
VIGTIGT

Når du starter med at bruge Senso scleral linser, er det vig-
tigt at du sætter bæretiden af linsen gradvist op således:

Dag 1: 2 timer

Dag 2: 4 timer

Dag 3: 6 timer

Dag 4:  6 timer tag linsen ud, fyld den med nyt saltvand, 
og tag linsen på igen i 2 timer.

Dag 5:  6 timer tag linsen ud, fyld den med nyt saltvand, 
og tag linsen på igen i 4 timer.

Fortsæt med at sætte bæretiden op med 2 timer indtil 
fuld bæretid er nået.

DER ER 2 RENSEPRODUKTER

1. EVERCLEAN: Et brintoverilte system, der anvendes 
 til rensning, desinfektion og opbevaring.

2. SALTVAND: Bruges som isætningsvæske.

Hvis der kommer belægninger på linserne efter noget tid, 
anbefales det at bruge en separat sæbe til rens.

•  Senso scleral linser skal skiftes 1 gang om året.
•   Når du kommer til kontrol, skal linserne altid være på 

øjet.
•   Er dit øje irriteret, rødt, gør ondt, eller du føler anden 

form for ubehag tag da linserne ud og kontakt din 
optiker.

•  Tag altid linserne ud før du fjerner make-up.
•  Sov aldrig med dine linser på.
•  Brug altid kun det rensesystem din optiker anbefaler.
•  Brug aldrig øjenmedicin sammen med dine linser.
•  Brug aldrig spyt til at fugte dine linser med.

Hvis du har nogle spørgsmål efter at have læst denne 
manual, kontakt da din optiker.

SENSO SCLERAL  
LINSER
BRUGSANVISNING

Læs venligst denne manual før du anvender Senso 
scleral linser og følg den trin for trin.



5.  Hold linsen vandret så saltvandet ikke render ud. 
Læn dig ind over bordet og se direkte ned på spejlet 
med hagen mod brystet.

6.  Træk dit øvre øjenlåg op med venstre hånd.

7.  Træk dit nedre øjenlåg ned med højre langfinger. 

8.  Læg linsen ind på øjet med den nederste kant først. 
Læg forsigtigt linsen mod øjet og slip øjenlågene.

9.  Tag sugekoppen af, ret dig op og blink et par gange.

10.  Tjek om du ser godt. Hvis du har sløret syn, kan det 
skyldes, at der er luftbobler under linsen. Linsen tages 
ud og isættes igen med nyt saltvand.

HÅNDTERING AF SENSO 
SCLERAL LINSER
Læs venligst denne manual før du anvender Senso scleral 
linser og følg den trin for trin.

FORBEREDELSER
For at anvende dine Senso scleral linser på en sikker og 
komfortabel måde, er det yderst vigtigt at være ekstra 
opmærksom på hygiejne og korrekt håndtering af linserne.

•  Vask altid dine hænder med mild sæbe inden du hånd-
terer linserne. Skyl hænderne grundigt og tør dem i et 
håndklæde uden skyllemiddel.

•  Undgå sæbe der indeholder lanolin, cremer eller parfume.

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

•  Håndter dine linser med fingerspidserne og undgå at 
røre linserne med neglene. Vi anbefaler at neglene er 
korte og glatte.

•  Håndter linserne systematisk, så du altid starter med 
højre linse. Derved undgår du at bytte om på linserne.

ISÆTNING AF LINSEN

1.  Sid ned ved et bord med et spejl placeret fladt på 
bordet foran dig.

2.  Sæt altid dine linser på før du bruger make-up.

3.  Vær systematisk. Start altid med højre linse.

4.  Sæt linsen på den store sugekop og fyld den helt op 
med Ens eyes Unidose saline. 

UDTAGNING AF LINSEN

1. Sid ned ved et bord.

2. Vær systematisk. Start altid med højre linse.

3. Træk nederste øjenlåg ned og tryk under linsen 
 3 gange for at løsne linsen.

4. Brug den lille sugekop til at tage linsen af med.

5. Træk dit øverste øjenlåg op og se ned.

6. Placer sugekoppen på den nederste del af linsen.

LINSEPLEJE
Senso scleral linser bør altid være opbevaret i EverClean.

•  Placer linserne i kurvene og fyld linseetuiet med  
EverClean op til markeringen på etuiet.

•  Put 1 tablet i væsken. Luk etuiet og vend det med bun-
den op en enkelt gang, for at få desinficeret hele indhol-
det.

•  Stil etuiet på en vandret overflade og tjek at tabletten 
ligger i bunden af etuiet. Tabletten vil begynde at  
skumme med det samme.

•  Efter 2 timer er væsken blevet gul, og linserne er klar  
til brug. Hvis væsken ikke er gul, skal du køre hele  
processen igen. Prøv ikke at tage linserne på hvis  
væsken ikke er gul.

•  Skyl linsen med Ens eyes Unidose saline før den sættes på.

•  Der skal anvendes ny væske og tablet hver dag.

7.  Lav en drejebevægelse nedad (så du vipper linsen) 
på der kan komme luft under linsen. Prøv ikke at 
trække linsen ud ved at sætte sugekoppen midt på!

8.  Placer den højre linse i den højre kurv i etuiet og 
den venstre i den venstre kurv for ikke at bytte om 
på linserne.


