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Brand Contact 

Lenses 

Bipacksedel 

VIKTIGT: Ögonspecialisten ska ge patienten den information som gäller för patientens 
föreskrivna linser och ska diskutera med patienten alla risker som kan förknippas med 

användande och skötsel av kontaktlinser.
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Svenska 
VIKTIGT: Läs den här informationen noga och spara den för framtida bruk ............. 3 
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Svenska 

Viktigt!  Läs  den  här  informationen  noga  och  spara  den  för  framtida  bruk. 
Denna  bipacksedel  är  avsedd  för  optiker,  men  ska  lämnas  till  patienter  på 
begäran.  Denna  bipacksedel  innehåller  viktig  information  om  korrekt 
användning av alla ACUVUE® Brand Contact Lenses, som står uppsatta i tabell 
1 och innehåller information om biverkningar och kontraindikationer. 

Johnson  &  Johnson  AB  tillhandahåller  patientbroschyrer  för  ACUVUE®  Brand  
Contact Lenses som  innehåller  ytterligare  information  för kontaktlinsanvändare. 
Ögonspecialisten ska ge patienten den patientbroschyr som gäller för patientens 
föreskrivna kontaktlinser. 
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Tabell 1 

Avsedd användning 
och 

användningsschema 

   M
at

er
ia

l 

 P
ol

ym
er

/v
at

te
n 

 in
ne

hå
ll 

(%
) 

 B
lis

te
r v

ät
sk

a Linstyp och namn 

 A
nv

än
dn

in
g 

da
gs

br
uk
 ‐
 

 E
nd

ag
sli

ns
er
 

 A
nv

än
dn

in
g 

da
gs

br
uk
 

 F
re

kv
en

t b
yt

e 

 D
yg

ne
t r

un
tb

ru
k 

ACUVUE® Brand  Spherical Contact Lenses ‐ Hanteringsfärgade med UV‐blockering

ACUVUE® 2 Brand Contact Lenses      etafilcon A  42/58   

1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses   etafilcon A  42/58   

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses   etafilcon A  42/58   
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with 
HYDRACLEAR® PLUS     

senofilcon A 
 

62/38   

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses 
with HydraLuxe™   

senofilcon A 
 

62/38   

1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses  
narafilcon A 
 

54/46   

ACUVUE® VITATM Brand Contact Lenses 

 
senofilcon A  62/38   

ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM ‐ Hanteringsfärgade med UV‐blockering
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses
for ASTIGMATISM   etafilcon A  42/58   

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for 
ASTIGMATISM with HydraLuxe™   

senofilcon A 
 

62/38   

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for 
ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS      

senofilcon A 
 

62/38   

ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA ‐ Hanteringsfärgade med UV‐blockering 

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for 
PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS     

senofilcon A 
 

62/38   

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL
Contact Lenses   etafilcon A  42/58   

Förklaring  
Blister  vätska:    Borat buffrad  koksaltlösning    Borat buffrad  koksaltlösning  med  metyletercellulosa    Borat buffrad  
koksaltlösning  med  povidon Materialinnehåll:  Materialet i linserna innehåller silikon och uppfyller kriteriet för Klass 1 UV  
absorbering med en transmission av mindre än 1% UVB (280‐315 nm) och 10% UVA (316‐380 nm) strålning. Alla etafilcon A 
produkter uppfyller kriteriet för Klass 2 UV absorbering med en transmission av mindre än 5% UVB och 50% UVA strålning.  
Linsmaterialet innehåller en fotokromatisk tillsats som dynamiskt absorberar synligt ljus inom intervallet  380 nm till 780 nm
till ett minimum  av 84% transmittering i det inaktiverade (stängda) läget och till ett minimum av 23% transmittering i det 
aktiverade (öppna) läget beroende på linstjocklek och nivån av absorberad UV och hög-energi synlig högenergi strålning.

ACUVUE® OASYS with TransitionsTM 

senofilcon C 
 

 
59/41   

❹❺
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Symbolförklaring 
Följande symboler kan visas på etiketter eller förpackningar.

SYMBOL  DEFINITION  SYMBOL  DEFINITION 

Varning, se bruksanvisning 

MID /M 

Tillverkas av eller i 

HGH  /H “Hög” nära ADD

Produktionsdatum 

Används före 
(utgångsdatum) 

Lotnummer 

Steriliserat med ånga eller 
torr värme 

Symbol för kvalitetscertifiering 

Återanvänd inte 
(engångsbruk) 

UV‐Blockering

DIA  Diameter 

BC  Baskurva 

Avgift för avfallshantering 
betald 

D  Dioptri (linsstyrka) 

VARNING! Enligt amerikansk 
federal lag får den här 
produkten endast säljas av eller 
på ordination av legitimerad 
ögonspecialist. 

