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Den svenska patientinstruktionsguiden gäller för följande ACUVUE® 
Brand Contact Lenses som står individuellt uppsatta i Tabell 1 nedan 
och refereras till individuellt om inget annat anges.

Medföljande vätska
1 Borat buffrad koksaltlösning.

2 Borat buffrad koksaltlösning med metyletercellulosa.

Materialinnehåll
  

1. Fotokromatisk definieras som en reversibel förändring i färg eller nyans vid exponering mot specifika ljustyper 
med tillräcklig intensitet. När aktiverande ljus försvinner, blir färgen åter transparent. 

 

Tabell 1 Avsedd användning och användningsschema

Linstyp och namn

ACUVUE® sfäriska Brand Contact Lenses – Hanteringsfärgade med UV-blockering.

ACUVUE® 2 Brand Contact Lenses

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses 
with HYDRACLEAR® PLUS

ACUVUE®
 OASYS Brand Contact Lenses 

med TransitionsTM

ACUVUE®  Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM – Hanteringsfärgade med UV-blockering.

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

ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA – Hanteringsfärgade med UV-blockering.

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses 
for PRESBYOPIA with 
HYDRACLEAR® PLUS
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   Materialet i linserna innehåller silikon och uppfyller standarderna för UV-absorbering 
klass 1, med överföring av mindre än 1 % UVB (280-315 nm) och 10 % UVA (316-380 nm) 
strålning. Alla övriga ACUVUE®-produkter uppfyller standarderna för UV-absorbering klass 
2, med överföring av mindre än 5 % UVB och 50 % UVA strålning. 

4        Linsmaterialet innehåller en fotokromatisk1 tillsats som dynamiskt absorberar synligt ljus 
inom intervallet 380 nm till 780 nm till minimum 84% genomsläpplighet i det inaktiverade 
(stängda) läget och till minimum 23% genomsläpplighet i det aktiverade (öppna) läget 
beroende på linstjocklek och nivån av absorberat UV och hög-energi synlig (HEV) strålning.

2



EC   REP

2 3

Följande symboler kan visas på etiketter eller förpackningar 
för dina ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Symbol Definition

Varning.

Se bruksanvisning

Tillverkas av eller i

Produktionsdatum

Används före 
(utgångsdatum)

Lotnummer

Steriliserat med ånga eller 
torr värme

DIA Diameter

BC Baskurva

D Dioptri (linsstyrka)

CYL Cylinderstyrka

AXIS Axelläge

MAX ADD Högsta när-addition som 
kan bli korrigerad

LOW / L “Låg” nära ADD 

Symbol Definition

MID / M    

HGH / H 

Symbol för 
kvalitetscertifiering

UV-blockering

Avgift för avfallshantering 
betald

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

Rättvänd lins

Felvänd lins (ut och in)

”Identifieringsmärke” för 
pappersbehållare och
emballage 

”Identifieringsmärke” för 
kompositmaterial

Använd inte om 
förpackningen är skadad

Auktoriserad representant 
i den Europeiska Unionen

Förvara inte i direkt 
solljus

Månadsbyte1-MONTH

“Medium” nära ADD

“Hög” nära ADD

UV-BLOCKERING
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Introduktion 

ACUVUE® kontaktlinser räknas, precis som alla andra kontaktlinser, 
som medicin-tekniska produkter. Kontinuerlig kontakt med din 
ögonspecialist för regelbundna ögonkontroller är nödvändig för 
att långsiktigt skydda din hälsa och syn.

Det är viktigt för din ögonhälsa att du endast använder dina 
kontaktlinser så som din ögonspecialist har föreskrivit. Hen 
kommer att informera dig om alla risker som kan förknippas med 
kontaktlinsanvändande, ge dig instruktioner om hantering och 
skötsel av kontaktlinser och visa hur förpackningen öppnas enkelt 
och säkert. Du kommer också att få lära dig hur du sätter på och tar 
ut kontaktlinserna. Denna informationsguide är en utfyllnad till de 
instruktionerna. 

