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Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE® 
Brand Contact Lenses som er individuelt oppført i Tabell 1 
nedenfor, og som omtales slik med mindre annet er angitt.

Pakningsløsning
1 Borat buffret saltvann.

2 Borat bufret saltvann med metyletercellulose.

3 Borat bufret saltvann med povidon.

Materialinnhold
4  Materialet i linsene inneholder silikon og tilfredsstiller klasse 1 UV-absorberende standard 

med transmissibilitet på mindre enn 1 % UVB-stråling (280-315 nm) og 10 % UVA-stråling 
(316-380 nm). Alle andre ACUVUE®- produkter tilfredsstiller klasse 2 UV-absorberende 
standard med transmissibilitet på mindre enn 5 % UVB- og 50 % UVA-stråling.

Tabell 1 Tiltenkt bruk og brukstid

Linsetype og navn
Endagslinse ACUVUE® Brand Spherical Contact 
Lenses – Håndteringsfarget med UV-blokkering

1-DAY ACUVUE® 
Brand Contact Lenses 1

1-DAY ACUVUE® MOIST 
Brand Contact Lenses 3

1-DAY ACUVUE® TruEye® 
Brand Contact Lenses 2

ACUVUE®  OASYS Brand Contact 
Lenses with HydraLuxe™ 2

Endagslinse ACUVUE® Brand Contact Lenses for 
ASTIGMATISM – Håndteringsfarge med UV-blokkering

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact 
Lenses for ASTIGMATISM 3

ACUVUE®  OASYS Brand Contact Lenses  
for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 2

Endagslinse ACUVUE® Brand Contact Lenses for 
PRESBYOPIA - Håndteringsfarge med UV-blokkering

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Multifocal Contact 
Lenses 3
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Symbol
Advarsel, se
bruksanvisningen

DIA Diameter

BC Krumning

D Dioptri (linsestyrke)

CYL Sylinderstyrke

AXIS Akse

MAX ADD

LOW / L

Symbol

MID / M

HGH / H

UV-Blokkering

Ikke bruk hvis emballasjen 
er skadet

EC   REP

Følgende symboler kan forekomme på etiketten eller esken 
med ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Definisjon Definisjon

Tilvirket av eller i 

Produksjonsdato

Brukes innen 
(utløpsdato) 

Lotnummer

Sterilisert med damp 
eller tørr varme

 Ikke bruk fle e ganger 
(engangs bruk)

Høyeste nær-addisjon 
som kan korrigeres

“Lav” nær ADD        

“Middels” nær ADD  

“Høy” nær ADD       

Kvalitetssystemets 
sertifisering symbol

Avgift for 
avfallshåndtering betalt

Linsen rett vei

Linsen feil vei (innside ut)

“ID-merke“ for 
papirbeholdere og 
-emballasje

“ID-merke“ for 
komposittmateriale

Autorisert representant
i den Europeiske Union 

UV-BLOKKERING

Merk: I henhold til 

skal dette produktet 
kun selges av, eller 

fra en autorisert 
øyespesialist.

føderal lov i USA 

etter ordinasjon, 
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Introduksjon 

Som alle andre kontaktlinser regnes ACUVUE®  Brand Contact 
Lenses som medisinsk-tekniske produkter. Kontinuerlig kontakt 
med din øyespesialist for regelmessige øyekontroller er nødvendig 
for langtids beskyttelse av helse og syn.

Det er viktig for øyehelsen at du kun bruker kontaktlinser som 
øyespesialisten din har forskrevet. Han/hun vil informere deg om 
alle typer risiko ved kontaktlinsebruk, gi deg instruksjoner om 
håndtering og stell av kontaktlinser og vise hvordan pakningen 
åpnes enkelt og sikkert. Du vil også lære hvordan du setter inn og 
tar ut kontaktlinsene.  Denne brosjyren gir utfyllende informasjon.  

Hvis du har spørsmål, kontakt din øyespesialist.
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Tiltenkt bruk

Endagslinsene ACUVUE® Spherical Brand Contact lenses 
er beregnet til dagbruk for optisk korrigering av myopi 
(nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) hos personer med 
friske øyne med en astigmatisme på 1,00D eller mindre.