CYL  Cylinderstyrka 

Rättvänd lins 

AXIS  Axelläge 

Felvänd lins (ut och in) 

MAX ADD  Högsta när‐addition som kan 
bli korrigerad 

”Identifieringsmärke” för 
pappersbehållare och emballage 

LOW /L “Låg” nära ADD

”Identifieringsmärke” för 
kompositmaterial 

1-Month Månadsbyte

UV BLOCKERING

Förvara inte i direkt 
solljus

Använd inte om 
förpackningen är skadad

Auktoriserad representant i den 
Europeiska Unionen

“Medium” nära ADD

kstenham
Highlight

kstenham
Highlight



6 

INNEHÅLL  

ACUVUE®  Brand  Contact  Lenses tillhandahålls  i  sterila  separata  
blisterförpackningar,  där linsen ligger i borat buffrad koksaltlösning  (se Tabell  1  
för blister vätska). ANVÄND  INTE om den sterila förpackningen är öppnad 
eller skadad. 

AVSEDD ANVÄNDNING  

ACUVUE® sfäriska Brand Contact Lenses 

Är avsedda för dagbruk eller dygnet runt bruk, enligt Tabell 1, för korrigering av 
refraktiv ametropi  (myopi och hyperopi) hos personer med eller utan afaki med 
friska ögon och med 1,00D astigmatism eller mindre.  

ACUVUE® OASYS med Transitions™ är fotokromatiska kontaktlinser som även är 
avsedda för dämpning av starkt ljus då de innehåller en fotokromatisk tillsats som 
dynamiskt absorberar synligt ljus.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for Astigmatism 

Är    avsedda  för  dagbruk  eller  dygnet runt  bruk, enligt Tabell  1, för   korrigering   av  
refraktiv  ametropi (myopi och hyperopi)  hos personer med eller utan afaki med  
friska ögon och med astigmatism. 

ACUVUE® Brand Contact Lenses for Presbyopia  

Är avsedda för dagbruk eller dygnet runt bruk, enligt Tabell 1, för korrigering av 
översynthet    och  närsynthet   hos   personer med    presbyopi,   med  eller utan afaki  
med friska ögon och med 0,75D astigmatism eller mindre. 

Dessutom  är  ACUVUE ® OASYS Brand  Contact  Lenses  with  HYDRACLEAR®  PLUS  
även  indikerade  för  terapeutisk  användning,  exempelvis  som  bandagelins  för  
följande akuta och kroniska ögontillstånd: 
• För skydd av kornea vid lock‐ och kornealabnormiteter som entropion,

trichiasis,  tarsalärr  och  återkommande  kornealerosion. Dessutom  är  de
indikerade  som  skydd  där  suturer  eller  okulär  strukturdeformation,
degenerering eller paralys kan medföra ett behov av att skydda kornea från
exponering eller upprepad irritation.

• För  smärtlindring  av  kornea  vid  exempelvis  bullös  keratopati,  epitelerosion
och abrasion, filamentär keratit och post‐keratoplastik.
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• För  användning  som  en  barriär  under  läkningsprocessen  vid  epiteldefekter,
exempelvis vid kroniska epiteldefekter, kornealsår, neurotrofisk och
neuroparalytisk keratit och kemiska brännskador.

• För postoperativ användning  där  bandagelinsanvändning är indikerat,  till
exempel efter refraktiv kirurgi,  lamellära transplantationer, kornealflikar och
andra okulära kirurgiska tillfällen.

• För strukturell stabilitet och som skydd  vid  ”piggy‐back”‐tillpassning  där
kornea  och  tillhörande  ytor  är  för  ojämna  för  att  korneala  RGP‐linser  (Rigid
Gas  Permeable)  ska  kunna  tillpassas.  Dessutom  kan  användning  av  en  lins
förhindra  irritation  och  abrasion  i  fall  där  det  finns  nivåskillnader  vid
kontaktpunkten mellan värd/transplantat eller ärrvävnaden.

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS som ordineras 
för terapeutisk användning kan användas för Dagbruk eller Dygnet runt bruk. 

Alla  ACUVUE®  kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att 
skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. 

VARNING! UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande 
ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon 
eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta 
använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din 
optiker.

