
 
 

 

EasySept® Peroxide Contactlensvloeistof 
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR 
TOEKOMSTIG GEBRUIK  
 
EasySept peroxide contactlensvloeistof is geschikt voor het desinfecteren, verwijderen 
van proteïne en bewaren van alle zachte contactlenzen, inclusief silicone hydrogel.  
 
WAARSCHUWINGEN: 
Gebruik altijd de bijgevoegde speciale lenshouder met neutraliserende platina 
disc in combinatie met EasySept peroxide contactlensvloeistof. 
 
Breng ongeneutraliseerde EasySept peroxide contactlensvloeistof nooit direct in 
contact met het oog. De lenzen niet inzetten voordat de neutralisatie van de 
vloeistof volledig heeft plaatsgevonden (minimaal 6 uur).  
 
Voordat de lenzen worden ingezet mogen ze niet met EasySept peroxide 
contactlensvloeistof worden afgespoeld. Als u de lenzen wil afspoelen, gebruik 
dan een steriele zoutoplossing. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING:  
Volg deze stappen om uw lenzen dagelijks te reinigen en te desinfecteren. 
STAP 1: 
Was en droog altijd uw handen voordat u de lenzen aanraakt. 
STAP 2: 
Controleer of de platina disc op de bodem van de speciale lenshouder aanwezig is. 
STAP 3: 
Plaats uw linker en rechter lens op de bollingen in de korfjes. Sluit de korfjes en zorg 
dat de lenzen niet klem raken. 
STAP 4: 
Houd de dop van de lenshouder vast en spoel ieder korfje met een lens gedurende 5 
seconden, boven de gootsteen/wastafel, af met EasySept peroxide contactlensvloeistof. 
STAP 5: 
Vul de lenshouder tot aan het streepje met verse EasySept peroxide 
contactlensvloeistof en plaats de houder met de korfjes dan onmiddellijk in de 
lenshouder. De lenshouder niet schudden of omdraaien. 
STAP 6: 
De lenzen zijn, na 6 uur in de vloeistof te hebben gestaan, klaar voor gebruik. 



 
 

 

STAP 7: 
Nadat de lenzen uit de korfjes zijn gehaald, dient eventuele resterende vloeistof uit de 
lenshouder te worden weggegooid. Spoel de lenshouder, boven een 
gootsteen/wastafel, af met EasySept peroxide contactlensvloeistof en laat de 
lenshouder, zonder de dop, aan de lucht drogen. 
 
Indien u niet van plan bent direct na het desinfectie/neutralisatie proces uw lenzen te 
gaan dragen, herhaal dan na 24 uur de bovenstaande stappen alvorens de lenzen in te 
zetten. 
 
Als u een aparte dagelijkse reiniger gebruikt, zorg dan dat de lenzen zorgvuldig met een 
zoutoplossing worden afgespoeld voordat ze in EasySept peroxide contactlensvloeistof 
worden bewaard. 
 
INHOUD: 
Steriele en gebufferde 3% waterstofperoxide met een fosforzuur stabilisator, 
natriumchloride en fosfaatbuffers.  
 
CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken): 
Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestandsdelen in het product, dit product 
niet gebruiken. 
 
Indien u nalaat de vloeistof na ieder gebruik uit de lenshouder weg te gooien of water 
gebruikt bij de verzorging van uw lenzen, kan dit leiden tot ooginfecties en mogelijk 
verlies van het gezichtsvermogen. Lees deze bijsluiter voor belangrijke aanvullende 
veiligheidsvoorschriften.  
 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

 Volg altijd de gebruiksaanwijzing bij het product op. Het niet nauwkeurig 
opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot verlies van het 
gezichtsvermogen. 

 EasySept peroxide contactlensvloeistof is GEEN multi-purpose solution. 
 Breng ongeneutraliseerde EasySept peroxide contactlensvloeistof nooit direct in 

contact met het oog. De lenzen niet inzetten voordat de neutralisatie van de 
vloeistof volledig heeft plaatsgevonden (minimaal 6 uur).  

 Voordat de lenzen worden ingezet mogen ze niet met EasySept peroxide 
contactlensvloeistof worden afgespoeld. Als u de lenzen wil afspoelen, gebruik 
dan een steriele zoutoplossing. 



 
 

 

 Was en droog altijd eerst uw handen voordat u de lenzen aanraakt.  
 Gebruik geen kraanwater, flessenwater of speeksel om lenzen of de lenshouder 

mee te reinigen.  
 Gebruik uitsluitende verse lensvloeistof om lenzen te reinigen en te 

desinfecteren. 
 Volg altijd het vervangingschema van lenzen en vloeistoffen zoals geadviseerd. 
 Zorg, om infecties te voorkomen, dat de bovenkant van de lenshouder nergens 

mee in contact komt. Plaats de dop direct na het gebruik terug. 
 Niet gebruiken voor thermische desinfectiemethode. 

 
 
VOORZORGSMAATREGELEN: 

 Gooi de lensvloeistof in de lenshouder na ieder gebruik weg. 
 sluit de fles na ieder gebruik goed af. 
 Houd u aan de houdbaarheidsdatum zoals staat vermeld op de verpakking en de 

fles. 
 Gooi 90 dagen na opening, of na 30 desinfecties, de fles en de lenshouder weg.   
 Bewaren op kamertemperatuur. 
 Niet gebruiken indien de verzegeling is verbroken of ontbreekt. 
 Gebruik altijd de bijgevoegde speciale lenshouder met neutraliserende platina 

disc in combinatie met EasySept peroxide contactlensvloeistof. 
 De lenshouder niet schudden of omdraaien! Er kan ongeneutraliseerde peroxide 

achterblijven in de dop. 
 Zorg dat EasySept peroxide contactlensvloeistof niet in contact komt met stoffen. 

 
 
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 
 
VERKRIJGBAARHEID:  
EasySept peroxide contactlensvloeistof is verkrijgbaar in steriele plastic flessen van 
120ml en 360ml, inclusief een speciale lenshouder met een neutraliserende platina 
disc. De fles en doos zijn voorzien van een lot nummer en een houdbaarheidsdatum. 
 
®/TM zijn handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated of haar 
dochterondernemingen   
©Bausch & Lomb Incorporated 