Om du har några frågor så vänd dig alltid till din ögonspecialist. 
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Avsedd användning
ACUVUE® sfäriska  Brand Contact Lenses är avsedda för dagligt 
bruk för korrigering av synfel som myopi (närsynthet) och 
hyperopi (översynthet) hos personer med friska ögon med 1,00D 
astigmatism eller lägre. 

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

ACUVUE® 2 och ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses 
with HYDRACLEAR® PLUS är också avsedda för användning 
dygnet runt bruk.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM är 
avsedda för dagbruk för korrigering av synfel som myopi 
(närsynthet) och hyperopi (översynthet) hos personer med 
friska ögon med astigmatism.

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM 
with HYDRACLEAR® PLUS också avsedda för användning 
dygnet runt bruk.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA är avsedda 
för dagbruk eller användning dygnet runt för korrigering av synfel 
som myopi (närsynthet) och hyperopi (långsynthet) hos personer 
med friska ögon med 0,75D astigmatism eller lägre.

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses är också avsedda 
för terapeutisk användning, exempelvis som bandagelins 
för vissa ögontillstånd.

Kontakta din ögonspecialist för ytterligare information. Du 
ska aldrig självbehandla dig med kontaktlinser eller 
läkemedel för ögonen utan att först ha undersökts av en 
ögonspecialist.

Alla ACUVUE® Brand Contact Lenses är utrustade 
med  UV-blockering för att hjälpa till att skydda mot skadlig UV-
strålning mot hornhinnan och in i ögat.
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VARNING: Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering 
som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning 
tränger in i hornhinnan och in i ögat. 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 utomhusaktivitet). Kontaktlinser med 
UV-blockering hjälper till att skydda mot skadlig UV-
strålning, men inga kliniska studier har genomförts som 
visar att användningen av kontaktlinser med UV-blockering 
minskar risken för utvecklande av grå starr eller andra 
ögonsjukdomar. Fråga din ögonspecialist för ytterligare 
information.

Användningsschema

Din ögonspecialist bestämmer ett lämpligt schema för användande 
och byten av linser baserat på din bakgrund och en 
ögonundersökning. 

Dagbruk – Frekvent byte
ACUVUE® Brand Contact Lenses föreskrivna för dagbruk – frekvent 
byte (mindre än 24 timmar, i vaket tillstånd), ska kasseras och bytas 
ut varannan vecka.

ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses föreskrivna för 
dagligt bruk – frekvent byte (inom 24 timmar, i vaket tillstånd), ska 
kasseras och bytas ut var fjärde vecka.

Alla ACUVUE® Brand Contact Lenses ska, när de skrivs ut för 
dagbruk - frekvent byte, rengöras, sköljas och desinficeras varje 
gång linsen tas ut, endast med ett kemiskt desinficeringssystem.
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Dygnet runt-bruk
ACUVUE® Brand Contact Lenses som skrivs ut för dygnet runt-bruk 
(längre än 24 timmar, inklusive sovande), se Tabell 1, kan användas 
dygnet runt i upp till 7 dagar/6 nätter och ska sedan kasseras 
när de tas ut. Din ögonspecialist måste kontrollera om du kan ha 
linser dygnet runt innan du kan använda linserna på det här sättet. 
När linserna används på detta sätt behövs ingen rengöring eller 
desinficering.

Du rekommenderas att börja med dagbruk först. Efter en 
problemfri användning kan du gradvis gå över till dygnet runt-bruk, 
efter fastställande av din ögonspecialist.

När linsen tagits ut är det rekommenderat att låta den vara uttagen 
under en viloperiod över natten eller längre.  

Kontraindikationer 

Använd inte linser av märket ACUVUE® för synkorrigering om du 
lider av något av följande tillstånd:

•  Inflammation eller infektion i eller runt ögat eller ögonlocket.

•  Någon ögonsjukdom, skada eller avvikelse som påverkar
hornhinnan, bindhinnan eller ögonlocken.

•  Något tidigare diagnosticerat tillstånd som medför obehag vid
användning av kontaktlinser.

• Mycket torra ögon.

• Minskad känslighet i hornhinnan (hypoestesi).

•  Någon systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller förvärras
genom att bära kontaktlinser.