Obs! Långvarig exponering av UV‐strålning är en av riskfaktorerna associerade med 
grå  starr.  Exponering  avgörs  av  ett  antal  faktorer  såsom  miljöförhållanden  (höjd,  
geografi,  molntäcke)  och personliga  faktorer (omfattning och typ av utomhus-
aktivitet. Alla ACUVUE®  Brand  Contact  Lenses  har  UV-blockering som hjälper 
till att skydda mot skadlig  UV‐strålning mot  kornea och in i ögat. Dock har inga  
kliniska studier genomförts som visar att användningen av kontaktlinser med   UV‐
blockering minskar risken för grå starr eller andra ögonsjukdomar. Kontakta din 
ögonspecialist för ytterligare information. 

ANVÄNDNINGSSCHEMA 

Användnings-  och bytesschema ska fastställas av ögonspecialisten baserat på 
patientens historik och ögonexaminationen, samt ögonspecialistens erfarenhet 
och kliniska bedömning.  Patienter  tenderar   att   bära   linserna   för   länge   i   början.  
Ögonspecialisten ska betona vikten av att följa det inledande användningsschemat.  
Regelbundna kontroller, enligt bedömning av ögonspecialisten, är också extremt 
viktigt. 
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Dagbruk – Endagslinser 
ACUVUE® Brand Contact Lenses som ordineras för användning dagbruk  ‐  
Endagslinser (mindre än 24  timmar, i  vaket tillstånd),  enligt Tabell 1, är  tänkta att  
användas en gång och kastas vid uttagning. Vid sådan användning behövs  varken  
rengöring  eller  desinfektion.  Användningsperioden ska börjas med en ny fräsch 
lins.  
Användning dagtid ‐ Frekvent byte 
Alla ACUVUE®  VITATM  Brand  Contact  Lenses  föreskrivna  för  Dagbruk  ‐   Frekvent  
byte  (inom 24 timmar,  i vaket tillstånd), enligt Tabell 1 ska kasseras och bytas ut  
varje månad.   
Alla  andra  ACUVUE®  Brand  Contact  Lenses  föreskrivna  för  Dagbruk  ‐  Frekvent 
byte, ska kasseras och bytas ut varannan vecka.  
Alla  ACUVUE®  Brand  Contact  Lenses  som  återfinns  i  Tabell  1,  under  rubriken  
Dagbruk  ‐ Frekvent byte ska rengöras, sköljas och desinfekteras varje gång  linsen 
tas ut enbart med ett kemiskt desinfektionssystem. 
Dygnet runt bruk 
ACUVUE® Brand Contact Lenses som skrivs ut  för Dygnet runt bruk  (längre än 24 
timmar,  inklusive sovande), enligt Tabell 1, kan användas dygnet runt  i upp  till 7 
dagar/6  nätter  och  ska  sedan  kasseras  när  de  tas  ut.  När  linserna används på  
detta sätt behövs ingen rengöring eller desinfektion. 
Det  är  rekommenderat  att  nya  kontaktlinsanvändare  först  provar  att  använda  
linser enligt schemat Dagbruk  ‐  Frekvent byte. Om ögonspecialisten bedömer att 
patienten   är   en   god   kandidat   för   Dygnet   runt   bruk   uppmanas   ögonspecialisten  
att  fastställa  ett  användningsschema  baserat  på  patientens  respons. Inte alla 
patienter kan uppnå den maximala användningstiden.
När  linsen  tagits  ut  är  det  rekommenderat  att  låta  den  vara  uttagen  under  en 
viloperiod  över  natten  eller  längre. Ögonspecialisten ska undersöka patienten  
under den inledande perioden med Dygnet runt bruk. 

KONTRAINDIKATIONER 
ANVÄND  INTE  ACUVUE®  Brand  Contact  Lenses  när  något  av  följande  tillstånd  
existerar vid ordinering för refraktiv ametropi. 

• Inflammationer eller infektioner, akuta eller inte, i ögats främre kammare.
• Alla ögonsjukdomar, skador eller avvikelser som påverkar kornea, konjunktiva eller

ögonlocken.
• Svår ögontorrhet.
• Korneal hypestesi (minskad korneal känslighet).
• Systemsjukdomar som kan påverka ögonen eller förvärras av användning av

kontaktlinser.
• Allergiska reaktioner av ögonytorna eller omkringliggande områden som kan

orsakas av eller förvärras av användning av kontaktlinser eller kontaktlinsvätskor.
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• Allergi mot någon ingrediens såsom kvicksilver eller Thiomersal i vätskan som
används för att rengöra linser utskrivna för frekvent byte.

• Alla aktiva korneala infektioner (bakterier, svamp, protozoer eller virus).
• Om ögonen blir röda eller irriterade.

