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Inleiding  
 
 

 
Deze map is bedoeld om u informatie te geven over contactlenzen. Tijdens uw werk komt u klanten tegen 
die u vragen van zeer uiteenlopende aard zullen stellen. Om deze klanten op adequate wijze te kunnen 
helpen en eventuele problemen tijdig te signaleren, is het prettig om enige basiskennis paraat te hebben. 

 
In deel 1 krijgt u specifieke informatie over Unicare contactlenzen. 
 
In deel 2 krijgt u algemene informatie over contactlenzen. Naast een korte beschrijving van de  
verschillende soorten contactlenzen worden de voor- en nadelen van contactlenzen gegeven. 
Tevens vindt u een toelichting op verzorging en behandeling van de lenzen. 
 
In deel 3 vind u informatie over gewenningsperiode, mogelijke irritaties aan de ogen en verschijnselen die 
niet bij de gewenningsperiode behoren. 
 
Tot slot vindt u antwoorden op veelgestelde vragen (deel 4) van contactlensdragers en misvattingen over 
ogen en oogafwijkingen en het dragen van lenzen. 
 
Wij hopen dat u met behulp van deze informatie uw klanten nog beter te woord kunt staan. 
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1  Unicare contactlenzen  
 
 
 
1.1      Informatie over Unicare contactlenzen  
 
  Unicare contactlenzen zijn kwalitatief hoogwaardige, zachte contactlenzen. De lenzen voldoen aan alle 

wettelijke eisen en dragen de Europese CE-markering voor medische hulpmiddelen. 
 
 

1.2      De voordelen van Unicare maandlenzen op een rijtje: 
 

Door tijdige vervanging wordt het verouderen en vervuilen van de lenzen voorkomen. 

De gezichtsscherpte en het draagcomfort zijn door de tijdige vervanging gegarandeerd. 

De dunne en soepele lenzen passen zich aan op vrijwel ieder oog. 

Unicare contactlenzen worden in maar liefst 15 verschillende sterktes aangeboden, waardoor er voor 
veruit de meeste lensdragers een passende sterkte is. 

Unicare contactlenzen kunnen ook gedragen worden bij gebruik van cosmetica (lees de tips in de  
    bijsluiter). 

Unicare maandlenzen zijn per stuk en steriel verpakt en dus makkelijk mee te nemen. 

De lenzen zijn volgens voorschrift gemakkelijk te onderhouden met de alles-in-één vloeistof voor 
zachte lenzen van Unicare (Unicare Blauw) 

De contactlenzen zijn kwalitatief hoogwaardig. 

Unicare contactlenzen zijn scherp geprijsd. 
 

De Unicare maandlenzen maken deel uit van een vervangingssysteem, waarbij de lenzen iedere maand 
vervangen worden. Dit systeem garandeert uw klant steeds weer frisse lenzen met een optimaal  
draagcomfort en gemak. De Unicare maandlens bevat 55% water en is voorzien van een UV-filter. 

 
 

1.3      Voor wie zijn Unicare lenzen geschikt?  
 

Unicare contactlenzen zijn alleen geschikt voor mensen die al geruime tijd zonder problemen con-
tactlenzen dragen. Wanneer men zijn ogen eens per jaar laat controleren door een opticien of oogarts 
is er geen enkel bezwaar contactlenzen van Unicare te dragen. 
 
Brildragers kunnen niet zo maar overstappen op contactlenzen. De dioptrie (sterkte) van de bril kan 
afwijken en een opticien of oogarts zal eerst de ogen moeten opmeten en controleren of er niet  
zichtbare bezwaren zijn tegen het dragen van lenzen. 
 
Het UV-filter van de contactlens biedt geen volledige bescherming tegen de UV stralen (de lens bedekt 
niet het hele oog) en is geen vervanging van een goede zonnebril 
 
Unicare lenzen zijn niet geschikt voor mensen die torische lenzen dragen (met een cylinder). Bij twijfel 
kunt u contact opnemen met Melleson Optics B.V. (076 - 571 51 04). 
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1.4    Meest gestelde vragen over Unicare contactlenzen. 
 

 Zijn de Unicare  contactlenzen voor mij geschikt? 
       Antwoord: de Unicare contactlenzen zijn uitstekend geschikt voor mensen die reeds ruime tijd  
          contactlenzen dragen. De dunne en flexibele lens past zich aan vrijwel iedere oog aan. De contact 
          lenzen zijn in 15 verschillende sterktes beschikbaar. 
 