•  Allergiska reaktioner, okulärt i konjunktivan eller omgivande
vävnader, som kan induceras eller förvärras genom att bära eller 
använda kontaktlinser. 
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• Allergi motn ågot ämne, som kvicksilver eller tiomersal, i en
vätska som används för förvaring och rengöring av dina
kontaktlinser.

•  Någon aktiv infektion i hornhinnan (bakteriell, svamp, protozoer 
eller virus).

•  Om ögonen blir röda eller irriterade.

Vid terapeutiskt bruk, kan din ögonspecialist förskriva kontaktlinser 
för att hjälpa till med läkningsprocessen av vissa okulära tillstånd, 
som kan omfatta dem som anges ovan.

Varningar – Vad du bör veta vid användandet 
av kontaktlinser 

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din 
ögonspecialist gällande korrekt användning av dina kontaktlinser. 
Följande varningar gäller bärandet av kontaktlinser:
• Problem med kontaktlinser eller linsrengöringsprodukter kan leda

till allvarliga ögonskador. Du bör vara medveten om att korrekt 
användning och skötsel av kontaktlinser och 
linsrengöringsprodukter, 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, inkulsive ulcerös 
keratit är högre med kontaktlinser för dygnet runt-bruk än för 
linser som används dagbruk.

• När användare av linser till dagbruk använder sina linser över
natten (inte på föreskrivet sätt) 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, inkulsive ulcerös keratit 
är högre hos kontaktlinsanvändare som röker än hos icke-rökare.

† New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.
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• Om du upplever obehag i ögonen, överdriven tårflöde, 
synförändringar, rodnad i ögat eller andra problem, bör du 
omedelbart ta ut dina linser och kontakta din ögonspecialist 
omgående.

•  Du rekommenderas regelbundna besök hos din ögonspecialist i 
enlighet med dessa anvisningar. 

• Exponera inte kontaktlinser för vatten under simning, andra 
vattensporter eller under bad eftersom det kan öka risken av 
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 bli 
konsulterad för rekommendationer gällande linsbärande under 
samtliga aktiviteter som inbegriper vatten. 

• 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 
kontaktlinsvätskan kontaktlinsvårdande 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. öppning på något sätt. 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.

• 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. 
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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.

Om något av ovanstående symptom uppstår kan det vara tecken på 
ett allvarligt ögonproblem så som infektion, hornhinnesår, kärlinväxt 
eller irit. Du bör omedelbart träffa din ögonspecialist, så att problemet 
kan identifieras och behandlas om nödvändigt, för att undvika 
allvarliga ögonskador.

Biverkningar 
Observera att följande problem kan uppstå när du bär kontaktlinser 

• Ögonen kan börja bränna, svida och/eller klia.

•  Linserna kan kännas obekväma efter ett tag, jämfört mednär linsen 

först sattes i ögat. 
•  Det kan kännas som om något sitter i ögat.

•  Det kan finnas risk för mindre tillfälliga skador på grund av 
perifera infiltrat, perifera sår på hornhinnan och korneal erosion. Det 
kan också finnas risk för andra fysiologiska observationer, som 
lokalt eller generellt ödem, korneal kärlnybildning, korneal staining, 
injektion, tarsala avvikelser, irit och konjunktivit, av vilka några är 
kliniskt acceptabla i små mängder.

• Ögonen kan bli extremt vattniga, med ovanligt sekret eller bli röda.

• Om dina linser bärs kontinuerligt eller under för lång tid kan 
du börja se dåligt, dimmigt eller se regnbågar eller halo runt 
objekt, drabbas av ljuskänslighet (fotofobi) eller uppleva torrhet i 
ögonen.

11
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1. Hur känns linserna i ögonen?
2. Hur ser mina ögon ut?
3. Ser jag fortfarande bra?

1. Hur känns linserna i ögonen? 
2. Hur ser mina ögon ut? 
3. Ser jag fortfarande bra? 

Hantera och upptäcka problem

Minst en gång om dagen bör du göra en enkel självkontroll. 