Endagslinsene ACUVUE® Brand Contact Lenses for 
Astigmatism er beregnet til dagbruk for optisk korrigering av 
refraktive feil, myopi (nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) 
hos personer med friske øyne med friske øyne som kan ha 
astigmatisme.

Endagslinsene ACUVUE® Brand Contact Lenses har UV-blokkering 
som hjelper til å beskytte mot transmisjon av skadelig UV-stråling i 
hornhinnen og inn i øyet.

Endagslinsene ACUVUE® Brand contact lenses for 
PRESBYOPIA er beregnet til daglig bruk og optisk korreksjon av 
både lang- og nærsynte presbyope personer med sunne øyne, 
som har 0.75D eller mindre i astigmatisme.

ADVARSEL: Alle ACUVUE® kontaktlinser har UV-blokkering av 
klasse 1 eller klasse 2 som bidrar til å beskytte mot at skadelige 
UV-stråler kommer inn i hornhinnen og inn i øyet. UV-absorberende 
kontaktlinser er IKKE en erstatning for beskyttende UV-
absorberende øyebeskyttelse, for eksempel UV-absorberende 
beskyttelsesbriller eller solbriller, fordi de ikke dekker hele øyet 
og det omkringliggende området. Du bør fortsette å bruke UV-
absorberende øyebeskyttelse som anbefalt av din øyespesialist. 

Merk: 
Langvarig eksponering for UV-stråling er en av risikofaktorene 
forbundet med grå stær. Eksponeringen er basert på en rekke 
faktorer, f.eks. miljøforhold (høyde over havet, geografisk 
plassering, skydekke) og personlige forhold (omfanget og typen 
av utendørsaktiviteter). 

Kontaktlinser med UV-blokkering hjelper til å beskytte mot 
farlig UV-stråling. Det er imidlertid ikke utført kliniske
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studier for å demonstrere at bruk av kontaktlinser med 
UV-blokkering reduserer risikoen for å utvikle grå stær eller 
andre øyesykdommer. Kontakt din øyespesialist for å få mer 
informasjon. 

Brukstid

Din øyespesialist bør bestemme riktig brukstid basert på din 
historie og undersøkelse av dine øyne.

Dagbruk - endagslinser 
Alle endagslinsene av ACUVUE® Brand Contact Lenses foreskrevet 
for dagbruk skal brukes én gang på dagbasis (i mindre enn 24 
timer, i våken tilstand) og kastes etter bruk.

1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses er ikke utviklet 
for bruk med rengjørings- eller desinfeksjonssystemer til 
kontaktlinser. Linsene skal kastes etter bruk. Start hver 
bruksperiode med en frisk ny linse. 

Kontraindikasjoner 

Ikke bruk ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses når du 
har en eller flere av følgende tilstander: 

•   Inflammasjon eller infeksjon i eller rundt øyet eller øyelokkene.

•   En øyesykdom, skade eller tilstand som påvirker hornhinne, 
konjunktiva eller øyelokk.

•   En tidligere diagnostisert tilstand som gjør kontaktlinsebruk 
ukomfortabelt.

•  Alvorlig tørt øye.

•  Redusert korneal sensitivitet (korneal hypoestesi).

•   En systemisk sykdom som kan påvirke øyet eller bli forverret 
ved bruk av kontaktlinser.

•   Allergiske reaksjoner på øyets overflater eller omliggende vev 
som kan induseres eller forverres ved bruk av kontaktlinser eller av 
kontaktlinsevæsker.
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•   Allergi mot innholdsstoffer som kvikksølv eller thimerosal i en 
kontaktlinsevæske.

•   En aktiv hornhinneinfeksjon (bakteriell, sopp, protozo eller viral).

•  Hvis øynene blir røde eller irriterte. 

Advarsler – hva du bør vite om bruk av kontaktlinser 

Det er svært viktig at du følger øyespesialistens instruksjoner om 
riktig bruk av kontaktlinser. Du må være oppmerksom på følgende 
advarsler som gjelder for bruk av kontaktlinser:
• ACUVUE® endagslinser er foreskrevne for dagbruk og 

engangsbruk. Studier har vist at bruk av myke endagslinser 
reduserer risikoen av visse komplikasjoner inklusiv dårlig komfort 
og betennelser som er assosiert med linsebehandling og 
håndtering, og gjenbruk kan øke risikoen for disse problemer.

