
YÖLINSSIEN KESKIÖIMINEN
Yölinssit saattavat liikkua silmässä ja siirtyä silmänval-
kuaisen päälle. Tätä tapahtuu kuitenkin harvoin, mutta 
näin voi käydä linssejä laittaessa tai pois ottaessa tai jos 
tekniikka ei ole täysin hallussa.

1. Ota linssi varovasti pois imukupilla

2. Huuhtele linssi 

3. Täytä linssi piilolinssinesteellä ja laita se uudelleen silmään

MOLEMMILLA KÄSILLÄ
Aseta pyyhe eteesi pöydälle.

1.  Aseta toisen käden etusormi keskelle yläluomea ja 
toinen etusormi alaluomelle.

2.  Paina luomia sisään päin toisiaan kohti. Linssi työntyy 
pois silmästä ja putoaa pyyhkeen päälle.

YÖLINSSIEN PUHDISTAMINEN
Kun olet poistanut yölinssit, on tärkeää huuhtoa ja 
desinfioida ne optikkosi suosittelemalla tavalla. Noudata 
saamiasi hoito-ohjeita tarkasti. 

Käytä Avizor Everclean  
-desinfioimisainetta.

Käytä huuhteluun Ens  
Eyesin Unidose Saline  
-piilolinssinestettä.

Käytä ainoastaan optikkosi suosittelemaa huuhtelutapaa. 
Älä KOSKAAN käytä keittosuolaliuosta.

YÖLINSSIEN
KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin aloitat yölins-
sien käytön ja noudata ohjeita vaihe vaiheelta.



ONNITTELUT UUSISTA  
YÖLINSSEISTÄSI 
Yölinssejä käyttäessä on tärkeää huolehtia hyvästä käsi-
hygieniasta sekä käsitellä linssejä oikealla tavalla. Kun olet 
opetellut oikeanlaiset rutiinit heti aluksi, on yölinssien käyttö 
helppoa ja vaivatonta.

ENNEN YÖLINSSIEN KÄYTTÖÄ
Jotta yölinssisi olisivat mukavat ja turvalliset käytössä, 
on tärkeää, että käsittelet niitä oikein ja että olet tarkka 
käsihygienian kanssa.

Muista pestä kätesi ennen piilolinssien käsittelyä 
alla olevien ohjeiden mukaisesti.

•   Pese kätesi aina huolellisesti miedolla saippualla, huuh-
tele ne hyvin ja kuivaa nukkaamattomaan pyyhkee-
seen.

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

•   Vältä öljypohjaisten ihonhoitotuotteiden käyttöä. Rasva 
saattaa tarttua linssin pintaan ja huonontaa näöntark-
kuutta sekä tehdä linsseistä epämukavan tuntuiset.

•   Käytä linssien käsittelyssä sormenpäitä. Älä koske lins-
seihin kynsillä. Kynnet on hyvä pitää lyhyinä ja puhtaina.

•   Aseta peili eteesi pöydälle.

YÖLINSSIEN ASETTAMINEN 
Ota tavaksesi aloittaa joka kerta samasta linssistä. Näin 
vältyt linssien sekoittumiselta.

Kun olet pessyt kätesi ja huuhdellut ja desinfioinut linssi-
si optikon antamien ohjeiden mukaan, voit laittaa linssit 
silmiisi.

Oikea linssi on VAALEANPUNAINEN = R ja vasen linssi 
VAALEANSININEN=L.

IMUKUPILLA
1.  Tarkista, missä kohtaa silmää linssi on, ennen kuin käy-

tät imukuppia.

2. Aseta imukuppi suoraan linssin keskelle.

3.  Kun imukuppi on kiinni linssissä, käännä sitä hieman ja 
vedä varovasti ulospäin.

4.  Poista linssi imukupista vetämällä ulospäin sivulle.

Älä koskaan vedä imukuppia pois suoraan linssistä, sillä 
linssi saattaa silloin haljeta.

RÄPÄYTTÄMÄLLÄ
1.  Istu alas ja levitä puhdas pyyhe eteesi pöydälle. Nojaa 

eteenpäin niin, että katseesi on suunnattu alas pyyh-
keeseen.

2.  Aseta etusormesi uloimman silmäkulman ulkopuolel-
le. Vedä varovasti ulospäin ja ylös samalla kun pidät 
silmän mahdollisimman auki. Yritä välttää silmäluomen 
vetämistä linssin päälle.

3.  Räpyttele silmää voimakkaasti. Silmäluomesi paine saa 
linssin putoamaan pyyhkeelle tai kädellesi.

Jos linssi on jäänyt kiinni, laita ensin silmään muutama tippa
optikon suosittelemaa piilolinssinestettä. Räpäytä silmää usei-
ta kertoja kunnes linssi taas liikkuu. Jos linssi ei tämän jälkeen 
liiku, se täytyy poistaa varovasti manuaalisesti.

1.  Ota linssi kotelosta ja tarkista, että se on kostea, 
puhdas, kirkas ja ehjä.

2.  Aseta linssi etusormen päähän. 

3.  Laita linssille muutama tippa piilolinssinestettä. 

4.  Nojaa eteenpäin niin, että näet itsesi peilistä. 

5.  Vedä saman käden keskisormella alempaa silmäluo-
mea varovasti alas.

6.  Nosta toisen käden keski- tai etusormella ylempää 
silmäluomea.

7.  Aseta linssi varovasti keskelle sarveiskalvoa. Katso 
peilistä saadaksesi linssin oikeaan kohtaan keskelle.

8.  Päästä irti silmäluomesta ja räpäytä silmää kevyesti. 
Tarkista, että linssi on paikoillaan ja että näet hyvin.

9.  Toista sama toisen silmän kanssa.

YÖLINSSIEN POISTAMINEN
Pese kädet “Ennen yölinssien käyttöä” -kohdan ohjeiden 
mukaisesti. Pidä aina seuraavat asiat lähettyvilläsi ennen 
kuin poistat linssit:

•  Piilolinssikotelo
•   Optikon suosittelema piilolinssineste
•   Nukkaamaton pyyhe

Katso ylöspäin ja aseta sormi alemman silmäluomen 
reunaan. Siirrä linssiä varovasti silmäluomen reunalla. Tee 
sama ylemmällä silmäluomella katsoessasi alaspäin. Katso 
suoraan eteenpäin ja räpäytä silmää muutaman kerran.
Kun linssi liikkuu, voit ottaa sen pois usealla eri tavalla.