Mag ik met Unicare lenzen slapen? 
         Antwoord: Unicare lenzen zijn uiterst geschikt voor het dragen op de dag en vóór het slapen gaan  
         dient men de lenzen uit te nemen. 
 

 Unicare lenzen zijn zo goedkoop, is de kwaliteit wel hoog genoeg? 
         Antwoord: Unicare lenzen zijn kwalitatief hoogwaardige zachte contactlenzen gemaakt uit het     
         nieuwste en beste materiaal thans bekend.  
          De Unicare zachte contactlenzen voldoen aan alle wettelijke eisen en dragen het Europees CE  
          keurmerk. De lenzen zijn per stuk, steriel verpakt in een zoutoplossing. 
 

Waarom zijn de Unicare contactlenzen zo goedkoop? 
         Antwoord: De Unicare zachte contactlenzen zijn zo goedkoop omdat ze in grote aantallen  
         geproduceerd worden. 
 

Waar kan ik heen met vragen? 
 Antwoord: Bij vragen kunt u het beste kijken op de Unicare web-site: www.unicare-info.nl. U kunt   
                  bellen met 076-571 61 04 of een email sturen naar info@melleson.nl 
                  Bij spoedvragen kunt u buiten kantooruren bellen met 06-221 225 38. 

 
 

1.5     Adviezen voor uw klant: 
 

Laat uw klanten een informatiefoldertje meenemen. 

Geef het belang aan van het lezen van de bijsluiter bij de verpakking, voordat de lenzen gedragen 
worden. In de bijsluiter staat gedetailleerd de gebruiksaanwijzing omschreven (inzetten en/uitnemen 
van de lenzen), het onderhoud van de lenzen, voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen en andere 
tips. 

Adviseer uw klant om minimaal 1 x per jaar de ogen te laten controleren door een contactlensspeci-
alist of oogarts i.v.m. niet zichtbare oogafwijkingen.  

Indien uw klant toch nog vragen heeft die dit informatieblad niet beantwoordt, adviseer uw klant dan 
om de website te raadplegen (www.unicare-info.nl) of te bellen met Melleson Optics: 076-571 51 
04. 

 
Het is belangrijk om voor het inzetten van de lenzen, de bijsluiter bij de verpakking aandachtig 
door te lezen. 
 

 
 

http://www.unicare-info.nl
http://www.unicare-info.nl
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2                  Algemene informatie over contactlenzen en het dragen van  
contactlenzen 

 
 

2.1          De contactlens 
  
De benaming contactlens zou ten onrechte de indruk kunnen wekken, dat er direct contact tussen 
de lens en het oog zou bestaan. Altijd moet er tussen lens en oog een miniem laagje traanvocht 
aanwezig zijn, waarop de lens als het ware drijft en dat vastplakken en losschieten van de lens 
voorkomt. Mensen die aan chronische droogheid van de ogen lijden behoren daarom ook tot de 
kleine groep voor wie het dragen van contactlenzen niet haalbaar is. 
 

  Geschiedenis  
 
De eerste contactlens dateert al van ruim een eeuw geleden en was gemaakt van glas. De  
ontwikkelingen hebben sinds die tijd niet stilgestaan. De vervaardigingtechnieken zijn  
geperfectioneerd en glas maakte plaats voor kunststof materialen. Het oudste kunststof type is de 
harde contactlens, een gebogen plastic schijfje met een diameter van 9 mm in doorsnee. Deze 
lens wordt tegenwoordig nauwelijks meer aangemeten. 
 

2.2               Huidige lenzen 
 
De zachte lens is van recentere datum. Deze is groter en kan door de samenstelling van het  
materiaal vocht opnemen en vasthouden. Zachte lenzen zijn gemaakt van een soepele plastic-
soort. Deze lenzen hebben het voordeel dat men er snel aan went. De kans op verlies is erg klein, 
dus ze zijn ook zeer geschikt voor mensen die aan ruwe sporten doen. Er komt minder makkelijk 
een stofje achter de lens dan bij harde lenzen. 
 
De zuurstofdoorlatende harde lens is de jongste lens. Deze is ook ongeveer 9,5 mm in  
doorsnee.  
 

2.3               De keuze van het type lens 
 
De keuze van het type lens is van een aantal omstandigheden afhankelijk. Belangrijk zijn daarbij 
de vorm van het oog, de sterkte die men nodig heeft, werkomstandigheden, sport, hobby enz. 
 