Fråga dig själv: 

Om du upplever några problem ska du OMEDELBART TA UT DIN 
LINS. Om problemet eller besväret slutar och linsen verkar oskadd, 
rengör och skölj linsen med den rekommenderade 
kontaktlinsvätskan, och sätt i den i ögat igen. Om problemet 
fortsätter efter att du har satt i linsen igen, kassera linsen och sätt i 
en ny lins i ögat. 

Om problemet fortsätter efter att linsen har satts in, TA 
OMEDELBART UT DEN OCH KONTAKTA DIN ÖGONSPECIALIST. 

KOM IHÅG – SYMPTOM ÄR VARNINGSSIGNALER. OM DU ÄR 
OSÄKER, TA UR DEM.

Renliga rutiner 

Förberedelser för att sätta i linserna
Renlighet är a och o för korrekt skötsel av dina linser.

Etablera en rutin med god hygien när du hanterar dina linser. 
•  Tvätta alltid händerna med varmt vatten och mild tvål, skölj

av dem noggrant och torka dem på en handduk som inte luddar 
innan du rör vid dina linser, för att minska risken för infektion.

• Använd inte oljebaserad kosmetika, tvål innehållande cold cream, 
hudlotion eller krämer innan du hanterar linserna. Det bästa är att 
sätta i linserna innan du sätter på smink. Vattenbaserad kosmetika är 
skonsammare för linserna än oljebaserad.

• Håll ögonen stängda när du använder hårspray eller andra sprayer.

•  Följ alltid instruktionerna i den här broschyren och alla råd du
får av din ögonspecialist gällande korrekt hantering, isättning, 
urtagning och användning av dina linser.

• Bär aldrig linserna längre än den föreskrivna tiden.



12 13

Linspaketet

För att öppna boxen hittar du öppningsfliken på framsidan och drar 
uppåt.

Varje lins ligger i sin egen förpackning som är särskilt utformad för 
att hålla den steril. Om du vill stänga boxen viker du bara in fliken.

ANVÄND INTE om den sterila blisterförpackningen är öppen 

eller skadad eller efter utgångsdatum, som visas  .
Säkerställ alltid att linsparametrarna, (ex. vis diameter (DIA), 
baskurvan (BC), linsstyrka (D) etc.), som står på 
multiförpackningen och på den individuella linsförpackningen 
matchar ditt recept. ANVÄND inte om det är en felaktig 
matchning.  

Följ dessa enkla steg för att öppna de separata lins-
förpackningarna: 

1.  Dra först loss en lins från de andra. Var försiktig så att du inte råkar 
bryta förseglingen på någon av de andra linsförpackningarna.

2. Skaka paketet så att linsen flyter fritt i lösningen.

3.  Dra bort folien. Ibland kan linsen fastna på foliens insida eller i
själva förpackningen, detta påverkar dock inte linsens sterilitet
utan den är fortfarande säker att använda.

4.  Hantera dina linser försiktigt med fingertopparna och försök
undvika att skada dem med naglarna. Det kan vara en fördel att 
hålla naglarna korta och jämna.

5.  Ta bort linsen försiktigt genom att låta den glida upp längs
behållarens sida. Använd aldrig pincett eller något annat verktyg.
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Sätta i linserna 

För att undvika att blanda ihop linserna bör du alltid sätta i linsen 
i höger öga först.

Kontrollera alltid linsen innan du sätter i den, leta efter hack och 
revor. Kasta linsen direkt om den verkar skadad och använd nästa 
istället.

Kontrollera att linsen är rättvänd.

Placera linsen på pekfingertoppen och kontrollera profilen. Linsen 
ska anta en naturlig, böjd, skålliknande form. Om linsens kanter 
ser ut att peka utåt är linsen vänd ut och in. En annan metod är 
att försiktigt klämma ihop linsen mellan tummen och pekfingret. 
Kanterna ska peka inåt. Om linsen är vänd ut och in kommer 
kanterna att peka något utåt. 

