
 

 

Contactlenzen 
 
Handleiding voor effect contactlenzen 
Door uw aankoop van cosmetische, zachte effect contactlenzen hebt u voor een 
kwaliteitsproduct gekozen dat volgens internationale veiligheidsnormen geproduceerd is. 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u uw effect contactlenzen 
gemakkelijk, met het hoogste draagcomfort en zekerheid kunt dragen. Bewaar deze 
handleiding zodat u later bij eventuele vragen alles eenvoudig kunt opzoeken. 
 
Indien u voor de eerste keer contactlenzen gebruikt dan dient u de draagtijd van de 
lenzen per keer langzaam op te voeren. Draag in dit geval de eerste keer de lenzen niet 
langer als vier uur per dag. U kunt dan per aansluitende dag de draagtijd met twee uur 
verlengen. De totale draagtijd van de contactlenzen mag niet hoger dan tien uur per dag 
zijn. De contactlenzen zijn niet geschikt voor kinderen onder achttien jaar. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Raak de contactlenzen alleen aan met schone, droge handen. Bij het eerste keer openen 
van de verpakking dient u erop te letten dat de contactlens heel is en geheel door 
lenzenvloeistof is omringd. U mag in geen geval de lens gebruiken indien deze 
beschadigd of uitgedroogd is. De contactlenzen hebben een maximale levensduur van 
twee maanden en dienen aansluitend te worden weggegooid. 
 
Aanbrengen 

1. Neem de lens uit de verpakking 
2. Leg de lens op de rechter wijsvinger en overtuig u ervan dat de lens in de juiste 

richting omhoog ligt 
3. Houdt uw bovenste ooglid met de linker wijs- en middelvinger wijd geopend, 

terwijl u het onderste lid met uw rechter middelvinger geopend houdt. 
4. Plaats de lens midden op het oog. 
5. Herhaal stap 1 tot en met 4 met de andere lens. 

 
Verwijderen 
Kijk naar boven en houdt uw onderste ooglid naar beneden. Druk de lens met de duim en 
een vinger voorzichtig licht naar elkaar toe en verwijder aansluitend de lens. 
 
Reinigen en desinfecteren 
Volg altijd de aanwijzingen op de contactlenzen vloeistoffles. Indien uw contactlenzen 
een keer te droog zijn deze zeer kwetsbaar en dienen de contactlenzen met uiterste 
voorzichtigheid behandeld te worden. Leg in dit geval de contactlenzen minimaal vier uur 
in een schone contactlenzenvloeistof. Nadien dient u de contactlenzen eerst te reinigen 
en desinfecteren voordat u de contactlenzen opnieuw gebruikt. Voor het gebruik moet u 
de lenzen op eventuele beschadigingen controleren. Indien u twijfel heeft over de 
contactlenzen kwaliteit dient u eerst een opticien te bezoeken en de contactlenzen laten 
testen voordat u de contactlenzen opnieuw draagt. 
 
Aanwijzing 
Aansprakelijkheid wordt niet genomen indien de cosmetische contactlenzen onjuist zijn 
gebruikt. Wij raden u aan een arts of opticien te bezoeken om u het correcte gebruik van 
contactlenzen uit te laten leggen en nadien met de arts of opticien het aanbrengen en 
verwijderen te oefenen. 
Veiligheidsvoorschriften 
Denk er steeds aan dat de gezondheid van uw ogen beslissend is voor een goed 
zichtvermogen. Ga geen enkel risico aan door nalatigheid of ijdelheid. Houdt u aan de 
onderstaande gebruiksvoorschriften. 
 
 
 



 

 

1. Wij raden u aan elke maand de contactlenzenvloeistof te vernieuwen en dagelijks 
onderhoud te verrichten. 

2. Indien u vragen hebt m.b.t. tot gebruik van de contactlenzen raadpleeg uw arts of 
opticien. 

3. Gebruik nooit een reeds gebruikte contactlenzenvloeistof nog een keer.  
4. Raadpleeg deze bijsluiter met betrekking tot houdbaarheid en gebruiksaanwijzing. 
5. Verwijder direct uw contactlenzen en bezoek een opticien of arts indien uw ogen 

pijn doen, rood worden, een brandend gevoel geven, uw zichtvermogen door 
lichtreflexen of kleurvelden gestoord is. 

6. Verwijder de contactlenzen voor het slapen of indien u zich voor een langere tijd  
uitrust. 

7. Houdt uw vingernagels kort aangezien lange vingernagels uw lenzen kunnen  
beschadigen. 

8. Draag geen contactlenzen indien u onder behandeling bent van een oogarts. 
Vraag bij uw oogarts na of u contactlenzen mag gebruiken. 

9. Gebruik geen speeksel om uw contactlenzen te reinigen of vochtig te maken. 
10. Draag geen contactlenzen indien u oogmedicatie of oogdruppels gebruikt. 
11. Draag nooit contactlenzen indien deze beschadigd, niet te verwijderen 

restbestanden hebben of gekrast zijn. 
12. Doe eerst de contactlenzen in voordat u oog make-up gebruikt. Zorg er altijd voor 

dat u de contactlenzen uit doet alvorens u de oog make-up  verwijderd. Gebruik 
vezelvrije, water oplosbare en olievrije producten. 

13. Gebruik geen scherpe oplosmiddelen als u uw contactlenzen draagt. 
14. Gebruik nooit huishoudproducten (zoals bijvoorbeeld desinfecteermiddelen) of 

leidingwater om uw contactlenzen te reinigen. U kunt hierdoor uw ogen ernstige 
schade toebrengen. 

15. Draag u contactlenzen niet in een rokerige ruimte of vochtige omgeving. 
16. Houdt uw contactlenzen opbergdoosjes schoon. 
17. Zwem nooit met uw contactlenzen, tenzij u een waterdichte zwembril gebruikt. 
18. Bewaar de contactlenzen buiten het bereik van kinderen. 
19. De contactlenzen mogen niet in contact komen met haarlak of andere cosmetische 

sprays. 
20. Draag geen contactlenzen als er giftige of irriterende gassen in de omgeving zijn. 

 
 
De contactlenzen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik, leen ze niet aan anderen uit. 