2.4               De werking van de lens 
 
De normale lichtbreking is het werk van het hoornvlies en de ooglens. Het bundelen en 
omgekeerd doorstralen van het licht wordt de lichtbreking of lichtafbuiging (refractie) genoemd. De 
lens buigt de lichtstralen zo af, dat het beeld precies op het netvlies valt. Alleen dan ontstaat er 
een haarscherp beeld. Bij bijziende en verziende mensen is er sprake van een fout in de 
lichtbreking. 
 
 
 
 
 



7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5               Bijziendheid 
 
Bijziende mensen zien dingen dichtbij scherp en in de verte wazig, omdat het hoornvlies en de 
ooglens te bol zijn in verhouding tot de lengte van het oog. De lichtstralen worden te veel  
afgebogen en het scherpe beeld valt net vóór het netvlies 
 
Met een holle lens (negatieve lens of min-lens) wordt bijziendheid gecorrigeerd. De lens volgt de 
ronding van het oog, maar is in het midden dunner dan aan de rand, en corrigeert zo de 
lichtbreking. 

 
Verziendheid 
 
Verziende mensen zien dingen veraf scherp en dichtbij wazig, omdat de lens te plat is in  
verhouding tot de lengte van het oog. De lichtstralen worden te weinig afgebogen en het scherpe 
beeld valt net achter het netvlies. 
Met een bolle lens (positieve lens of plus-lens) wordt verziendheid gecorrigeerd. De lens volgt de 
ronding van het oog, maar is in het midden dikker dan aan de rand, en corrigeert zo de l 
ichtbreking. 

 
 
2.6              De voordelen en de nadelen van contactlenzen 

 
Voordelen: 
 

Contactlenzen beslaan niet, wanneer men van de kou in de warmte komt en bij regen 

 belemmeren de druppels het zicht niet. 

Contactlenzen geven een goede gezichtsscherpte. 

Met contactlenzen heeft men een onbelemmerd gezichtsveld. 

Contactlenzen zijn gemakkelijk bij sport, spel en hobby’s. 

Contactlenzen breken niet bij vallen of stoten. 
 
Nadelen: 
 

Aan het begin zijn contactlenzen even wennen. Bij felle zon kan een contactlens wat moeilijk-
heden geven. Het dragen van een zonnebril voorkomt in de meeste gevallen irritatie. 

Een gevallen lens vindt men thuis moeilijk en buiten haast helemaal niet meer terug. 

Een stofje of haartje dat tussen het oog en de lens raakt, irriteert of doet pijn. 

Wanneer de lenzen te lang achter elkaar gedragen worden kan irritatie optreden. 

In een erg warme rokerige ruimte kunnen de lenzen branderig aanvoelen. (Overigens is dit 
voor een groot deel te verhelpen door de lenzen tussentijds te reinigen ). 

Soms treden moeilijkheden bij het lezen op. 

Contactlenzen vragen nauwgezet onderhoud. 
 
Wanneer u bovenstaande voor- en nadelen bekijkt, zal het u opvallen dat het lijstje voordelen uit 
zekerheden bestaat. Van een aantal punten uit het lijstje nadelen is niet gezegd dat de  
contactlensdrager deze aan den lijve zal ondervinden. 
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2.7              Factoren die het verdragen van contactlenzen beïnvloeden. 
 

Gevoelige ogen, ogen die snel tranen onder invloed van scherp licht, stof, kou enz. 

Allergieën, zoals hooikoorts, regelmatige verkoudheid, en algemene huidaandoeningen. 

Ongunstige beroepsuitoefening, bijvoorbeeld het werkzaam zijn in stoffige en slecht geven  
    leerde ruimten. 

 
2.8              Het in- en uitnemen van contactlenzen. 

 
In de gebruiksaanwijzing vindt u informatie over het in- en uitnemen van de lenzen in tekst en 
beeld. Lees dit goed door. Onderstaande informatie is aanvullend. 
 

Het inzetten van zachte lenzen 
 

Bij zachte lenzen is het moeilijk te zien of de juiste kant van de lens naar buiten is gekeerd. Op  
tekeningen op de bijsluiter ziet u een lens in de juiste vorm en de onjuiste vorm. Wanneer de 
lens binnenstebuiten op het oog geplaatst zou worden, zal hij los op het oog zitten, verschuiven 
en bovendien flink irriteren. 