• Problemer med kontaktlinser eller kontaktlinseprodukter kan føre 
til alvorlig øyeskade. Riktig bruk og vedlikehold av kontaktlinser 
og omsorg er helt avgjørende for at disse produktene skal være 
trygge å bruke.

•  Øyeproblemer, inkludert sår på hornhinnen, kan utvikle seg raskt 
og føre til synstap. 

•    Studier har vist at risikoen for øyeproblemer, inkludert 
ulcerøs keratitt er større ved døgnbruk enn ved dagbruker av 
kontaktlinser.

• Når dagbrukere av kontaktlinser bruker disse døgnet rundt (ikke 
på foreskreven måte), er risikoen for øyeproblemer, inkludert 
ulcerøs keratitt større enn hos dem som ikke bruker linsene om 
natten†.

• Risikoen for øyeproblemer, inkludert ulcerøs keratitt kan 
reduseres ved å følge retningslinjene for stell av linsene nøye.

• Studier har vist at risikoen for øyeproblemer, inkludert ulcerøs 
keratitt blant kontaktlinsebrukere som røyker, er større enn hos 
ikkerøykere.

† New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.
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•  Hvis du opplever ubehag, økt tåring, synsforandringer, rødhet i 
øynene eller andre problemer, bør du ta ut linsene umiddelbart og 
straks kontakte din Øyespesialist.

. •  Det anbefales at du oppsøker din kontaktlinsetilpasser rutinemessig  
slik du er anbefalt.

• Eksponer IKKE kontaktlinser for vann ved svømming, annen 
vannsport eller under bading ettersom det kan øke risikoen for 
alvorlig øyeinfeksjon forårsaket av mikroorganismer, som kan før 
til tapt syn. Om linsene har blitt utsatt for vann skal pasienten 
kassere dem og erstatte dem med ett nytt par. Øyespesialisten 
skal bli konsultert for anbefalinger som gjelder bruk av linser under 
samtlige aktiviteter som omfatter vann. 

Bivirkninger
Vær oppmerksom på at følgende problemer kan oppstå ved bruk 
av kontaktlinser: 

• Dine øyne kan brenne, svi og/eller klø.

•   Det kan være dårligere komfort enn når linsen først ble satt 
på øyet.

•  Det kan være en følelse av noe på øyet.

•  Det kan oppstå enkelte midlertidige skader som følge av perifere 
infiltrater, perifere hornhinnesår og hornhinneerosjoner. Det kan 
muligens forekomme andre fysiologiske observasjoner, slik som 
lokale eller generelle ødem, karinnvekst i hornhinnen, farging av 
hornhinnen, injeksjon, tarsale abnormaliteter, iritt og konjunktivitt, 
hvorav noe av dette er klinisk akseptabelt i mindre omfang. 

•  Det kan forekomme økte tåring, uvanlig øyesekresjon eller rødhet i 
øyet.

•   Dårlig syn, uklart syn, regnbuer eller haloer rundt objekter,
lysfølsomhet (fotofobi) eller tørre øyne kan også forekomme 
dersom dine linser brukes kontinuerlig eller for lenge om gangen.



10 11

Hvis noen av symptomene over oppstår, kan det foreligge en 
alvorlig øyesykdom, som infeksjon, sår på hornhinnen, 
neovaskularisering eller iritt. Du bør øyeblikkelig ta kontakt med 
øyespesialisten, slik at problemet kan bli diagnostisert og 
behandlet, om nødvendig, for å unngå alvorlig øyeskade.

1.  Hvordan føles linsene på 
øynene?

2.  Hvordan ser øynene mine ut?
3.  Ser jeg fortsatt godt? 
Hvis du opplever problemer, må du STRAKS TA UT LINSEN. Hvis 
problemet eller ubehaget gir seg, kast linsen og sett inn en ny linse 
i øyet.

Hvis problemet fortsetter etter at linsen er satt inn, TA DEN UT 
STRAKS OG KONTAKT ØYESPESIALISTEN.

HUSK – SYMPTOMER ER VARSELSIGNALER. TA UT LINSENE HVIS 
DU ER I TVIL.