För TERAPEUTISK ANVÄNDNING kan ögonspecialisten ordinera ACUVUE®  OASYS  
Brand  Contact  Lenses  with  HYDRACLEAR®  PLUS  som  stöd  för  läkningsprocessen 
vid  vissa  okulära  tillstånd,  vilket  kan  omfatta  de  som  nämnts  ovan. 

VARNINGAR 
(Dagbruk = mindre än 24 timmar, i vaket tillstånd; Dygnet runt bruk = mer än 24 
timmar, inklusive sovande). 
Korrekt  användning  och  skötsel  av  kontaktlinser  och  produkter  för  linsskötsel,  
inklusive  linsbehållare,  är  avgörande  för  en  säker  användning.  Problem  som 
beror  på  användning  av  kontaktlinser  eller  produkter  för  linsskötsel  kan  ge  
allvarliga skador på ögat.  
Patienter  ska  informeras  om  följande  varningar  som  rör  användning  av  
kontaktlinser: 

• ACUVUE® endagslinser är föreskrivna för dagbruk och engångsbruk. Studier
har visat att användning av mjuka endagslinser reducerar risken av vissa
komplikationer inklusive dålig komfort och inflammation som är associerad
med linsskötsel och hantering, och återanvändning kan öka risken för dessa problem.

• Problem med kontaktlinser eller linsskötselprodukter kan ge allvarliga skador på ögat.
Patienter ska noga informeras om att korrekt användning och skötsel av kontaktlinser
och  linsskötselprodukter,  inklusive linsbehållare, är avgörande för en säker
användning av dessa produkter.

• Ögonproblem, inklusive kornealsår, kan utvecklas snabbt och leda till synförlust.
• Studier har visat att risken för ögonproblem, inklusive ulcerös  keratit  är högre med

kontaktlinser som används för dygnet runt bruk än för linser som används för
dagbruk.

• När användare av linser för dagbruk använder sina linser över natten utanför
ordination är risken för ögonproblem, inklusive ulcerös keratit högre än för de som
inte använder dem över natten†.

• Risken för ögonproblem, inklusive ulcerös keratit kan minskas genom att
anvisningarna för linsskötsel, inklusive rengöring av linsbehållaren, följs noggrant.

• Studier har visat att risken för ögonproblem, inklusive ulcerös keratit  är högre hos
kontaktlinsanvändare som röker än hos ickerökare.

• Exponera INTE kontaktlinser för vatten under simning,  andra  vattensporter eller bad
eftersom det kan öka risken för allvarlig ögoninfektion orsakad av mikroorganismer,
som kan leda till tappad syn. Om linserna  har blivit indränkta i vatten ska patienten
kassera och ersätta dem med ett nytt par. Ögonspecialisten ska konsulteras för
rekommendationer gällande linsanvändande under samtliga aktiviteter som
inbegriper vatten.
†New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.
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Specifika instruktioner för bruk och varningar om linser föreskrivna för dagbruk 
frekvent byte och dygnet-runt användande:

• Återanvänd inte eller fyll inte på gammal vätska som finns kvar i din linsbehållare
eftersom återanvändning av linsvätska minskar effektiv linsdesinfektion och kan leda till
allvarlig infektion, synförlust eller blindhet. Fylla på är tillföring av ny linsvätska till
använd linsvätska som har funnits i din linsbehållare.

• Kassera återstående linsvätska efter den rekommenderade tidpunkten på flaskan med
multi purpose linsvätska som används för att desinficera och förvara dina kontaktlinser.
Tiden före kasseringsdatumet är den period du utan risk kan använda den kontaktlins-
vårdande produkten efter att den har öppnats. Det är inte det samma som
utgångsdatumet, vilket är det datum då produkten blir ineffektiv innan den har öppnats.

• Användande av multi purpose linsvätska efter kasseringsdatumet kan leda till
kontamination av vätskan och kan leda till allvarlig infektion, synförlust eller blindhet.
För att undvika kontaminering, låt INTE behållarens öppning komma i kontakt med
någon annan yta. Återförslut locket efter användning. Överför INTE linsvätskan till andra
flaskor eller behållare.

• För att desinficera linserna korrekt, gnugga och skölj linserna enligt de 
rekommendationer för gnuggning och sköljning som står på förpackningen för multi 
purpose linsvätskan. Gnugga och skölj linserna det rekommenderade tidsantalet  för att 
hjälpa till att förebygga allvarliga ögoninfektioner.

• Använd aldrig vatten, koksaltlösning, eller återfuktande droppar för att desinficera 
linserna. Dessa vätskor kommer inte att desinficera linserna.  Att inte använda 
rekommenderad desinficeringsvätska kan leda till allvarlig infektion, synförlust eller 
blindhet.

