
AOSEPT Plus – CE Master Text Page 1 of 4 
Insert, Carton, Bottle Label Updated:  September 24, 2013 
 Catalyst Asset ID 80336 

AOSEPT® PLUS CE 

Master Text 

PACKAGE INSERT 

 
 

 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN DE  
VEILIGHEID. DEZE INFORMATIE GOED LEZEN EN ZORGVULDIG BEWAREN OM LATER TE 
KUNNEN RAADPLEGEN. ONJUIST CONTACTLENSONDERHOUD KAN TOT ERNSTIGE 
OOGPROBLEMEN LEIDEN. 
 
AOSEPT® PLUS contactlens-verzorgingssysteem voor het reinigen, desinfecteren, 

neutraliseren, verwijderen van proteïnen en bewaren van alle typen contactlenzen, inclusief 

silicone hydrogellenzen. Het AOSEPT PLUS systeem bestaat uit: de AOSEPT PLUS reinigings- 

en desinfectievloeistof (zie afbeelding 1) en de AOSEPT PLUS lenscup (zie afbeelding 2). De 

AOSEPT PLUS lenscup bestaat uit een doorzichtige cup en een aaneengesloten eenheid met 

schroefdop, lenshouders (korfjes) en de AODISC™  neutraliserende katalysator bevestigd aan 

de onderkant. Verzeker u ervan dat de AODISC bevestigd is vóór het gebruik omdat dit 

essentieel is voor de neutralisatie van de hydrogen peroxide. AOSEPT PLUS vloeistof en de 

AOSEPT PLUS lenscup moeten altijd samen worden gebruikt. De conserveermiddelvrije, 

waterige AOSEPT PLUS oplossing bevat: hydrogen peroxide 3%, phosphonic acid (stabilisator), 

sodium chloride, phosphate (buffersysteem), poloxamer (oppervlaktereiniger). 

 
 

Bewerkt door middel van aseptische technieken. 
 
GEBRUIKSAANWIJZIGING 
1. Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek. 
2. Open de met “L” gemarkeerde lenshouder en plaats uw linkerlens op het koepeltje. Sluit 
de lenshouder; let erop dat de lens niet klem raakt. 
3. Herhaal deze werkwijze met uw rechterlens; leg deze op het koepeltje van de andere 
lenshouder gemarkeerd met  “R”. 
4. Open de sluitingsdop van de AOSEPT PLUS flacon en buig deze naar achteren en uit de weg.  
5. Spoel grondig de lenzen af in de lenshouders met AOSEPT PLUS gedurende 5 seconden (zie 
afbeelding 3). 
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6. Vul de cup met AOSEPT PLUS vloeistof tot de markeringsstreep. NIET TE VEEL NOCH TE 
WEINIG VLOEISTOF (zie afbeelding 4). 

  
7 . Plaats de lenshouder in de AOSEPT PLUS cup en draai het deksel vast. De cup niet 
schudden. 
8. Zet de lenscup rechtop weg (zie afbeelding 5).  

 
- Als er vanuit de opening bovenin het deksel van de lenscup belletjes verschijnen, kan er nog 
niet-geneutraliseerde AOSEPT PLUS vloeistof aanwezig zijn. Gooi de oplossing uit de lenscup 
weg en verwijder de gemorste resten van het oppervlak waar de AOSEPT PLUS lenscup heeft 
gestaan. Spoel grondig de AOSEPT PLUS cup en lenshouder met steriele zoutoplossing. Indien 
u gemorst heeft, ruim dit onmiddellijk op met een papieren doekje. Was uw handen grondig 
alvorens u uw lenzen of uw ogen aanraakt. 
HERHAAL DE BOVENSTAANDE DESINFECTIE PROCEDURE. 
9. Laat de lenzen ten minste 6 uur (zie afbeelding 6) of gedurende de nacht ondergedompeld 
staan om de oplossing te neutraliseren. 

 
10. Neem uw lenzen uit de lenshouder. 
11. Uw lenzen zijn nu klaar voor gebruik. 
12. Gooi de gebruikte vloeistof weg, spoel de AOSEPT PLUS cup en lenshouder met steriele 
zoutoplossing – GEBRUIK GEEN LEIDINGWATER OF NIET-STERIEL WATER. 
13. Laat beiden aan de lucht drogen door de lenshouder naast de cup om te keren (zie 
afbeelding 7). 