Håndtere og oppdag problemer

Du bør utføre en enkel egenundersøkelse minst en gang om dagen. 

Still deg selv følgende spørsmål: 
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Rutine for god hygiene 

Klargjøring av linsen før innsetting
God hygiene er det viktigste aspektet ved riktig håndtering og stell 
av kontaktlinser. 

Du bør ha en god hygienerutine for håndtering av linsene.

• Før du berører linsene, må du alltid vaske hendene grundig 
med varmt vann og en mild såpe, deretter skyller du dem godt og 
tørker dem med et håndkle som ikke loer før du berører linsene 
for å redusere risikoen for infeksjon.

• Bruk ikke oljebasert kosmetikk, såper som inneholder 
kuldekrem, lotion eller kremer før du håndterer linsene. Linsene 
bør settes inn før du legger sminke. Vannbasert kosmetikk vil 
sannsynligvis være mer skånsomt mot linsene enn oljebaserte 
produkter.

•   Hold øynene lukket når du bruker hårspray eller andre 
sprayprodukter.

•   Følg alltid instruksjonene i dette heftet og eventuelle råd fra 
din øyespesialist om riktig håndtering, innsetting, uttak og bruk 
av linsene. 

•   Linsene må aldri brukes i lenger tid enn anbefalt.
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Linsepakningen

Esken åpnes ved å trekke opp fliken på forsiden slik at forseglingen 
brytes.

Hver linse er i sin egen blisterpakke som er spesialdesignet for å 
holde den steril under forseglingen. Esken lukkes ved å skyve inn 
fliken igjen.

Hver linse ligger i en steril separat blisterpakning i steril væske.

IKKE BRUK linsen hvis den sterile blisterpakningen er åpnet, skadet 
eller etter den angitte utløpsdatoen 

Kontroller alltid at linseparameterne (f.eks. diameter (DIA), 

basiskurve (BC), styrke (D), etc.) som står trykket på forpakningen 

matcher din linseforskrivning. IKKE BRUK hvis der er en mismatch.

Slik åpner du en individuell kontaktlinsepakning: 

1.   Først bryter du av én kontaktlinse fra strimmelen med 
linser. Sørg for at forseglingen ikke brytes på noen av de 
andre linsepakningene.

2.  Rist pakningen, slik at linsen flyter fritt i løsningen.

3.   Riv av folien. Noen ganger kan linsen klebe seg til innsiden 
av folien eller til selve pakningen. Til tross for dette er linsen 
fremdeles steril og er helt trygg å bruke.

4.  Håndter linsen forsiktig med fingertuppene – unngå å skade den 
med neglene. Neglene bør være myke og korte.

5.  T a linsen forsiktig ut ved å skyve den opp langs siden av 
beholderen. Bruk aldri en pinsett eller andre verktøy.
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Sette inn linsene

For å unngå forbytting bør du venne deg til alltid å sette den første 
linsen på høyre øye.

Før du setter inn linsen, må du kontrollere at det bare er en linse 
som er fuktig og ren og ikke har noen hakk eller er skadet på 
annen måte. Hvis den ser skadet ut, må du kaste den og bruke en 
ny linse.

Kontroller at linsen ikke er feil vei (innsiden ut).

Plasser linsen på tuppen av pekefingeren, og kontroller 
profilen. Linsen skal ha en naturlig, krum form som en bolle. Hvis 
kanten av linsen har en tendens til å peke utover, er linsen feil 
vei (innsiden ut). En annen metode går ut på å presse linsen 
forsiktig mellom tommelen og pekefingeren. Kantene skal vende 
innover. Hvis linsen er feil vei, vil kantene vende litt utover. 

ELLER

Plasser linsen på tuppen av pekefingeren, og finn tallene 123 idet du 
ser opp på linsen. Tallene 1-2-3 betyr riktig vei, mens 1-2-3 baklengs 
betyr at linsen er feil vei. Hvis linsen er feil vei (1-2-3 baklengs), snur 
du linsen og finner t allene i gjen for å  b ekrefte a t l insen e r vendt 
riktig vei.

Merk:
Hvis linsen må skylles før den settes inn, må du kun bruke frisk, 
steril skyllevæske som er anbefalt av din øyespesialist.

