.
- Vermijd alle soorten schadelijke of irriterende dampen en rook terwijl u lenzen draagt.
- Indien chemicaliën in het oog spatten, spoel uw ogen onmiddellijk met kraanwater. Neem de lenzen meteen uit en neem contact op
met uw contactlensspecialist (of arts), of ga meteen naar de eerstehulppost van een ziekenhuis.
- Vraag uw contactlensspecialist (of arts) naar het dragen van de lenzen tijdens sport- of wateractiviteiten of bij bepaalde beroepen.
- Informeer uw arts dat u een contactlensdrager bent.
- Gooi uw lenzen altijd weg nadat u ze heeft gedragen zoals voorgeschreven door uw contactlensspecialist (of arts).
- De contactlensspecialist (of arts) dient met de patiënten te bespreken dat schoonmaken of desinfecteren niet nodig is in het geval
van eenmalige dagelijkse lenzen. Patiënten dienen altijd de lenzen weg te gooien nadat ze uitgenomen zijn en ter vervanging andere
lenzen of een bril klaar te hebben liggen.
- Zoals bij elke contactlens, zijn vervolgbezoeken aan uw contactlensspecialist (of arts) noodzakelijk om de voortdurende gezondheid
van uw ogen te verzekeren.
- Neem altijd eerst contact op met uw contactlensspecialist (of arts) alvorens u medicijnen in uw oog gebruikt.
- Volg alle aanbevelingen in deze gebruiksaanwijzing en die van uw contactlensspecialist (of arts) zorgvuldig op.
- Oefen niet teveel kracht uit op de Menicon Flat Pack verpakking.
- Sla de lenzen op kamertemperatuur op en vermijd bevriezing.
- Ga niet slapen met uw lenzen in.
BIJWERKINGEN
Als een van de volgende problemen optreedt:
- Prikkende, brandende, jeukende of pijnlijke ogen;
- Een continu vreemd of krassend gevoel;
- Overmatige traanproductie, ongewone oogafscheidingen, roodheid, verminderd gezichtsvermogen, wazig zicht, aureolen, fotofobie of
droge ogen;
Verwijder onmiddellijk de contactlens, gooi het weg en plaats een nieuwe lens op uw oog. Als het probleem zich blijft voordoen, kan het
tot een ernstige aandoening zoals een infectie, hoornvlieszweer, neovascularisatie of iritis leiden. Verwijder de lenzen en zoek direct hulp
voor behandeling, om ernstig oogletsel te voorkomen.

PERSOONLIJK HANTEREN VAN DE LENZEN
- Was, spoel en droog uw handen altijd grondig af alvorens u uw lens aanraakt.
Het openen van de Flat Pack :
Gebruik de lens niet als de steriele verpakking geopend of beschadigd is, of na de getoonde vervaldatum.
1. Open de verpakking
2. Als de blister opent, komt de buitenkant van de lens omhoog.
3. Verwijder en inspecteer de lens voorzichtig volgens de gebruikersinstructie.
Hoe met de lens om te gaan:
Maak er een gewoonte van om altijd met dezelfde lens te beginnen om verwisseling te voorkomen.
De lens op het oog plaatsen:
Uw contactlensspecialist (of arts) zal u een gedetailleerde methode voor het inbrengen van de lenzen aangeven, maar de
standaardprocedure die wij aanbevelen is als volgt:
Plaats de lens op de top van de wijsvinger van uw dominante hand, met de holle kant naar boven. Controleer of de lens niet
binnenstebuiten is gedraaid door hem op uw wijsvinger te plaatsen en het proﬁel te controleren. Houd uw oogleden wijd uit elkaar door
het omhoog halen van het bovenste ooglid met de wijsvinger van uw niet-dominerende hand en het onderste ooglid naar beneden te
halen met de middelvinger van uw dominante hand. Breng de lens langzaam naar uw oog, terwijl u recht vooruit kijkt en plaats de lens
zachtjes op het hoornvlies.
Druk de lens niet tegen uw oog. Kijk omlaag, laat eerst het bovenste ooglid los en dan het onderste ooglid en knipper voorzichtig.
Herhaal deze procedure voor de andere lens.
Opmerking: als uw zicht wazig is na het plaatsen van de lens, controleert u dan op de volgende mogelijke problemen:
- De lens zit niet in het midden: kijk in dit geval in de spiegel om de lens te vinden. Duw voorzichtig tegen de rand van de lens op het
hoornvlies, terwijl het oog geopend is. Druk met uw vinger tegen de rand van het bovenste of onderste ooglid, totdat de lens goed in
het midden zit.
- Als de lens in het midden zit, kunt u de lens verwijderen wanneer:
● het lensoppervlak vuil is;
● de lens zich in het verkeerde oog bevindt;
● de lens binnenstebuiten op het oog is aangebracht.
Als uw zicht nog steeds wazig is nadat u bovenstaande mogelijkheden hebt gecontroleerd, verwijder dan de lens en vraag advies aan uw
contactlensspecialist (of arts).
Als de lens aanmerkelijk oncomfortabel voelt bij het inbrengen, verwijder deze dan onmiddellijk en neem contact op met uw
contactlensspecialist (of arts).
Het verwijderen van de lens:
- Was, spoel, en droog uw handen grondig.
- Houd een spiegel boven het oog . Houd uw hoofd recht, en kijk omhoog totdat u het oog in de spiegel ziet.
- Trek het onderste ooglid met de middelvinger naar beneden en plaats uw wijsvinger op de onderste rand van de lens.
- Schuif de lens omlaag naar het onderste, witte gedeelte van het oog.
- Pak de lens voorzichtig tussen duim en wijsvinger vast.
- Verwijder de lens.
- Herhaal dezelfde procedure voor de andere lens.
VOORZORGSMAATREGELEN VAN UW LENZEN
Voor de contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxiﬁlcon A) is schoonmaken of desinfecteren niet nodig. Gooi de
lenzen altijd weg wanneer ze worden verwijderd en zorg dat er vervangende lenzen of een bril beschikbaar is.
Uw contactlensspecialist (of arts) kan u bevochtigingsvloeistof aanbevelen. Deze bevochtigingsvloeistof kan worden gebruikt om uw
lenzen te bevochtigen en om ze comfortabeler te maken wanneer u ze draagt.
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