
TÄRKEÄÄ
Kun aloitat skleraalisten Senso-linssien käytön, on tärkeää, 
että lisäät käyttöaikaa asteittain seuraavasti:

Päivä 1: 2 tuntia

Päivä 2: 4 tuntia

Päivä 3: 6 tuntia

Päivä 4:  6 tuntia, poista linssi ja täytä se puhtaalla  
suolaliuoksella ja laita silmään vielä 2 tunniksi.

Päivä 5:  6 tuntia, poista linssi ja täytä se puhtaalla  
suolaliuoksella ja laita silmään vielä 4 tunniksi.

Jatka käyttöajan lisäämistä 2 tunnilla päivittäin, kunnes 
olet saavuttanut täyden käyttöajan.

KÄYTÄ KAHTA  
PIILOLINSSINESTETTÄ
1.  EVERCLEAN: Vetyperoksidipohjainen piilolinssineste, jota 

käytetään linssien puhdistamiseen ja desinfioimiseen.

2.  SUOLALIUOS: Suolaliuosta käytetään piilolinssien 
huuhteluun ennen linssin silmään laittamista.

Jos piilolinsseihin muodostuu kerrostumia jonkin ajan ku-
luttua, on suositeltavaa käyttää erillistä puhdistusnestettä.

•   Skleraaliset Senso-piilolinssit tulee vaihtaa kerran vuo-
dessa. Piilolinssitarkastukseen tullessasi sinulla tulee 
olla piilolinssit silmissä.

•   Jos silmäsi ovat ärtyneet, punaiset, kipeät tai niissä on 
muuten epämukavuuden tunnetta, poista piilolinssit ja 
ota yhteyttä optikkoosi.

•   Poista piilolinssit aina ennen meikin poistamista.
•  Älä koskaan nuku piilolinssien kanssa.
•   Käytä ainoastaan optikkosi suosittelemia puhdistusnesteitä.
•   Älä koskaan käytä lääkesilmätippoja käyttäessäsi piilo-

linssejä.
•  Älä koskaan kostuta piilolinssejäsi syljellä.

Jos sinulla on kysyttävää käyttöohjeiden lukemisen jäl-
keen, ota yhteyttä optikkoosi.

SKLERAALISET 
SENSO- 
PIILOLINSSIT
KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin aloitat skleraa-
listen Senso-piilolinssien käytön ja noudata ohjeita 
vaihe vaiheelta.



6.  Vedä yläluomea ylöspäin vasemmalla kädellä.

7.  Vedä alaluomea alaspäin vasemmalla keskisormella. 

8.  Aseta linssi silmään alareuna edellä. Laita linssi  
varovasti silmää vasten ja irrota ote silmäluomesta.

9.  Poista imukuppi, istu suorassa ja räpäytä silmiä  
muutaman kerran.

10.  Tarkista, että näet hyvin linsseillä. Jos näkösi tuntuu 
sumealta, tämä voi johtua linssin alle jääneistä 
ilmakuplista. Poista siinä tapauksessa linssi, täytä se 
suolaliuoksella ja aseta uudelleen silmään.

SKLERAALISTEN SENSO- 
PIILOLINSSIEN KÄSITTELY
Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin aloitat skleraalisten Senso- 
piilolinssien käytön ja noudata ohjeita vaihe vaiheelta.

ENNEN KÄYTTÖÄ
Jotta skleraaliset Senso-piilolinssit olisivat mahdollisimman 
mukavat käytössä, on tärkeää, että käsittelet piilolinssejä 
oikein ja olet erityisen tarkka hygienian kanssa.

•  Pese kädet aina miedolla saippualla ennen linssien 
käsittelyä. Huuhtele kädet huolellisesti ja kuivaa ne 
puhtaaseen pyyhkeeseen, joka on pesty ilman  
huuhteluainetta.

•  Vältä saippuaa, joka sisältää lanoliinia, kosteusvoidetta tai 
hajusteita.

•  Vältä öljypohjaisia meikkivoiteita ennen linssien käsit-
telyä. Öljypohjaiset aineet voivat tarttua linssin pintaan 
ja aiheuttaa epämukavuuden tunteen sekä sumentaa 
näköä.

•  Käsittele linssejä sormenpäillä ja vältä koskemasta niitä 
kynsillä. Kynnet on hyvä pitää lyhyinä.

•  Huolehdi siitä, että noudatat säännöllisiä rutiineja 
linssien käsittelyssä. Aloita aina oikealla linssillä. Näin 
vältyt linssien sekoittumiselta.

PIILOLINSSIN ASETTAMINEN

1.  Istu pöydän ääreen ja aseta peili eteesi pöydälle.

2.  Laita piilolinssit aina ennen meikkaamista.

3. Toimi aina samassa järjestyksessä. Aloita oikealla  
 linssillä.

4.  Aseta linssi suureen imukuppiin ja täytä linssi Ens 
Eyes Unidose Saline -nesteellä.

5.  Pidä linssi vaakasuorassa niin, ettei suolaliuos valu 
pois. Nojaudu hieman eteenpäin ja katso viistosti alas 
suoraan peiliin. Paina leuka kohti rintaa.

PIILOLINSSIN POISTAMINEN

1. Istu pöydän ääreen.

7.  Toimi aina samassa järjestyksessä. Aloita oikealla 
linssillä.

7.  Vedä alaluomea alaspäin ja paina linssin alapuolelta 3 
kertaa sen irrottamiseksi.

4. Käytä pientä imukuppia linssin ottamiseksi pois.

5. Vedä yläluomea ylöspäin ja katso alas.

6. Sijoita imukuppi linssin yläosaan.

PIILOLINSSIEN HOITO
Skleraaliset Senso-piilolinssit tulee aina säilyttää 
EverClean-nesteessä.

•  Laita linssit koteloon ja täytä se EverClean-nesteellä  
kotelossa olevaan merkkiin asti.

•  Lisää nesteeseen yksi tabletti. Sulje kotelo ja käännä se 
kerran ylösalaisin, jotta koko sisäpuoli desinfioituu.

•  Aseta kotelo vaakasuoralle alustalle ja tarkista, että 
tabletti on kotelon pohjalla. Tabletti alkaa vaahdota  
välittömästi.

•  2 tunnin jälkeen neste on muuttunut keltaiseksi ja on val-
mis käytettäväksi. Jos neste ei ole muuttunut keltaiseksi, 
älä aseta piilolinssejä silmiin, vaan toista koko prosessi.

•  Huuhtele piilolinssit Ens Eyes Unidose Saline -nesteellä 
ennen kuin asetat linssit silmiin.

• Vaihda piilolinssineste päivittäin ja käytä uutta tablettia.

7.  Tee pieni kiertoliike alaspäin (liikauttamalla linssiä), 
jotta linssin alle pääsee ilmaa. Älä koskaan vedä 
linssiä pois laittamalla imukupin keskelle linssiä.

8.  Laita oikean silmän linssi säilytyskotelon oikealle 
puolelle ja vasen linssi vasemmalle puolelle, jolloin 
ne eivät sekoitu.


