
CENTRER DINE NATLINSER
Natlinser kan komme ud af position og placere sig helt 
ude på sclera (det hvide af øjet). Det sker dog meget 
sjældent. I princippet kan det kun ske ved isætning og 
udtagning af linserne eller hvis teknikken ikke er helt i 
orden. For at få linserne tilbage på plads, gør følgende:

1. Luk øjet og masser forsigtigt linsen tilbage mod   
 positionen gennem øjenlåget.

2. Åben øjet og skub forsigtigt linsen tilbage på plads  
 ved at pegefingeren skubber til øjenlågene.

MED BEGGE HÆNDER
Læg et håndklæde på bordet foran dig til at gribe linsen.

1. Placer spidsen af din pegefinger midt på det øverste  
 øjenlåg, og spidsen af den anden pegefinger på det  
 nederste låg.

2. Pres øjenlågskanterne indad og mod hinanden. 
 Linsen vil blive skubbet ud og ned i håndklædet.

RENS AF DINE NATLINSER
Når du har taget dine natlinser af, er det vigtigt at 
du renser og desinficerer linserne i rensesystemet.
Følg instruktionerne for rensesystemet nøje. 

Brug Cleadew GP til desinficering - følg denne manual.
http://enseyes.com/produkter/linsevaeske/cleadew-gp/ 
Brug Regard til skylning.
http://enseyes.com/produkter/linsevaeske/regard/

Brug kun det rensesystem der er anbefalet af din optiker. 
Brug ALDRIG saltvand på spray.

NATLINSER
BRUGSANVISNING

Læs venligst denne manual før du anvender dine 
Natlinser og følg den trin for trin.
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TILLYKKE MED DINE 
NYE NATLINSER
Når du bruger natlinser er det vigtigt med god håndhygiejne 
og korrekt håndtering af linserne. Når de rette rutiner er på 
plads, vil det være nemt og naturligt at bruge natlinser.

FØR DU ISÆTTER DINE NATLINSER
For at du kan anvende dine natlinser behageligt og sikkert, 
er det vigtigt at du håndterer dine linser korrekt og er meget 
grundig med hygiejnen omkring linserne.

Husk at vaske dine hænder som beskrevet nedenfor, 
før du håndterer linserne.

•  Vask altid dine hænder grundigt i mild sæbe, skyld dem,  
 og tør dem i et fnugfrit håndklæde, før du håndterer dine  
 linser.

•  Undgå sæbe der indeholder lanolin, cremer eller parfume.

•  Undgå at anvende oliebaseret make-up før du håndterer  
 linserne. Disse stoffer kan sætte sig på overfladen af 
 linserne og føre til dårligt syn eller ukomfortable linser.

•  Brug dine fingerspidser til at håndtere linserne. 
 Linserne bør ikke komme i kontakt med dine fingernegle.  
 Vi anbefaler at neglene altid er korte og rene.

•  Læg et spejl på bordet foran dig. 

ISÆTNING AF NATLINSER
Gør det til en vane at begynde med samme linse hver gang. 
Så undgår du at få linserne forbyttet.

Når du har vasket dine hænder, renset og desinficeret dine 
linser som anvist af din optiker, er du klar til at sætte dine 
linser i, som beskrevet nedenfor. 

Højre linse er ROSA = R og venstre linse er LYSBLÅ = L.

MED SUGEKOP
1. Vær sikker på at linsen sidder korrekt i øjet, før du bruger   
 sugekoppen. 

2. Placer forsigtigt sugekoppen midt på linsen.

3. Når sugekoppen sidder fast på linsen,  vrid da sugekoppen   
 lidt og træk forsigtigt tilbage.

4. For at få linsen af sugekoppen skubbes den ud over siden.

Træk aldrig sugekoppen lige tilbage med linsen på, da dette 
kan knække linsen.

BLINKE METODEN
1. Sid ned med et rent håndklæde foran dig.  
 Læn dig frem indtil du ser ned i håndklædet.

2. Placer din pegefinger på ydersiden af kanterne på dit  
 øverste og nederste øjenlåg. Træk forsigtigt skindet udad
  og opad mens du holder øjet så meget åben som muligt.  
 Prøv at undgå at dit øjenlåg blinker over linsen.

3. Blink kraftigt. Presset fra dine øjenlåg vil få linsen til at  
 falde ned på håndklædet. Du kan også prøve at gribe  
 linsen med den frie hånd.

Hvis linsen sidder fast dryppes et par dråber af den 
anbefalede isætningsvæske i øjet. Blink flere gange indtil 
linsen bevæger sig igen. Hvis linsen ikke bevæger sig efter 
dette, må du løsne linsen manuelt.

1. Fjern linsen fra etuiet og check at linsen er fugtig, 
 ren, klar og hel.

2. Sæt linsen på spidsen af din pegefinger på din 
 foretrukne hånd. 

3. Læg et par dråber af den anbefalede 
 isætningsvæske i linsen. 

4. Læn dig forover, så du kan se dig selv i spejlet. 

5. Placer samme hånds langefinger på nederste 
 øjenlåg og træk forsigtigt nedad.

6. Brug din langefinger eller pegefinger på den anden
 hånd til at løfte øvre øjenlåg.

7. Placer forsigtigt linsen midt på hornhinden. Kig i et  
 spejl for at centrere linsen rigtigt.

8. Slip øjenlågene og blink forsigtigt. Check at linsen  
 sidder korrekt ved at checke at synet er godt.

9. Brug samme teknik på det andet øje.

UDTAGNING AF NATLINSER
Vask hænderne som beskrevet under ”før du isætter 
dine natlinser”. Hav altid følgende klar når du skal fjerne 
natlinserne:

• Linseetuiet
• Den anbefalede linsevæske
• Et rent fnugfrit håndklæde

Kig op og placer en finger på kanten af nederste øjenlåg. 
Skub forsigtigt til linsen med øjenlågskanten. Gør det sam-
me med øverste øjenlåg mens du kigger ned. Se ligefrem og 
blink flere gange. Når linsen bevæger sig, kan den udtages 
på flere måder. 