BRUK ALDRI VANN FRA SPRINGEN. 

✓ riktig ✗ galt
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Plassering av linsen på øyet 

1. Husk å starte med ditt høyre 
øye. Når du har undersøkt 
linsen og kontrollert at den ikke 
er feil vei, legger du den på 
tuppen av pekefingeren.

2. Plasser langfingeren på 
samme øye i nærheten av de 
nedre øyevippene og trekk 
ned det nedre øyelokket.

3.  Løft opp det øvre øyelokket
med pekefingeren eller lang-                       fingeren på den 
andre hånden og plasser linsen på øyet.

4. Slipp begge øyelokkene forsiktig og blunk.

5. Gjenta denne fremgangsmåten for den venstre linsen 

Det er også andre måter å sette inn linsen på. Hvis du synes metoden 
over er vanskelig, kan din øyespesialist vise deg en alternativ måte. 
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Sentrering av linsen 

Vanligvis sentrerer linsen seg automatisk når du setter den inn, og 
det er svært sjelden at linsen forflytter seg til det hvite i øyet når 
den er i bruk. Dette kan imidlertid skje hvis den ikke settes inn og 
tas ut på riktig måte. Linsen kan sentreres ved hjelp av en av disse 
metodene: 

a.  Lukk øyelokkene og masser linsen forsiktig på plass gjennom det 
lukkede øyelokket.

Eller

b.  Skyv den desentrerte linsen forsiktig mot midten av øyet mens
øyet er åpent ved å trykke en finger på kanten av det øvre eller 
nedre øyelokket. 

Merk:
Hvis du ser uklart etter at linsen er satt inn, kontroller følgende:

•  Er linsen sentrert? Se instruksjonene over.

•  Hvis linsen er plassert riktig, tar du den ut og kontrollerer følgende: 

a.   Er det kosmetikk eller olje på linsen? Kast linsen og sett inn 
en ny.

b.  Er linsen plassert på riktig øye?

c.   Er linsen feil vei? Det kan også gjøre den mindre behagelig 
enn vanlig.
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Hvis linsen kleber seg til 
øyet (ikke beveger seg) 

Hvis en linse kleber seg til øyet, 
kan øyespesialisten anbefale 
en smørende eller en fuktende 
væske. På den måten kan du 
fukte linsene mens du bruker de 
for å gjøre de mer behagelige.

Drypp på et par dråper og 
vent til linsen begynner å 
bevege seg fritt på øyet. 

Hvis dette ikke løser 
problemet, må du kontakte din 
øyespesialist MED DET SAMME.  

Uttørket (dehydrert) linse

Hvis ACUVUE® Brand Contact Lenses tas ut av øyet og utsettes for 
luft i lengre tid, kan overflaten bli tørr og gradvis bli skjør. Hvis dette 
skjer, må linsen kastes og erstattes av en ny.

Uttak av linsene 

Ta alltid ut samme linse først.

Vask hendene med varmt vann og såpe, skyll og tørk godt og 
følg hygienereglene som er beskrevet under Rutine for god 
hygiene. 

Merk: 
Du må alltid kontrollere at linsen sitter midt på øyet før du prøver 
å ta den ut.

Dette kan du finne ut ved å dekke til det andre øyet. Hvis synet da 
er uklart, sitter linsen enten på det hvite i øyet eller et annet sted. 
For å finne linsen undersøker du den øvre delen av øyet ved å se i 
et speil mens du trekker opp det øvre øyelokket. Deretter 
undersøker du den nedre delen ved å trekke ned det nedre 
øyelokket. 
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Når du har funnet linsen, 
kan du ta den ut ved å 
bruke klemmemetoden eller 
en annen metode som din 
øyespesialist har anbefalt. 

Klemmemetoden 
1.  Se opp, skyv linsen ned til det 

hvite i øyet med pekefingeren.

2.   Klem linsen forsiktig mellom 
tommelen og pekefingeren 
og ta den ut. 

Hvis du går tom for linser 

Det er viktig å sørge for at du 
alltid har et tilstrekkelig antall nye linser.

For å unngå at du går tom for linser må du sette av litt tid til 
å bestille og hente nye linser hos din øyespesialist.