  
 
14. Indien u niet van plan bent de lenzen meteen in te zetten na de desinfectie/neutralisatie, 
kan u ze bewaren in de geneutraliseerde AOSEPT PLUS vloeistof, in de ongeopende AOSEPT 
PLUS lenscup tot 14 dagen. Desinfecteer en neutraliseer één keer per 14 dagen met verse 
vloeistof en alvorens de lenzen te dragen. 
Indien aanbevolen door uw contactlensspecialist: 
- Spoel de lenzen af alvorens ze in te zetten met een steriele zoutoplossing  
 
CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken) 
• Niet gebruiken indien u overgevoelig bent aan één van de bestanddelen. 
• Gebruik AOSEPT PLUS nooit voor hittedesinfectie. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN 

• Niet gebruiken na de vervaldatum.  
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• Voor het eerste gebruik de verzegeling controleren. Indien reeds verbroken: niet gebruiken. 
• De sluitingsdop van de flacon na gebruik sluiten. 
• Zodra de flacon open is, dient de overgebleven vloeistof na 3 maanden te worden 

weggegooid.  
• Zorg dat de pipetpunt van de flacon nooit enig oppervlak raakt, daar dit de vloeistof kan 
besmetten. 
• Gebruik steeds de nieuwe AOSEPT PLUS lenscup die bij elke flacon AOSEPT PLUS vloeistof 
wordt geleverd. 

• Bewaren beneden 25°C.  
• Gebruik AOSEPT PLUS vloeistof altijd tussen 15°C en 25°C omdat neutralisatie beneden 15°C 
langer kan duren dan 6 uur. 

• Niet in direct zonlicht plaatsen.  
• Raadpleeg uw contactlensspecialist voordat u van vloeistof verandert. 
 
WAARSCHUWINGEN 

  PROBEER NOOIT DE LENZEN TE REINIGEN OF TE SPOELEN IN UW HANDEN MET AOSEPT PLUS 
VLOEISTOF. 

• PROBEER NOOIT DE LENZEN TE REINIGEN MET EEN AFZONDERLIJKE REINIGINGSVLOEISTOF, 
OMDAT ELK RESIDU HIERVAN DE VLOEISTOF IN DE LENSCUP ZAL DOEN SCHUIMEN EN 
OVERLOPEN UIT DE LENSCUP. 
• Betekenis van de rode sluitingsdop: Nooit niet-geneutraliseerde AOSEPT® PLUS oplossing 

direct in het oog brengen.  
• GEBRUIK ALLEEN DE INGESLOTEN AOSEPT PLUS LENSCUP. GEBRUIK GEEN ENKELE ANDERE 
LENSCUP. 
• Let erop dat uw lenzen correct geneutraliseerd zijn alvorens ze in te zetten. NIET-
GENEUTRALISEERDE AOSEPT PLUS VLOEISTOF IS EEN UITERST EFFICIËNT DESINFECTANT DAT 
EEN BRANDERIG GEVOEL ZAL VEROORZAKEN indien het in contact komt met het oog. Indien u 
per ongeluk een niet-geneutraliseerde lens in het oog brengt, neem ze onmiddellijk uit en 
spoel het geopende oog overvloedig met steriel water of zoutoplossing. Desinfecteer de lens 
opnieuw alvorens ze in te zetten. 

 Steeds verse AOSEPT PLUS vloeistof gebruiken - nooit de vloeistof in de lenscup hergebruiken 
omdat de werkzaamheid ervan dan teniet gedaan wordt. 

• NOOIT AOSEPT PLUS overgieten in een andere flacon.   
• NOOIT AOSEPT PLUS verdunnen of mengen met om het even welke oplossing aangezien dit 
de werking zal teniet doen. 
• BRENG CONTACTLENZEN NOOIT IN CONTACT MET NIET-STERIELE VLOEISTOFFEN, (INCLUSIEF 
LEIDINGWATER EN SPEEKSEL) DAAR MICROBIËLE BESMETTING KAN OPTREDEN, HETGEEN KAN 
LEIDEN TOT PERMANENTE OOGBESCHADIGING. 

• BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.  
• Indien niet-geneutraliseerde AOSEPT PLUS oplossing werd ingeslikt, onmiddellijk grote 
hoeveelheden water drinken en uw arts raadplegen. 
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• Raadpleeg uw arts of contactlensspecialist alvorens om het even welke medicatie te 
gebruiken in combinatie met contactlenzen. 
 
ONGEWENSTE REACTIES 
In geval van aanhoudend ongemak of irritatie, neem uw lenzen uit, staak het gebruik van het 
product en raadpleeg uw contactlensspecialist. 
 
 
HOE GELEVERD 
AOSEPT PLUS, dat gesteriliseerd is door filtratie, wordt in plastieken flacons van 120ml tot 
360ml geleverd. Een lenscup met AODISC wordt bij elke flacon AOSEPT PLUS geleverd. 
 

  Fabrikant 

Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA 
       

 

 

  Officiële vertegenwoordiger in de EU 
 
 
Alcon Laboratories (UK) Ltd. 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey, GU16 7SR, 
Verenigd Koninkrijk 

 

Gedistribueerd door:     Datum van voorbereiding: 
{België : Alcon NV, Vilvoorde 

Nederland: Alcon Nederland BV, Breda}       {as appropriate}  
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