• Byt linsbehållare enligt instruktionerna från ögonspecialisten eller tillverkarens etikett 
som följer med behållaren.

• Töm och rengör kontaktlinsbehållare genom gnuggning med fingrarna och genom att
använda ny, steril desinficeringsvätska/kontaktlins-cleaner. Använd aldrig vatten. Efter
rengöringen bör linsbehållaren sköljas med ny, steril desinficeringsvätska (använd aldrig
vatten) och torkas med en ny, ren pappersduk. Lufttorka eller återförslut aldrig locket till
linsbehållaren efter användning utan ytterligare rengöringsmetoder. Om den lufttorkas,
säkerställ först att ingen överbliven vätska finns kvar i behållaren.

• Förvara inte dina linser eller skölj inte din linsbehållare med vatten eller någon annan
icke steril vätska. Använd endast ny multi purpose linsvätska så att du inte kontaminerar
dina linser eller din linsbehållare. Att använda icke steril vätska kan leda till allvarlig
infektion, synförlust eller blindhet.

Om patienten  upplever obehag  i  ögonen, onormalt  tårflöde,  synförändringar, rödögdhet  
eller om andra problem uppstår,  bör patienten omedelbart ta ut kontaktlinserna och uppsöka 
en ögonspecialist. Kontaktlinsanvändare rekommenderas att träffa sin ögonspecialist 
regelbundet enligt anvisning.  
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• Patienter som använder ACUVUE® Brand Contact Lenses för presbyopi  med
monovision  eller  multifokal  korrigering  får  inte  alltid bästa möjliga synskärpa vare
sig på avstånd eller nära. Synkraven varierar från  patient till patient och bör beaktas
när lämpliga linser väljs ut.

• Fluorescein, ett gult färgämne, ska inte användas medan linserna sitter i ögonen.
Linserna absorberar färgen och blir missfärgade. När fluorescein används i
ögonen ska ögonen sköljas med en steril koksaltlösning som är rekommenderad för
användning i ögon.

• Ögonspecialister ska instruera patienter om att alltid ha ett par fungerande glasögon
med aktuella styrkor tillgängliga i fall de inte kan använda sina kontaktlinser eller för de
tillfällen det inte är lämpligt att använda kontaktlinser

• Ögonspecialisten ska instruera patienten att ta ur linserna omedelbart om ögonen blir
röda eller irriterade.

• Ögonspecialister ska informera patienten om att det ännu inte finns några tillgängliga
källor om säkerheten och körförmågan med ACUVUE® OASYS med Transitions™
kontaktlinser för personer som är 50 år eller äldre som kan ha grumlingar i kristallina
linsen (dvs. katarakt).

• Ögonspecialisten ska instruera patienten noga om att följa linsskötselråden och
säkerhetsföreskrifterna.

Försiktighetsåtgärder vid hantering 
• Innan patienten lämnar ögonspecialistens mottagning ska patienten kunna ta på och 

ta ut linserna på korrekt sätt eller kunna ta hjälp av någon annan som kan göra det för 
dem.

• Använd INTE om den sterila förpackningen är öppnad eller skadad.
• Kom  ihåg  att  alltid  tvätta  och  skölja  dina  händer med tvål och varmt vatten, skölj 

och torka händerna med en luddfri handduk innan du hanterar linserna för att 
minska risken för infektion. Undvik  att få  kosmetika,  krämer,  tvål,  deodorant eller  
sprej  i ögonen  eller  på linserna. Det är bäst att sätta i linserna före makeup.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Om problem uppstår

INSTRUERA PATIENTEN ATT TA UT KONTAKTLINSERNA OMEDELBART OCH RÅDGÖRA MED 
SIN ÖGONSPECIALIST. 

Särskilda försiktighetsåtgärder för ögonspecialister: 
Eftersom endast ett litet antal patienter deltar i kliniska undersökningar av linser har 
alla refraktiva styrkor, linsdesigner och tillgängliga linsparametrar i linsernas material  
inte  utvärderats  i  betydande  antal.  Därför  måste  ögonspecialisten,  när denne väljer 
lins  och lämpliga  parametrar, tänka  på alla egenskaper  hos linsen  som  kan  påverka  
linsens  prestanda  och  ögats  hälsa,  inklusive syregenomsläpplighet, vätbarhet och  
central och perifer tjocklek samt diameter på den optiska zonen. 
Riskerna att dessa faktorer kan påverka patientens ögonhälsa ska noggrant vägas mot  
patientens behov av refraktiv korrigering. Därför ska patientens fortsatta ögonhälsa och 
kontaktlinsprestanda noggrant övervakas av den föreskrivande ögonspecialisten.
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• Rör inte kontaktlinserna med fingrarna eller händerna om dessa inte är rena från
främmande material, annars kan mikroskopiska repor i linserna uppstå som kan leda till
förvrängd syn och/eller skador på ögat.