ACUVUE® Brand Contact Lenses er kun anbefalt som 
endagslinser, og kontaktlinseprodukter (annet enn skyllevæsker 
og fuktende væsker) er derfor ikke nødvendig når de brukes på 
denne måten.

Hvis du av en eller annen grunn slipper opp for linser, må du bruke 
briller.

Selv om du foretrekker å bruke ACUVUE® Brand Contact Lenses, 
er briller en svært viktig reserveløsning for alle som bruker linser.
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Instruksjoner til presbyoper (monosyn og multifokal)
Hvis øyespesialisten forteller deg at du trenger monosyn- eller 
multifokal korreksjon, må du vite følgende:

Som med alle typer synskorrigering med linser kan dette være 
forbundet med et synsmessig kompromiss.

I noen tilfeller kan monosyn-korreksjon og multifokale 
linser redusere synsskarpheten og dybdesynet på avstand og 
nært hold. Noen pasienter synes det er vanskelig å bli vant til 
dette.

Symptomer som lett uskarpt syn og varierende syn kan vare i kort 
tid eller i flere uker mens øynene blir vant til denne korreksjonen. 
Jo lengre tid symptomene varer, desto dårligere er sjansene for en 
vellykket tilvenning.

I løpet av denne tiden bør du bare bruke linsene i kjente situasjoner 
som ikke krever godt syn. Frem til øynene har blitt vant til dette, er 
det for eksempel klokt ikke å kjøre bil.

Noen pasienter kan også ha behov for å bruke briller over linsene 
for å få klarest mulig syn når viktige oppgaver skal utføres. 

• I noen tilfeller vil en pasient aldri være komfortabel, som for 
eksempel ved bilkjøring om natten i dårlig lys. Da er det mulig 
å få foreskrevet ekstra linser, slik at begge øynene kan korrigeres 
når bedre avstandssyn er nødvendig.

•   Avgjørelsen om å begynne å bruke linser til monosyn-
korreksjon eller multifokale linser må alltid tas etter en grundig 
konsultasjon hos en øyespesialist.

•  Du må følge rådene som gis for å hjelpe deg med tilvenningen 
til monosyn-korreksjon eller multifokale linser, og du må alltid 
diskutere alle bekymringer eller problemer du måtte ha i og etter 
tilvenningsperioden. 
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• Før du forlater din øyespesialist, må du kontrollere at du er i stand 
til å ta ut linsene.

•   IKKE berør dine kontaktlinser med fingrene eller hendene hvis 
de ikke er helt rene, da det kan bli små riper i linsene som kan 
forårsake uklart syn og/eller skade dine øyne.

•  Håndter alltid linsene forsiktig, og unngå å miste de.

•   Ta ut linsene med det samme hvis øynene dine blir røde eller 
irriterte.

• Informer alle dine leger om at du bruker kontaktlinser.

•  Be alltid øyespesialisten din om råd før du bruker noen medisiner 
eller øyedråper.

•  Enkelte legemidler, som for eksempel. antihistaminer, avsvellende, 
vanndrivende, muskelavslappende og beroligende midler og 
midler mot reisesyke, kan gi tørre øyne, ubehag pga. linsen eller 
uklart syn. Hvis du får problemer, må du oppsøke medisinsk hjelp.

• Hvis du får kjemikaliesprut i øynene: SKYLL ØYNENE 
UMIDDELBART MED VANN FRA SPRINGEN. KONTAKT 
DIN ØYESPESIALIST MED DET SAMME, ELLER DRA PÅ 
LEGEVAKTEN/AKUTTMOTTAKET PÅ NÆRMESTE SYKEHUS.

• P-pillebrukere kan utvikle endringer i synet eller linsetoleransen. 
Din øyespesialist vil informere deg om dette.

• Som med alle kontaktlinser er det svært viktig med regelmessige 
kontroller for å opprettholde sunne øyne.

Annen viktig informasjon

Forsiktighetsregler 
Hvis du opplever problemer, må du STRAKS TA UT LINSEN. Hvis 
problemet eller ubehaget gir seg, kast linsen og sett inn en ny linse. 