Nadat de lens is afgespoeld wordt de schone, natte lens met de holle kant naar boven op de 
top van de wijsvinger gelegd. Met de middelvinger van dezelfde hand wordt het onderooglid 
omlaag getrokken en met de middelvinger van de andere hand wordt het bovenste ooglid  

     omhoog getrokken. Breng nu de lens voor het oog en zet hem op het hoornvlies. 

Mocht de lens schuren of het oog heel erg irriteren, dan wordt de lens en wordt de lens  
     afgespoeld met inzetvloeistof en opnieuw ingezet. 

 
      Het uitnemen van zachte lenzen 

 

Voordat de lens uit het oog gehaald wordt is het belangrijk te weten of de lens vrij op het oog 
beweegt. Wanneer dit niet het geval is moet er eerst wat inzetvloeistof in het oog gedruppeld 
worden. De contactlensdrager kijkt zover mogelijk naar boven. Het onderooglid wordt omlaag 
getrokken en de top van de wijsvinger wordt op de lens geplaatst. Schuif de lens voorzichtig 
naar beneden tot op het witte gedeelte van de oogbol. Neem de lens tussen de toppen van de 
duim en wijsvinger en "pluk" de lens van het oog. Om uitdroging te voorkomen wordt de lens  
direct in de bewaarvloeistof geplaatst. 
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2.9                   Dagelijkse verzorging 
 

Dagelijkse verzorging van contactlenzen is van groot belang. Niet alleen om hygiënische 
redenen en om infecties te voorkomen, maar ook voor het behoud van een helder zicht. Het 
traanvocht laat namelijk iedere dag een vetlaagje achter op de lenzen. Als dit laagje niet 
meteen verwijderd wordt, zet het zich vast op de lens, met als gevolg dat het zicht wazig 
wordt en de lenzen kunnen gaan irriteren. 

 

De kans op oogontstekingen staat niet in verband met de hoeveelheid vloeistof die gebruikt 
wordt, maar wel met de nauwgezetheid van de verzorging. Patiënten die verstandig met de 
contactlenzen omgaan en ze proper verzorgen, hebben niet veel vloeistof nodig en lopen 
bovendien veel minder kans problemen te krijgen van infectueuze of andere aard. 

 

Bij het gebruik van vloeistof verdient het voorts aanbeveling om de druppelaar van de fles 
nooit in aanraking te brengen met vreemde voorwerpen en de flesjes na het gebruik direct te 
sluiten om verdamping en besmetting te voorkomen. 

 
2.10                Voorzichtig omgaan met contactlenzen 

 
Contactlenzen zijn gemaakt van kwetsbaar materiaal. De nodige voorzichtigheid zal 
dus in acht moeten worden genomen. Let daarbij in het bijzonder op de volgende 
punten: 
 

1. Breng de zachte lenzen nooit in aanraking met scherpe voorwerpen. 
 
2. Neem de lenzen nooit tussen de vingernagels; vermijd zelfs ieder contact ermee. Vouw of  
    "kreuk" de lens nooit tussen de vingers. 
 
3. Houd de lens altijd in volledig natte toestand. Mocht de lens onverhoopt uitdrogen, wees dan  
    uiterst voorzichtig, want de kans op breuk of beschadiging is dan het grootst. Het beste is de  
    lens direct op te bergen in de bewaarvloeistof en ongeveer 3 uur te wachten met inzetten. 
 
4.  Plaats de lens nooit in uitgedroogde toestand op het oog. 
 
5.  Gebruik nooit vloeistoffen die voor harde lenzen bedoeld zijn. Verzorg de lenzen volgens de  
     door de contactlensspecialist voorgeschreven methode. 
 
6.  Bij het voorschrijven van oogdruppels, dient de arts op de hoogte te worden gesteld van het  
     dragen van zachte lenzen. 
 
7.  Behandel de lenzen uitsluitend met zeer zorgvuldig gewassen handen. 
 
8.  Niet in de ogen wrijven wanneer er een vuiltje in komt, maar de lens reinigen met de daar 
     voor bestemde vloeistof. Als de pijn aanhoudt, enkele uren wachten met inzetten. 
 
9.  De lens nooit op het oog aanbrengen, wanneer het oog beschadigd of geïrriteerd is. Waar 
     schuw de contactlensspecialist. 
 