• Följ noga instruktionerna för hantering, isättning, urtagning, rengöring, desinfektion,
förvaring och användande av linserna i patientbroschyren för ACUVUE® Brand Contact
Lenses samt de som ordineras av ögonspecialisten.

• Hantera alltid linserna försiktigt och undvik att tappa dem.
• Använd aldrig pincett eller något annat verktyg för att ta upp linsen ur behållaren. Ta

försiktigt ut linsen genom att föra upp den på sidan av linsbehållaren.
• Rör inte linsen med naglarna.
• Noggrann övervakning krävs för terapeutisk användning av alla

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS. Ögonmediciner som
används vid en behandling med bandagelinser bör noga övervakas av ögonspecialisten.
I vissa fall är det endast ögonspecialisten som får  sätta  i  och  ta  ur  linserna.  I  dessa fall
ska  patienten  instrueras  att  inte hantera linserna själv.

Försiktighetsåtgärder vid användning

• Om linsen fastnar (slutar röra sig) på ögat, följ då rekommendationerna  i
”Hantering av en lins som fastnat”. Linsen ska kunna röra sig fritt i ögat för att
hålla det friskt. Om linsen fortfarande inte kan röra sig ska patienten instrueras att
genast kontakta sin ögonspecialist.

• Använd aldrig linser längre än perioden som rekommenderas av ögon-specialisten.
• Om aerosolprodukter, som hårsprej, används när du använder linser, måste du vara

extra försiktig och hålla ögonen stängda tills sprejen har lagt sig.
• Undvik skadliga eller irriterande ångor när du bär linser.
• Låt aldrig någon annan använda dina linser. Delat linsanvändande ökar risken för

infektioner avsevärt.
• Patienten ska informeras om att aldrig skölja linserna med kranvatten. Kranvatten

innehåller många orenheter som kan kontaminera eller skada linserna och kan leda
till ögoninfektion eller skada.

• Tänk på att bruk av en mörknad ACUVUE® OASYS med Transitions™ i enbart ett öga
inte är att rekommendera eftersom det kan orsaka störningar i patientens förmåga
att korrekt bedöma djup och rörelse av objekt. Det kan också skapa kosmetiska
problem. Därför rekommenderas inte synkorrigering med dessa kontaktlinser på
enbart ena ögat.

• Tänk på att ACUVUE® OASYS med Transitions™ kontaktlinser inte är tänkt som
skydd mot artificiella ljuskällor så som sollampor, laser, etc.,

• Informera patienten att aldrig titta direkt mot solen eller en solförmörkelse med
eller utan ACUVUE® OASYS med Transitions™ kontaktlinser.

• Efter det rekommenderade användningsschemat ska  linserna alltid kasseras  i
enlighet med ögonspecialistens instruktioner.
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Försiktighetsåtgärder för linsbehållare 

• Linsbehållare kan vara bakteriehärdar och kräver korrekt användning,
rengöring och  utbyte  vid  de  regelbundna  intervaller  som  tillverkaren  av
behållaren  eller  ögonspecialisten rekommenderar.

• Förvara alltid alla individuella oöppnade ACUVUE® OASYS med Transitions™
blisterförpackningar utanför direkt solljus.

• Förvara alltid använda ACUVUE® OASYS med Transitions™ kontaktlinser i
linsbehållaren och utanför direkt solljus.

Andra ämnen att ta upp med patienten 

• Rådfråga alltid din  ögonspecialist  innan  du  använder  några  mediciner
eller ögondroppar  i ögonen.

• Vissa läkemedel, till exempel antihistaminer, slemhinneavsvällande läkemedel,
vätskedrivande, muskelavslappnande läkemedel, lugnande läkemedel och
läkemedel mot åksjuka, kan orsaka ögontorrhet, ökad linskänslighet  eller
dimsyn. Om detta är fallet ska lämpliga vårdåtgärder ordineras.

• Patienter som tar preventivmedel  oralt  kan  få  synförändringar  eller  få  en
ändrad linstolerans när de använder kontaktlinser. Uppmärksamma
patienterna följaktligen.

• Byt inte kontaktlinstyp (ex. vis varumärke, etc.) eller parametrar (ex. vis 
diameter, baskurva, linsstyrka, etc.) utan att först rådgöra med din 
ögonspecialist.