ELLER

Placera linsen på pekfingertoppen och titta efter siffrorna 123 när 
du tittar uppåt på linsen. 1-2-3 visar att linsen är vänd rätt, medan 
1-2-3 med spegelvända siffror visar att linsen är vänd ut och in.
Om linsen är felvänd (1-2-3 med spegelvända siffror) ska du vända 
linsen in och ut och titta efter siffrorna igen för att bekräfta att
linsen är vänd åt rätt håll.

Se Tabell 1 för att hitta produkter med felvändningsindikatorn 123.

Obs!
Om du behöver skölja linsen innan du sätter i den i ögat ska 
du endast använda ny steril sköljvätska som du har fått av din 
ögonspecialist. 

ANVÄND ALDRIG KRANVATTEN. 

✓ rätt ✗ fel



14 15

Placera linsen i ögat 

1.  Kom ihåg att börja med det
högra ögat. Placera linsen på
toppen av pekfingret när du
har kontrollerat att linsen är
hel och rättvänd.

2.  Placera långfingret på
samma hand nära dina nedre
ögonfransar och dra ner det
undre ögonlocket.

3.  Använd pekfingret eller
långfingret på den andra
handen för att lyfta på det
övre ögonlocket och placera
linsen i ögat.

4. Släpp försiktigt båda ögonlocken och blinka.

5. Upprepa stegen med den vänstra linsen. 

Det finns andra isättningsmetoder och om metoden ovan inte 
passar dig kan din ögonspecialist rekommendera en annan. 
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Centrera linsen 

Oftast hamnar linsen automatiskt mitt på ögat när du sätter i den 
och det är mycket sällan som den kan hamna fel och flyttas ut på 
ögonvitan under dagen. Detta kan dock inträffa om inte isättning 
och urtagning görs korrekt. Följ någon av dessa metoder för att 
centrera en lins: 

a.  Stäng ögat och försök att försiktigt massera linsen på plats
genom det stängda ögonlocket.

Eller

b.  Flytta försiktigt linsen som hamnat fel till mitten av ögat genom 
att trycka med fingrarna i kanterna av det övre eller undre
ögonlocket, medan ögat är öppet. 

Obs! 
Om du ser suddigt efter att du satt i linsen kan du kontrollera 
följande: 

• Linsen kan ha hamnat fel på ögat, se instruktionerna ovan.

•  Om linsen sitter rätt, ta ur den och titta efter följande: 

a. Kosmetika eller olja på linsen. Rengör och skölj med en 
rekommenderad kontaktlinsvätska för mjuka kontaktlinser, 
och om kosmetikan eller oljan har tagits bort, sätt i linsen 
igen. Om din syn fortfarande är suddig, kasta linsen och 
sätt i en ny lins.

b.  Linsen kan sitta i fel öga.

c.   Linsen kan vara felvänd, detta gör den även 
mindre bekväm än normalt. 
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Hantering av en lins som 
fastnat (inte kan flyttas) 

Om en lins fastnar i ögat kan 
du bli rekommmenderad en 
smörjande eller fuktande vätska 
av din ögonspecialist. Denna 
kan du använda för att fukta 
linserna när du använder dem 
och göra det mer komfortabelt.

Använd bara några droppar och 
vänta tills linsen kan röras fritt i 
ögat igen.

Om detta inte löser problemet 
måste du rådgöra med din ögonspecialist OMEDELBART. 

Hantering av en uttorkad lins

Om en ACUVUE® kontaktlins är uttagen ur ögat och utsätts 
för luft en längre tid kan ytan torka och gradvis bli skör. Om detta 
inträffar ska linsen kasseras och en ny lins användas. 

Ta ur linserna 

Ta alltid ur samma lins först.

Tvätta dina händer med varmt vatten och mild tvål, skölj 
och torka dem noggrant och följ samma hygienregler som 
beskrivs i ”Renliga rutiner”. 

Varning! 
Kontrollera alltid att linsen sitter mitt på ögat innan du 
försöker ta ur den.

Detta avgör du genom att täcka för det andra ögat. Om din syn 
är suddig sitter linsen antingen på ögonvitan eller finns inte på 
ögat överhuvudtaget. För att hitta linsen kan du undersöka 
ögats övre delar genom att titta ner i en spegel medan du lyfter 
på det övre locket, sedan undersöker du underdelen genom att 
dra ner det nedre locket.
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När du har hittat linsen kan du 
ta ur den med Nypmetoden eller 
någon annan metod som din 
ögonspecialist rekommenderar. 