For øyehelsens skyld er det viktig å følge instruksjonene om 
håndtering, innsetting, uttaking og bruk i denne brosjyren nøye, i 
tillegg til informasjonen fra øyespesialisten (se «Linsehåndtering 
og innsetting», «Linsebruk», og »Ta vare på linsene dine»-
avsnittene).
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• Ikke endre linsetype (f.eks. merke osv) eller parametere (f.eks. 
diameter, basiskurve, styrke osv) uten å konsultere 
øyespesialisten.

• Du må aldri la noen andre bruke dine linser. De er tilpasset 
dine øyne og er foreskrevet for å sørge for nødvendig 
korrigering av ditt syn. Å utveksle linser øker risikoen for 
øyeinfeksjoner betraktelig.

• Ikke bruk spytt eller noe annet enn anbefalte løsninger for 
smøring og fukting av linsene dine. Ikke putt linsene i munnen.

•   For å sikre et sunt og behagelig syn er det viktig at 
ACUVUE® Brand Contact Lenses kun brukes slik din 
øyespesialist har anbefalt. Disse linsene er endagslinser for 
dagbruk. Linsene skal kastes etter bruk. Dette heftet fungerer 
som en påminnelse om disse instruksjonene.

•   Din øyespesialist må holdes informert om din sykehistorie, 
og vil anbefale en linse og et vedlikeholdssystem som er 
tilpasset dine behov.

• Unngå all skadelig eller irriterende damp og røyk mens du 
bruker linsene.

•  Informer alltid arbeidsgiveren om at du bruker kontaktlinser. 
Noen jobber kan kreve at du bruker øyevern eller at du ikke 
bruker kontaktlinser.

•  Snakk alltid med din øyespesialist hvis du har spørsmål.
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Oppsummering 

Som med alle typer kontaktlinser er det grunnleggende 
retningslinjer som må følges for å beskytte og bedre synet ditt. 

•  Følg alltid instruksjonene om trygg bruk av linser. Regelmessige 
kontroller er viktig for å opprettholde godt og sunt syn.

•  Høye hygienestandarder er svært viktig for trygg bruk av linser.

•  Sov ALDRI med linsene – ta dem ut hver kveld.

•  Sett bare inn nye, sterile linser i øyet.

•  Bruk ALDRI vann fra springen til å skylle linsene, siden det kan 
inneholde mange urenheter som kan forurense eller skade linsene 
og føre til øyeinfeksjon eller skade.

•  Linsene må ALDRI brukes i lengre tid enn anbefalt.

•  Hvis du opplever problemer som røde/irriterte øyne eller uklart 
syn, må du ta ut linsene MED DET SAMME og kontakte din 
linsetilpasser.

•   Ha alltid et par briller tilgjengelig, slik at du ikke blir fristet til 

å bruke linsene når du ikke skal. Selv om du foretrekker å bruke 

kontaktlinser, er briller en svært viktig reserveløsning. 

Når du bruker ACUVUE® Brand Contact Lenses, vil du raskt føle hvilke 

fordeler de har sammenlignet med briller eller andre kontaktlinser. 

For å oppnå maksimal ytelse og maksimal komfort er det svært 

viktig at du forstår hvor viktig det er å følge disse retningslinjene. Du 

må bare bruke linsene etter at du har fulgt rådene fra din 

øyespesialist og rådene i dette heftet. 
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Rapportering av bivirkninger 

Eventuelle bivirkninger ved bruk av ACUVUE® Brand 
Contact Lenses må rapporteres til din øyespesialist, som da vil 
rapportere disse direkte til produsenten.

Det du har fått foreskrevet

ACUVUE® Brand Contact Lenses. 

Høyre linse:
Styrke og krumning (sylinder og akse hvis relevant) 

Venstre linse:
Styrke og krumning (sylinder og akse hvis relevant) 
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DU HAR FÅTT FORESKREVET ENDAGSLINSENE ACUVUE® BRAND 
CONTACT LENSES SOM KUN SKAL BRUKES ÉN GANG I LØPET AV 
ÉN DAG.  

Ta kontakt med din øyespesialist hvis du har spørsmål.

Adresse og telefonnummer til din øyespesialist:

Regelmessige avtaler hos din øyespesialist er viktig for å få klare 
og sunne øyne.

Etterkontroll:

1  2   3  

4   5   6  
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