10. Bij ziekte, zwangerschap en medicijngebruik kunnen de lenzen tijdelijk wat minder prettig  
      zitten. 
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Agressieve stoffen 
 

Als de lens in aanraking komt met agressieve stoffen ontstaat er een doffe plek op de lens. 
Wanneer u haarlak gebruikt, verdient het aanbeveling te sprayen alvorens de lenzen in te  

    zetten om oogirritaties, veroorzaakt door sprayaanslag op de lens, te voorkomen. Als u toch  
    een spray gebruikt terwijl u de lenzen draagt, houdt de ogen dan goed gesloten en open de  
    ogen als de nevel niet meer aanwezig is. 

 
Make-up 
 

Bij gebruik van make-up is het beter om eerst de lenzen in te zetten en vervolgens de  
     make-up aan te brengen. Eén korreltje mascara achter de lens veroorzaakt al irritatie. Wees   
     voorzichtig met alcohol, aceton, nagellak, parfum, zeep, nicotine enz. Eén spatje is al vol 
     doende om de lens te beschadigen. 
 
Slapen, douchen, zwemmen 
 

Men mag niet slapen met de lenzen in en men doet er verstandig aan er niet mee te douchen 
of te zwemmen. 

Mocht men toch met de lenzen in slaap vallen, let dan na het ontwaken goed op of de lenzen 
nog bewegen op het oog tijdens het knipperen. Is dit het geval dan kunnen de lenzen  

     uitgehaald worden. Wanneer de lenzen niet meer bewegen op het oog, een paar druppeltjes    
     inzetvloeistof in het oog doen. De lens zal dan weer voldoende beweeglijk worden en is na   
     zo’n 10 minuten gemakkelijk uit te nemen. 
 
Schoonmaken met speeksel  
 

U bent vast wel eens iemand tegengekomen die met speeksel zijn lenzen "schoonmaakt" en 
deze vervolgens weer in het oog plaatst. Dit is bijzonder onhygiënisch. Speeksel bevat veel 
bacteriën en men loopt het gevaar een oogontsteking te veroorzaken. 
 

Lens achter het oog 
 

Een veelgehoorde angstreactie bij een verschuivende lens is "als de lens maar niet achter het 
oog schuift." Een contactlens kan door allerlei oorzaken (huilen, wrijven enz.) verschuiven en 
inderdaad soms onder de oogleden raken. De lens is echter altijd weer gemakkelijk terug te 
vinden. Het is onmogelijk dat de lens achter de oogbol verdwijnt, omdat de oogleden aan het 
witte gedeelte van het oog vast zitten. 

Door de rand van een zuigertje onder de lensrand te brengen, kunt u altijd de lens van het 
oog lichten. 

 

Een veelgehoorde angstreactie bij een verschuivende lens is "als de lens maar niet achter het 
oog schuift." Een contactlens kan door allerlei oorzaken (huilen, wrijven enz.) verschuiven en 
inderdaad soms onder de oogleden raken. De lens is echter altijd weer gemakkelijk terug te 
vinden. Het is onmogelijk dat de lens achter de oogbol verdwijnt, omdat de oogleden aan het 
witte gedeelte van het oog vast zitten. 
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3 Gewenning en mogelijke irritaties 
 
 

 
3.1     Gewenning 

 

        De volgende verschijnselen zijn vrij normaal tijdens de gewenningsperiode: 

Het gevoel dat er iets in het oog zit: de lens wordt door het oog als ongewenst ervaren. Dit gaat 
snel over. 

Tranende ogen: ook een afweerreactie. Vanzelf wordt de hevige tranenvloed weer normaal. 

Veelvuldig knipperen: een onwillekeurige beweging om lichtreflexen van de lensranden, die vooral 
bij kunstlicht hinderlijk zijn, weg te werken. Na korte tijd verdwijnt dit. 

 
3.2      Lichtgevoeligheid 

 

De meeste contactlensdragers hebben eerder behoefte aan een zonnebril dan  vroeger. Als dit 
echt bezwaarlijk blijkt te zijn, kan men overwegen licht getinte 

lenzen aan te schaffen. 
 

 Last van droge lucht 
 
Iets meer knipperen helpt meestal. In de frisse lucht worden lenzen veelal beter verdragen. 

 
Vermoeide ogen 

 
Vooral dichtbij zien zal in het begin vermoeiend zijn. 

