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Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging. 

 

BESCHRIJVING : 

Alcon® Saline Solution is een steriele, ongeconserveerde, isotone, waterige oplossing die 

natriumchloride (0,9%) bevat. 

 

WERKING : 

Het afspoelen met Alcon® Saline Solution verwijdert kleine stofdeeltjes, micro-organismen en 

reinigings- en desinfectie-oplossingen van uw contactlenzen wanneer het gebruikt wordt met een 

thermische desinfectie-unit. Het houdt de lenzen vochtig (gehydrateerd) tijdens desinfectie d.m.v. 

hitte en tijdens het bewaren. 

 

GEBRUIK (indicaties) : 

Voor het afspoelen van alle contactlenzen. Alcon® Saline Solution kan ook worden gebruikt, 

samen met een verhittingsapparaat, voor de desinfectie d.m.v. hitte van zachte (hydrofiele) 

contactlenzen of in elke omstandigheid waarin gebruik van een steriele zoutoplossing 

aangewezen is. 

 

CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken) : 

Geen redenen bekend. 

 

ALGEMENE AANWIJZINGEN : 

 Was en spoel uw handen altijd af alvorens u uw contactlenzen aanraakt. 

 Behandel steeds dezelfde lens eerst (de rechter of de linker) om verwisseling te voorkomen. 

 Wanneer u een nieuwe lenshouder gebruikt, dient u deze voor gebruik uit te spoelen met 

Alcon® Saline Solution om eventuele kleine stofdeeltjes te verwijderen. 

 Na gebruik dient u de lenshouder altijd leeg te gieten, uit te spoelen met Alcon® Saline 

Solution en aan de lucht te laten drogen. Alcon raadt u aan uw lenshouder regelmatig te 

vervangen. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING : 

Gebruik Alcon® Saline Solution in elke omstandigheid waarin gebruik van een steriele 

zoutoplossing bij de verzorging van uw contactlenzen is aangewezen. 

 Draai de top van de ampul. 

 Gooi na gebruik de ampul weg. 

 

WAARSCHUWINGEN : 

Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgprofessional en alle op de bijsluiter 

en verpakking vermelde instructies opvolgt voor een juist gebruik en een optimale verzorging 

van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten. Als u last krijgt van aanhoudend ongemak in de 

ogen, overmatig tranen, veranderingen in uw gezichtsvermogen of rode ogen, doe de lenzen dan 

ONMIDDELLIJK uit en raadpleeg uw oogzorgprofessional. Het probleem zou namelijk ernstiger 

kunnen worden. 
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VOORZORGEN : 

 Gebruik altijd verse Alcon® Saline Solution. Gebruik de oplossing in uw lenshouder nooit 

opnieuw. 

 Gooi de overblijvende vloeistof na gebruik weg. Bewaar geen vloeistof in een geopende 

ampul. 

 Bewaren bij kamertemperatuur. 

 Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum.   

 Buiten het bereik van kinderen houden. 

 

VERPAKKING : 

Alcon® Saline Solution, gesteriliseerd door filtratie, is verkrijgbaar in dozen met ampullen van 

15 ml.  
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