Nypmetoden 
1.  Titta upp och för linsen ner på 

ögonvitan med ditt pekfinger.

2.  Nyp försiktigt tag i linsen med 
tummen och pekfingret och
ta ur den.

Skötsel av linserna 

För att även i fortsättningen 
kunna använda dina linser säkert 
och bekvämt är det viktigt att du följer de instruktioner du fått av 
din ögonspecialist. Om du tar ur linserna och har tänkt använda 
dem igen måste du noga läsa instruktionerna för rengöring, 
desinficering och förvaring.

Om inte korrekt skötsel av linserna iakttas kan allvarliga 
ögonproblem uppkomma, som finns beskrivet i avsnittet 
“Varningar – Vad du bör veta vid användandet av kontaktlinser”. 

Rengöring och sköljning av linserna är nödvändigt för att avlägsna 
slem, utsöndringar och beläggningar som kan ansamlas vid 
användning. Gör detta omedelbart efter att du tagit ur linserna och 
innan du börjar med desinfektionen.

Det enda sättet att få bort skadliga bakterier är med rengöring, 
sköljning och desinficering.

Följ noga instruktionerna för linsskötsel som du fått av din 
ögonspecialist (kemisk rengöring – inte värme). Olika produkter kan 
inte alltid kombineras och alla produkter är inte säkra att använda för 
alla slags linser. Växla inte mellan olika linsskötselsystem och blanda 
inte linsskötselsystem såvida inte detta står uttryckligen på etiketten 
på linsskötselsystemet.
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Om du använder ett linsskötselsystem med väteperoxid, använd 
ENDAST linsbehållaren som följer med väteperoxidskötselsystemet. 
Denna behållare är speciellt utformad för att neutralisera vätskan. 
Att inte använda den specifika behållaren kommer att leda till 
allvarlig sveda och skada i ögat.

• Kom ihåg att alltid tvätta dina händer med varmt vatten och 
mild tvål, skölj och torka av dem innan du hanterar linserna.

•  Använd ny linsvätska som inte har gått ut.

• BYT INTE lösning utan att först rådfråga din ögonspecialist.

•  Värmesystem kan skada dina linser.

•  Förvara ALDRIG dina linser endast i koksaltlösning, då det inte 
skyddar linserna från föroreningar som kan leda till ögoninfektioner.

•  Använd ALDRIG vätskor avsedda för stabila kontaktlinser 
(hårda/halvhårda kontaktlinser).

• 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.

• Eftersom vissa linser innehåller silikon, se Tabell 1, kan vätbarheten 
variera när olika linsskötselprodukter används. Din ögonspecialist 
ska rekommendera ett system som är lämpligt för ACUVUE®.

•  Om du använder sterila lösningar utan konserveringsmedel måste 
de kasseras efter den tid som anges i anvisningarna.

•  Stoppa ALDRIG linserna i munnen och använd aldrig något annat 
än rekommenderade vätskor för att smörja eller fukta linserna.

•  Skölj dem ALDRIG i kranvatten eftersom det kan innehålla många 
orenheter som kan förorena eller skada linserna och leda till 
ögoninfektioner eller skador.

•  Rengör den högra linsen först för att undvika att blanda ihop dem.

•  Lägg linserna i rätt fack i linsbehållaren och kontrollera att de är helt 
täckta av linsvätska när de inte ska användas. Om linserna får ligga 
ute under längre perioder kan de torka ut och bli sköra. Om detta 
händer ska du kassera dem.
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•  Återanvänd ALDRIG vätskan i linsbehållaren.

•   Rådfråga din ögonspecialist om du vill lagra dina linser
under längre perioder.

•   Linser rekommenderade för frekvent utbyte ska kasseras

efter den rekommenderade bärperiod din ögonspecialist 

föreskrivit. 