 
3.3      Jeukende ogen 

 
Treedt vaak op na het uitnemen van de lenzen (vooral de eerste dagen). 
Dit verdwijnt snel. De ene lens voelt anders dan de andere: het ene oog kan iets 
gevoeliger zijn dan het andere. Dit is heel normaal. 
 
Wazig zien 
 
In het begin kan het zicht wat wazig zijn door een teveel aan traanvocht. Dit 
verschijnsel neemt geleidelijk af als de traanproductie zicht heeft aangepast aan de 
nieuwe situatie. 

 
3.4      De volgende verschijnselen behoren niet tot de normale gewenningsverschijnselen: 

(er dient contact te worden opgenomen met de contactlensspecialist) 
 

Voordurend zere rode ogen tijdens het dragen van contactlenzen 

Langdurig wazig zicht met de lenzen op de ogen of na het uitnemen ervan 

Regenboogkleurige ringen om lampen zien 

Overmatig droog gevoel 

Overmatige oogafscheiding 

Pijn na het inzetten, tijdens het dragen of na het uitnemen van de lenzen 
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4                 Veelgehoorde vragen, opmerkingen en misvattingen  
 

Algemeen 
 
1.  Kan ik afwisselend een bril en contactlenzen dragen? 

Dat is heel goed mogelijk, zeker met zachte contactlenzen. In veel situaties is het handig   
om een bril achter de hand te hebben. 

 
2.        Zijn contactlenzen geschikt voor mensen van alle leeftijden? 

In principe is er geen minimumleeftijd, maar met kleine kinderen kan men wel voor prakti-
sche problemen komen te staan. Een maximumleeftijd is er eigenlijk ook niet, maar zowel 
bij kinderen als bij ouderen is begeleiding door een opticien/oogarts aan te raden. Het is 
echter verstandig om indien u lenzen wilt gaan dragen, eerst een opticien/oogarts te  
bezoeken. 

 
3. Waarvoor dient de regelmatige controle precies? 

 Bij het controlebezoek inspecteert men de stand van uw ogen en zo nodig de staat waarin   
  uw contactlenzen verkeren. Eventuele problemen kunnen zo tijdig gesignaleerd worden. 

 
4. Hebben contactlenzen altijd dezelfde sterkte als brillenglazen? 

Nee, dat hoeft niet. Dit komt doordat de contactlens direct op het oog rust en de afstand   
van het brillenglas tot het oog groter is. 

    
5.       Wat is de levensduur van contactlenzen? 

Dit hangt van het materiaal, de verzorging (goed schoonhouden) en de samenstelling van 
het traantocht af. Door tijdige vervanging voorkomt u verouderen en vervuilen van de  
lenzen. De zachte lenzen zijn maandlenzen en dienen dus na 1 maand vervangen te wor-
den. 

 
 Misvattingen  
 
 Over ogen en oogafwijkingen bestaat een groot aantal hardnekkige misvattingen. 

        Hieronder volgen de meest voorkomende, met een korte uitleg. 
 

1. Je moet zo lang mogelijk wachten met een bril of lenzen, want als je er eenmaal aan  
          begint, gaan je ogen snel achteruit.  
          Nee, de ogen gaan in hun eigen tempo achteruit, met of zonder bril of lenzen. 

 
2.         Ik heb slechte ogen omdat ik niet op tijd een bril heb genomen.  

Zie hierboven. 
 
3.        Doe wat meer licht aan. Zo verpest je je ogen. 

 Lezen bij zwak schijnsel is niet schadelijk, hooguit lastig en vermoeiend. 
 
4. Mijn zicht is achteruitgegaan omdat ik een tijd een verkeerde bril heb gedragen. 
          Dit kan veel hoofdpijn en ongemak opleveren, maar echt schadelijk is het niet. 

 
5.       Ik gebruik mijn ogen zo weinig mogelijk, dan houd ik langer een scherp zicht. 

Dat helpt niet, het is nutteloze zuinigheid. 
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6.  Het dragen van een zonnebril is slecht voor de ogen. 

Dat is niet waar. Natuurlijk zijn er zonnebrillen van slechte kwaliteit, maar deze hebben 
geen effect op de gesteldheid van de ogen. 

 
7.   Piet heeft slechte ogen, omdat hij met zijn neus altijd te dicht op een boek zat. 

Een foute redenering. Piet zat met zijn neus in het boek, omdat hij altijd al bijziend was. 
 

