
CENTRERA DINA NATTLINSER
Nattlinser kan komma ur position och lägga sig ute på 
ögonvitan. Det händer dock mycket sällan. I princip kan 
det bara hända vid insättning eller uttagning av linserna 
eller om hanteringstekniken inte är helt i korrekt.

1.Ta försiktigt ut linsen med sugproppen

2. Skölj linsen 

3. Fyll linsen med vätska och sätt i den igen

MED BÅDA HÄNDERNA
Lägg en handduk på bordet framför dig att fånga upp linsen.

1.	Sätt	pekfingret	på	den	ena	handen	mitt	på	det	övre	 
	 ögonlocket	och	det	andra	pekfingret	på	det	nedre	 
 ögonlocket.

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

RENGÖRING AV DINA NATTLINSER
När du har tagit ut dina nattlinser är det viktigt att du 
sköljer	och	desinficerar	dem	med	skötselsystemet	din	
optiker har rekommenderat. Följ instruktionerna för sköt-
selsystemet noga. 

Använd Avizor Everclean  
för	desinficering.	

Använd ens eyes Unidose  
Saline för sköljning.

Använd endast det skötselsystem din optiker har rekommen-
derat.	Använd	ALDRIG	koksaltlösning	på	sprayflaska.

NATTLINSER
INSTRUKTIONER

Läs igenom denna bruksanvisning innan du  
använder dina nattlinser och följ det steg för steg.



GRATTIS TILL DINA NYA  
NATTLINSER
När du använder nattlinser är det viktigt att ha god 
handhygien och att hantera linserna på rätt sätt. När 
du har de rätta rutinerna på plats kommer det att vara 
enkelt och naturligt för dig att använda dina nattlinser.

INNAN DU SÄTTER IN DINA NATTLINSER
För att dina nattlinser ska vara behagliga och säkra, är 
det viktigt att du hanterar dem korrekt och är noga med 
hygienen omkring linserna.

Kom ihåg att tvätta dina händer på det sätt som 
beskrivs nedan innan du hanterar linserna.

•  Tvätta alltid dina händer noggrant med en mild tvål, 
 skölj dem och torka dem på en luddfri handduk innan 
 du hanterar linser.

•   Undvik tvål som innehåller; lanolin, hudkräm eller 
parfym.

•   Undvik att använda oljebaserad makeup innan du 
hanterar linserna. Dessa ämnen kan sätta sig på 
linsernas ytor och ge upphov till dålig synskärpa eller 

 obekväma linser.

•			Använd	dina	fingertoppar	till	att	hantera	linserna.	
Linserna bör inte komma i kontakt med naglarna. Vi 
rekommenderar att du håller naglarna korta och rena.

•   Lägg en spegel på bordet framför dig.  

INSÄTTNING AV NATTLINSER
Gör det till en vana att börja med samma lins varje 
gång. Så undviker du att förväxla HÖ och VÄ.

När	du	har	tvättat	dina	händer	och	sköljt	och	desinfi-
cerat dina linser enligt din optikers instruktioner, är du 
klar att sätta in dem som vi beskriver nedan. 

Höger lins är ROSA = R och Vänster är LJUSBLÅ = L. 

MED SUGPROPP
1.  Kontrollera var linsen sitter i ögat innan du använder  

sugproppen. 

2.  Sätt sugproppen mitt på linsen.

3.  När sugproppen sitter fast på linsen, vrid den lite och  
dra försiktigt utåt.

4.  För att ta av linsen från sugproppen, drar du den ut åt 
sidan.

Dra aldrig av sugproppen rakt av från linsen då detta kan 
knäcka linsen.

BLINKMETODEN
1.  Sitt ned och lägg en ren handduk på ett bord framför 

dig. Luta dig framåt tills du tittar ned på handduken.

2.	 	Placera	ditt	pekfinger	på	utsidan	av	den	yttre	ögon-
vrån. Dra försiktigt utåt och uppåt medan du håller 
öppet ogat så mycket det går. Försök att undvika att 
ditt ögonlock dras ner över linsen.

3.  Blinka kraftigt. Trycket från ditt ögonlock får linsen 
att falla ned på handduken. Du kan också försöka att 
fånga linsen med din andra hand.

Om linsen sitter fast ska du först droppa ett par droppar av 
den	rekommenderade	insättningsvätskan	i	ögat.	Blinka	flera	
gånger tills linsen rör sig igen. Om linsen inte rör sig efter 
detta får du lirka loss den manuellt.

1.  Ta ut linsen ur etuiet och kontrollera att den är 
 fuktig, ren, klar och hel.

2.	 	Lägg	linsen	på	toppen	på	pekfingret.	

3.  Droppa ett par droppar av din insättningsvätska 
 i linsen. 

4.  Luta dig framåt, så du kan se dig själv i spegeln. 

5.	 	Med	långfingret	på	samma	hand	drar	du	försiktigt	
 ner det nedre ögonlocket.

6.	 	Använd	långfingret	eller	pekfingret	på	den	andra		
handen för att lyfta det övre ögonlocket.

7.  Lägg försiktigt linsen mitt på hornhinnan.
 Titta i spegeln för att centrera linsen rätt.

8.  Släpp ögonlocken och blinka försiktigt. Kontrollera 
att linsen sitter korrekt och att du ser bra.

9.  Gör likadant med det andra ögat.

UTTAGNING AV NATTLINSER
Tvätta händerna enligt beskrivningen under “innan du 
sätter in dina nattlinser”. Ha alltid följande redo innan 
du tar ut linserna;

• Linsetuiet
• Den rekommenderade linsvätskan
• En luddfri handduk

Titta	uppåt	och	lägg	fingret	på	kanten	av	det	nedre	
ögonlocket. Puffa försiktigt till linsen med ögonlocks-
kanten. Gör likadant med det övre ögonlocket medan 
du tittar nedåt. Titta rakt fram och blinka några gånger. 
När	linsen	rör	sig	kan	du	ta	ut	den	på	flera	olika	sätt.	