Sköt om din linsbehållare 
Eftersom linsbehållare är potentiella bakteriekällor ska de tömmas, 

rengöras och sköljas med rekommenderade sterila vätskor och 

sedan lufttorka efter användning. Din linsbehållare ska dessutom 

bytas ut regelbundet enligt rekommendationer av tillverkaren eller 

ögonspecialisten.

ANVÄND ALDRIG KRANVATTEN FÖR ATT 
RENGÖRA LINSBEHÅLLAREN.

Om du får slut på linser
Det är viktigt att se till att du alltid har ett tillräckligt stort förråd 

med extra linser.

Beställ och hämta nya linser från din ögonspecialist i god tid, för att 

undvika att stå utan linser.

Om du ändå får slut på linser bör du använda dina glasögon. 

Även om ACUVUE® kontaktlinser är det du helst använder är det 

viktigt att alla som bär kontaktlinser har ett par glasögon i reserv.
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Instruktioner för presbyoper (monovision och multifokal) 

Om din ögonspecialist anser att du behöver monovisionskorrigering 
bör du tänka på följande:

Som med alla andra typer av korrigering med linser kan visuella 
kompromisser behöva göras.

I en del fall kan monovisionskorrigering leda till minskad synskärpa 
och djupseende på långa och nära avstånd. En del patienter 
upplever svårigheter med att anpassa sig till detta.

Symptom som lätt suddig och varierande syn kan upplevas kortare 
tid eller i flera veckor medan dina ögon anpassar sig. Ju längre tid 
symptomen pågår desto sämre är möjligheten att ögonen kommer 
att anpassa sig.

Under den här perioden rekommenderas det att du endast 
använder linserna i välbekanta situationer som inte är visuellt 
påfrestande. Till exempel är det bäst att undvika att köra bil innan 
dina ögon har anpassat sig.

En del patienter kan även behöva använda glasögon över linserna 
för att se så bra som möjligt vid svåra uppgifter. 

•  I en del fall blir patienten aldrig helt bekväm i svagt ljus, till
exempel vid bilkörning på natten. I sådana fall kan ytterligare
linser skrivas ut så att båda ögonen kan korrigeras när skarpare
avståndsseende behövs.

•  Beslutet att använda monovisionkorrigering ska alltid föregås av 
en diskussion med en ögonspecialist.

•  Följ råden som är till för att hjälpa dig att anpassa dig till
monovisionskorrigering och diskutera alltid alla problem och
funderingar som dyker upp under och efter anpassningsperioden 
med din ögonspecialist. 
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Övrig viktig information

Försiktighetsåtgärder
•   Var säker på att du kan ta ur dina linser innan du 

lämnar ögonspecialisten.

•   VIDRÖR INTE kontaktlinserna med smutsiga fingrar eller 
händer. Om du får en liten repa på linsen kan det orsaka 
att synen försämras, och/eller du kan skada dina ögon.

•  Handskas alltid försiktigt med linserna. Undvik att tappa dem.

•   Ta ur linserna omedelbart om dina ögon blir rödsprängda eller 
irriterade.

•  Informera din läkare om att du bär kontaktlinser.

•   Rådfråga alltid din ögonspecialist innan du använder några 
ögondroppar.

• Vissa läkemedel, till exempel antihistaminer, slemhinneavsvällande 
läkemedel, diuretika, muskelavslappnande läkemedel, lugnande
läkemedel och läkemedel mot åksjuka, kan orsaka ögontorrhet,
ökad medvetenhet om linsen eller dimsyn. Om du upplever ett 
problem bör du uppsöka läkare.

•  Om du får stänk av kemikalier i ögonen: SKÖLJ OMEDELBART 
ÖGONEN MED KRANVATTEN. KONTAKTA GENAST DIN 
ÖGONSPECIALIST ELLER UPPSÖK NÄRMASTE AKUTSJUKVÅRD.

•  Om du tar preventivmedel oralt kan du få synförändringar eller
en ändrad linstolerans. Din ögonspecialist kan informera dig om 
problemet.

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

•   Som med alla kontaktlinser är regelbundna ögonkontroller 
mycket viktiga för att upprätthålla en hälsosam syn. 
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•   Låt aldrig någon annan använda dina linser. De har valts ut 
för att passa dina ögon och ditt synfel. Att dela linser ökar risken 
för ögoninfektioner väsentligt.