8.  Bijziendheid kun je genezen door te oefenen. 
Spieroefeningen, dus ook oefeningen van de oogspieren, zijn zeker niet slecht, maar een 
brekingsafwijking (zie werking van de lens) kan er niet mee verholpen worden. 

 
9.   Kinderen kunnen geen contactlenzen dragen. 

Kinderen, zelfs baby's, kunnen om medische redenen contactlenzen nodig hebben, net als 
volwassenen. 
 
 

 
 
 

. 
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5        Bijlage Bijsluiter contactlenzen  
 

 
     NL BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET GEBRUIK 
 

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem tijdens het gebruik van de lenzen. De  
contactlenzen zijn bedoeld voor een gebruik gedurende 1 maand en dienen daarna te worden  
vervangen. Houdt u strikt aan dit schema. Indien de voorgeschreven vervangingstermijn van 1 
maand wordt overschreden, kan dit nadelige gevolgen hebben. Let op: de UV-bescherming van de 
contactlenzen vervangt niet de bescherming door een zonnebril. 
 
De zachte Unicare® maandlenzen zijn uitsluitend bedoeld voor personen die al sinds langere tijd 
zonder problemen zachte contactlenzen dragen. De dunne soepele Unicare® contactlenzen zijn 
bijzonder flexibel en in principe geschikt voor elk oog. Bij twijfels raadpleeg uw oogarts,  
contactlensspecialist, of bel met Melleson Optics: 076-571 51 04. 
 
De Unicare® maandlenzen zijn zoals bijna alle zachte contactlenzen niet geschikt om tijdens het 
slapen te dragen. Vóór het slapen gaan de lenzen uitnemen. Niet gebruiken wanneer de verpakking 
is geopend. 
 
 
BELANGRIJK 
 

Gebruik voor uw lenzen en uw contactlenshouder nooit ongeschikte vloeistoffen zoals kraan  
          water, bronwater, speeksel en oplossingen voor andere types contactlenzen, maar gebruik    
          uitsluitend een speciale onderhoudsvloeistof voor zachte contactlenzen, zoals b.v. Unicare®. 
 

Als u de lenzen niet draagt, bewaar deze in een bewaarvloeistof, b.v. in de Unicare® Alles-in-  
          Een-Vloeistof voor zachte contactlenzen. Deze vloeistof reinigt en desinfecteert de lenzen. De   
          lenzen dienen dagelijks te worden gedesinfecteerd. Lees de gebruiksaanwijzing op het flesje.  
 

Zorg ervoor dat uw contactlenshouder goed schoon is. De houder dient regelmatig te worden  
          gedesinfecteerd en eventueel te worden vervangen.  
 

Raak uw contactlenzen alleen met gewassen, goed afgespoelde en met een stofvrije hand 
          doek afgedroogde handen aan. Daardoor voorkomt u dat de lenzen worden verontreinigd. De  
          lenzen nooit met scherpe voorwerpen, b.v. een pincet, oppakken. Ook lange of scherpe na 
          gels kunnen het zachte materiaal van de lenzen beschadigen.  
 

Wees daarom voorzichtig! 
 

Bewaar de contactlenzen en de verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen. 
 

Draag uw lenzen niet in een omgeving met giftige of irriterende dampen. 
 

Draag bij watersport altijd een zwembril. 
 

Vóór het douchen de lenzen uitnemen. 
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       AANWIJZINGEN VOOR HET INZETTEN VAN ZACHTE CONTACTLENZEN 
 

Controleer of de sluiting onbeschadigd is. Bij beschadigde sluiting mag de lens in geen   
          enkel geval worden gebruikt. 

Stuur de beschadigde lens in de originele verpakking naar het volgende adres: 
          Melleson Optics B.V.  
          Postbus 9445, 4801 LK Breda  

De contactlenzen zijn steriel in een blisterverpakking verpakt. Trek de folie eraf en haal   
          de lenzen voorzichtig uit de vloeistof. Leg de lens op het puntje van de wijsvinger. 

Controleer of de contactlens niet binnenstebuiten is gekeerd (zie afb. 1). 

Leg een kleine spiegel op de tafel en buig het hoofd iets naar voren.  

Trek met de middelvinger van dezelfde hand het onderooglid omlaag, open de ogen zo  
          ver mogelijk en trek het bovenooglid met de wijsvinger van de andere hand 

omhoog (zie afb. 3). 