• Olika  vätskor  kan  inte  alltid  användas  tillsammans  och  alla  vätskor  kan  inte
användas med alla linser. Använd endast rekommenderade vätskor.

• Patienten ska inte byta kontaktlinsvätska utan att konsultera sin ögon-specialist.
• Använd aldrig vätskor avsedda för RGP‐kontaktlinser (rigid gas permeable/

stabila  kontaktlinser).
• Använd alltid ny linsvätska och linser med förfallodatum som inte har gått ut.
• Följ  alltid  instruktionerna i förpackningen vid användning av vätskor för

kontaktlinser.
• Använd bara ett kemiskt (icke värmebaserat) linsskötselsystem. Ett

värmesystem kan skada ACUVUE® Brand Contact Lenses.
• Sterila  okonserverade  vätskor  ska  kasseras  efter  användning  efter  att  den

angivna tiden i föreskrifterna har gått.
• Använd inte saliv eller något annat än rekommenderade vätskor för att smörja

eller fukta linserna.
• Håll alltid linserna helt dränkta i den rekommenderade förvaringsvätskan när de

inte används. Längre perioder av uttorkning kommer att göra det svårare för
linsen att återta ett vätbart tillstånd. Följ instruktionerna i hantering av en
uttorkad lins om linsens yta torkar ut.

Försiktighetsåtgärder för vätskor 
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BIVERKNINGAR 

Patienten  ska  informeras  om  att  följande  problem  kan  uppstå  när  hen 
använder ACUVUE® Brand Contact Lenses: 

• Ögat kan svida, sticka och/eller klia.
• Linsen kan kännas mindre bekväm än den gjorde när du först satte i den.
• Det kan kännas som att någonting sitter fast i ögat (främmande föremål, repat

område).
• Det  finns risk för tillfällig försämring på grund av perifera infiltrat, perifera

kornealsår och kornealerosion. Det kan finnas risk för andra fysiologiska
observationer, till exempel lokalt eller generellt ödem, korneal
neovaskularisering, korneal staining, injektion, tarsal abnormitet, irit och
konjunktivit, varav vissa är kliniskt acceptabla i liten utsträckning.

• Onormalt tårflöde, ovanliga sekretioner eller rödsprängdhet kan uppstå.
• Dålig synskärpa, dimsyn, regnbågar eller haloeffekter runt objekt,

ljuskänslighet eller symptom på torra ögon kan också uppstå om linserna bärs
utan avbrott eller under för lång tid.

Patienten  bör  instrueras  att  göra  en  enkel  självkontroll  bestående  av  tre  delar 
minst en gång om dagen. Patienten ska fråga sig själv: 

• Hur känns linserna i ögonen?
• Hur ser mina ögon ut?
• Har jag märkt någon förändring av synen?

Om patienten rapporterar några problem ska patienten instrueras att  
OMEDELBART  TA UR LINSEN. Om obehaget eller problemet upphör  ska patienten 
undersöka  linsen  noggrant. Om linsen är skadad på något sätt  ska patienten INTE 
sätta   sätta tillbaka den i ögat. Patienten ska kassera linsen och sätta i en ny lins 
istället.  

Om  linsen  har  smuts,  en  ögonfrans  eller  främmande  föremål  på  sig  eller  om 

Vem bör veta att patienten bär kontaktlinser? 

• Läkare bör informeras om att patienten bär kontaktlinser.

• Arbetsgivaren bör alltid veta att patienten använder kontaktlinser. Vissa jobb kräver
att skyddsglasögon används eller att patienten inte använder kontaktlinser.

• Instruera patienterna att alltid säkerställa att linsparametrarna som står på
multiförpackningen och på den individuella linsförpackningen matchar deras
recept. Om det är en felaktig matchning bör patienten inte använda produkten.

• Precis som med andra kontaktlinser är uppföljningsbesök nödvändigt för att
säkerställa patientens fortsatta ögonhälsa.  Patienten  bör  instrueras att följa ett
rekommenderat uppföljningsschema.
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problemet upphör och linsen verkar oskadd, ska patienten instrueras att kassera 
linsen och sätta i en ny.  Om  problemet  fortsätter ska  patienten INTE sätta  tillbaka 
linsen utan OMEDELBART KONTAKTA SIN ÖGONSPECIALIST. 

Patienten ska även instrueras att IINTE använda en ny lins som självbehandling av 
problemet. Patienten bör få rådet att alla symptomen ovan kan indikera ett allvarligt 
tillstånd som infektion eller kornealsår, neovaskularisering eller irit. Patienten ska 
instrueras att omedelbart söka professionell hjälp för att identifiera problemet och få 
behandling mot det för att undvika allvarliga ögonskador. 