•   För hälsosam och bekväm syn är det viktigt att ACUVUE® 
kontaktlinser endast används som din ögonspecialist 
föreskriver. Den här broschyren kommer ha funktionen som en
påminnelse av dessa instruktioner.

•   Din ögonspecialist ska hållas informerad om din 
medicinska bakgrund och kan rekommendera linser och
linsskötsel som passar dina behov.

•   När det är dags att byta dina linser som föreskrivet av 
din ögonspecialist ska ACUVUE® kontaktlinser kasseras och 
ersättas med ett nytt sterilt par.

•  Undvik skadliga eller irriterande ångor när du bär linser.

•   Informera alltid din arbetsgivare om att du bär 
kontaktlinser. Vissa jobb kräver att skyddsglasögon används 
eller att du inte använder kontaktlinser.

• 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 din förmåga att korrekt bedöma djup 
och rörelse av objekt. Det kan också skapa kosmetiska problem. 

• Använd aldrig ACUVUE® OASYS med Transitions™ 
kontaktlinser som skydd mot artificiella ljuskällor så som 
sollampor, laser, etc., eller titta aldrig direkt mot solen eller en 
solförmörkelse. 

• Titta aldrig direkt mot solen eller en solförmörkelse med eller 
utan ACUVUE® OASYS med Transitions™ kontaktlinser. 

• Tänk på 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). 

•  Kontakta alltid din ögonspecialist om du har några frågor.
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Sammanfattning 

Som med alla typer av kontaktlinser finns det vissa grundläggande 
riktlinjer som måste följas för att skydda och förbättra din syn.

•   Följ alltid anvisningarna du får för att göra ditt
linsanvändande säkert. Regelbundna kontroller är viktiga för att
upprätthålla en bra och hälsosam syn.

•  Hög hygienstandard är mycket viktigt när du använder linser.

•  Bär ALDRIG linserna längre än den föreskrivna tiden.

•   RENGÖRING, SKÖLJNING och DESINFICERING är 
NÖDVÄNDIGT varje gång linserna tas ur för att sedan sättas in 
igen.

•  Återanvänd ALDRIG vätskan i linsbehållaren, häll ut den och fyll 
på med ny vätska varje gång linserna tas ur.

•   Om du upplever problem som rödsprängda/irriterade ögon 
eller dimsyn, ska du OMEDELBART ta ur linserna och kontakta
din ögonspecialist.

•  Ha alltid ett par glasögon tillgängliga så att du inte blir
frestad att använda dina linser när du inte ska. Även om 
kontaktlinser är det du helst använder är det viktigt att du har
ett par glasögon i reserv.

Som användare av ACUVUE® kontaktlinser kommer du snart 
att inse alla fördelarna framför glasögon och andra 

kontaktlinser.
För att få ut så mycket det går av dina linser är det mycket viktigt 
att du inser hur viktigt det är att följa dessa riktlinjer.
Använd bara linserna i enlighet med instruktionerna och råden 
i den här broschyren och som du får av din ögonspecialist.
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Rapportera biverkningar 

Alla biverkningar och reaktioner som upplevs när du 
bär dina ACUVUE® kontaktlinser ska rapporteras till din 
ögonspecialist. Ögonspecialisten rapporterar sedan detta 
till tillverkaren.

Ditt recept

ACUVUE® kontaktlinser

Lins märke 

Höger lins:
Styrka och baskurva (cylinderstyrka och axel om relevant) 

Vänster lins:
Styrka och baskurva (cylinderstyrka och axel om relevant) 
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DINA LINSER SKA BYTAS UT ENLIGT REKOMMENDATIONERNA 
FRÅN DIN ÖGONSPECIALIST.

Skötsel:

Kontakta din ögonspecialist om du har några frågor eller funderingar.

Adress och telefonnummer till din ögonspecialist:

Regelbundna besök till ögonspecialisten är viktigt för klara 
och hälsosamma ögon.

Uppföljningsbesök:

1  2   3  

4   5   6  
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