Plaats de contactlens langzaam op het oog, laat de oogleden langzaam los en knipper  
          een paar keer met het oog. Door het knipperen gaat de lens optimaal op het oog 

                       zitten. Herhaal deze stappen voor de andere lens. 
 

 
MOGELIJKE TOEPASSINGSFOUTEN MET CONTACTLENZEN 
 

Als u wazig ziet, controleer of u de rechter met de linker lens heeft verwisseld.  

Bij irritaties verwijdert u de contactlens, en controleert of u de lens niet binnenstebuiten 
gekeerd (afb. 1) of vuil is (b.v. door een wimper, stoofdeeltjes).  

Indien het geïrriteerde gevoel blijft, verwijder de contactlenzen en raadpleeg uw oogarts 
of contactlensspecialist, of bel met Melleson Optics: 076-571 51 04. 

Plaats nooit een droge lens in het oog. 
 

AANWIJZINGEN VOOR HET UITNEMEN VAN ZACHTE CONTACTLENZEN 
 

       Open de ogen zo ver mogelijk.  

       Trek het onderooglid met de middelvinger omlaag. Kijk naar boven en schuif de contact 
                lens iets naar beneden.  

       Zodra de lens onder op het witte gedeelte van het oog ligt, kunt u de lens met duim en  
              wijsvinger voorzichtig uitnemen (zie afb. 4). 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
                                      
                                Inzetten                                 Uitnemen                      
                                

 
 

 
 
 
 
 
    

                                    Goed                                 Fout  
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VERZORGING VAN ZACHTE CONTACTLENZEN 
 
 
Een goede hygiëne is de basisvoorwaarde om van alle voordelen van uw nieuwe Unicare®  
maandlenzen te kunnen genieten. Door de dagelijkse verzorging van uw lenzen vermindert u het 
risico van infecties en oogziektes. Daarom adviseren wij de Unicare® Alles-in-Een-vloeistof voor 
zachte contactlenzen. Neem altijd de gebruiksaanwijzing op de contactlensvloeistof in acht. Indien u 
de contactlenzen slechts af en toe draagt, verdient het aanbeveling de bewaarvloeistof iedere 24 
uur te verversen. 

 
TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN COSMETICA 
 

Zet uw contactlenzen altijd in voordat u make-up gebruikt. 

Neem de lenzen uit voordat u de make-up verwijdert. 

Als de lens toch in aanraking is gekomen met make-up, reinig de lens met           

contactlensvloeistof. 

Knijp de ogen bij het gebruik van haarspray goed dicht. 

Oogschaduw in crèmevorm voorkomt dat poederdeeltjes in aanraking komen met uw  

contactlenzen en dat er irritaties ontstaan. 

Kayalpotlood nooit aan de binnenste rand van het ooglid aanbrengen. 

Let op bij agressieve stoffen zoals alcohol, aceton, nagellak en parfum. 
 
LAAT UW OGEN MINIMAAL 1X PER JAAR DOOR UW OOGARTS OF LENSSPECIALIST 
CONTROLEREN  
 
Volg de aanwijzingen van uw oogarts of contactlensspecialist nauwkeurig op om ongewenste  
oogproblemen te voorkomen. 
 
TOEPASSING 
 
Ter correctie van gezichtsstoornissen. 
 
WANNEER MOET U UNICARE® MAANDLENZEN NIET 
GEBRUIKEN? 
 
Bij ontstekingen en infecties van het oog, veranderde sensibiliteit van het hoornvlies, verminderde 
traanproductie. Bij algemene ziekten op grond van een verminderde weerstand en bij afwijkingen 
van het ooglid raadpleeg uw oogarts. 
 
BIJWERKINGEN 
 
Neem bij achteruitgang van het zicht, bij brandende of rode ogen, wazig zicht, overmatige  
traanproductie, droge ogen en lichtgevoeligheid of bij allergische reacties de lenzen uit en 
raadpleeg uw arts of contactlensspecialist. 
 
WISSELWERKINGEN MET ANDERE MEDICIJNEN 
 
Sommige over een langere periode voorgeschreven medicijnen kunnen de samenstelling van de 
traanvloeistof veranderen en ervoor zorgen dat u de contactlenzen minder goed verdraagt. 
Informeer uw arts over welke medicijnen u gebruikt en sinds wanneer. Bij oogdruppels dient u de  
informatie op de bijsluiter van de middelen in acht te nemen. 
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