Vid terapeutisk användning av ACUVUE® OASYS kontaktlinser med HYDRACLEAR® 
PLUS kan  en bieffekt  uppstå på grund av sjukdomen eller skadan eller på grund  
av kontaktlinsen.  Det finns en möjlighet att den befintliga sjukdomen  eller  skadan  
kan förvärras när en mjuk kontaktlins för terapeutisk användning används för att  
behandla  ett  redan sjukt eller  skadat öga. Patienten ska instrueras  att  OMEDELBART 
kontakta en ögonspecialist om symptomen förvärras när linsen  används. 

Anvisningar för linsvård 

När linserna lämnas ut ska ögonspecialisten ge patienten lämpliga varningar och 
instruktioner i  enlighet med den individuella patientens linstyp och  användnings-
schema. Ögonspecialisten ska rekommendera ett system som är lämpligt för  
patientens individuella behov. 

Underlåtenhet att följa linsskötselsystemet kan leda till allvarliga skador på ögonen. 
Dessa finns beskrivna i avsnittet ‐ ”Varningar”. 

För komplett information om hantering,  skötsel, rengöring, desinfektion och  
förvaring av kontaktlinser, se patientbroschyren för ACUVUE® Brand Contact Lenses.  

När ACUVUE® Brand  Contact  Lenses  ordineras för  frekvent byte,  i  enlighet med  
Tabell  1,  måste  linserna  rengöras och desinficeras när de tagits ur, innan de  används 
igen.Linserna får endast rengöras med ett kemiskt desinfektionssystem (t.ex. Allt‐i‐ett 
eller väteperoxidsystem).  

Ögonspecialisten bör gå igenom anvisningarna för linsskötsel, inklusive  grund-
läggande information om rengöring av linsbehållare samt specifika  instruktioner om 
den linsskötsel som rekommenderats patienten. Eftersom vissa linsmaterial inne- 
håller silikon, se Tabell 1, kan vätbarheten variera när olika  skötselprodukter används. 

Hantering av lins som fastnat (inte kan flyttas) 

Om linsen fastnar (inte  kan  flyttas) ska  patienten instrueras att tillföra några droppar  
av en rekommenderad smörjande eller återfuktande vätska direkt i ögat och vänta  tills 
linsen kan röra sig fritt i ögat innan linsen tas ut. Om linsen fortfarande  inte  kan  flyttas  
efter  några  minuter ska  patienten  genast  kontakta sin ögonspecialist.

Hantering av uttorkad lins  
Om en ACUVUE® kontaktlins är uttagen ur ögat under en längre period, torkar  dess  
yta  och  den  slutar  gradvis  att  vara  vätbar.  Om  detta  inträffar  ska  linsen  kasseras 
och en ny lins användas.
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NÖDFALL 
Patienten ska informeras att göra följande om kemikalier av något slag  
(hushållsprodukter,   växtmedel,   laboratoriekemikalier   etc.)   skvätter   in   i  
ögonen:  SKÖLJ ÖGONEN OMEDELBART MED VANLIGT VATTEN OCH KONTAKTA 
OMEDELBART ÖGONSPECIALIST ELLER UPPSÖK AKUTSJUKVÅRDEN.          

RAPPORTERING AV BIVERKNINGAR 
Alla allvarliga biverkningar och reaktioner som observeras hos eller som upplevs av 
patienter som använder ACUVUE® Brand Contact Lenses ska rapporteras till: 

Johnson & Johnson Vision 
 Box 4014, 169 04 Solna

Tel: 020-160 56 63 
Epost: SCS@visgb.jnj.com 

Vidare information 
För vidare information om ACUVUE® Brand Contact Lenses och för att beställa din 
gratis kopia av  ACUVUE® Brand Contact Lenses patientinstruktionguide, kontakta 
ovanstående adress. 

USA: 
Johnson & Johnson Vision Care, Inc. 

7500 Centurion Parkway 
Jacksonville 

Florida, 32256 
USA 

IRELAND: 
Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) 

The National Technology Park 
Limerick 
Ireland 

Tillverkas av:  
Se förpackningen för tillverkarplats 

Auktoriserad representant i EU: 

AMO Ireland 
Block B, Liffey Valley Office Campus, 

Quarryvale, Co. 
Dublin, Ireland 

 www.acuvue.se 

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE®, HYDRACLEAR®, ACUVUE® OASYS, HydraLuxe™, VITA™, TruEye® och LACREON® är varumärken 
som tillhör Johnson & Johnson Services Inc.
Transitions™ är ett varumärke som tillhör Transitions Optical, Inc., används med licens av TOL och JJVCI. 
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