ORTHO-K NACHTLENZEN
Het dragen van Ortho-K nachtlenzen is een heel comfortabele, prettige en veilige manier om de
bijziendheid van uw ogen of de ogen van uw kind te corrigeren zonder een blijvende, chirurgische ingreep te
plegen. Met dit formulier willen wij u voorlichten over de methode, de gebruiksinstructies en het belang van
een goede hygiëne en begeleiding. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen met betrekking tot de
behandeling met Ortho-K nachtlenzen.

Verklaring inzake Ortho-K nachtlenzen
Cliënt / Cliënte, de heer / mevrouw …………………………………………………………………………................

Adres ……………………………………………………………………………….………………………………………
Postcode ……………… Woonplaats ………………………………………...……………………………….…..........
verklaart het volgende:
1. Cliënt / Cliënte is bij …………....................…… gevestigd in ……...........................………, hierna genoemd:
“de Contactlensspecialist”, geadviseerd ten aanzien van de mogelijkheden op het gebied van contactlenzen
en brillen.
2. De Contactlensspecialist heeft de keuze tussen harde (vormstabiele) contactlenzen, zachte
contactlenzen, een bril en Ortho-K nachtlenzen uitvoerig toegelicht en verteld welke de voor- en nadelen
en gebruiksindicaties van de diverse mogelijkheden zijn. Cliënt /Cliënte heeft vervolgens gekozen voor de
Ortho-K nachtlenzen.
3. De Contactlensspecialist heeft hierbij uitvoerig de werkwijze en het gebruik van het nachtlenzen systeem
uitgelegd en voldoende met Cliënt / Cliënte geoefend met het inzetten en uitnemen van de contactlenzen.
Cliënt / Cliënte zal deze aanwijzingen opvolgen en is op de hoogte van de noodzaak om op de controle
afspraken te verschijnen.
4. De Contactlensspecialist heeft uitdrukkelijk gewezen op het grote belang van een goede hygiëne bij
het dragen, reinigen en inzetten en uitnemen van de contactlenzen. De gebruiksinstructies worden op een
andere bladzijde van dit formulier beschreven en zijn met Cliënt / Cliënte besproken.
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Geboortedatum ………………………………….Cliëntnummer …………….………………………………..............
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5. Cliënt / Cliënte is verteld dat door een slechte hygiëne en verzorging de kans op een ooginfectie sterk
toeneemt, zoals dat ook voor alle andere contactlenssoorten geldt. Ook kan door een slechte hygiëne of
een niet goed gereinigde of beschadigde contactlens het oogoppervlak geïrriteerd raken, waardoor de
gezichtsscherpte tijdelijk kan afnemen. Door het effect van de nachtlenzen kunnen in een aantal gevallen
halo’s optreden, een hinderlijke lichtverstrooiing gedurende de nachtelijke uren. Doordat de lenzen tijdens
het slapen gedragen worden is er sprake van een verminderde circulatie, waardoor bij het ontwaken de ogen
iets droog kunnen aanvoelen en de lenzen vastgeplakt kunnen zitten.
6. De Contactlensspecialist heeft Cliënt / Cliënte op het hart gedrukt, dat als er problemen of klachten
optreden tijdens of na het gebruik van de nachtlenzen, Cliënt / Cliënte direct moet stoppen met het gebruik
van de lenzen en zo snel mogelijk een controleafspraak met zijn/haar Contactlensspecialist moet maken.
7. Cliënt / Cliënte verklaart de verstrekte informatie te hebben gelezen en begrepen en voldoende
gelegenheid te hebben gehad om vragen te stellen aan de Contactlensspecialist.
8. Cliënt / Cliënte tekent hiertoe dit formulier en parafeert de andere 2 bladzijden.
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Cliënt / Cliënte krijgt een kopie van deze getekende verklaring.
Datum: ……………............................………
handtekening 							handtekening
Cliënt / Cliënte / Ouder / Verzorger naam 			

Contactlensspecialist(e)

GEBRUIKSINSTRUCTIES ORTHO-K NACHTLENZEN:
• Slaap NOOIT met de lenzen als de ogen pijnlijk, rood, geïrriteerd of ontstoken zijn.
• Zet beschadigde, vervuilde of versleten lenzen NOOIT in.
• Slaap niet met de lenzen als na het inzetten irritatie ontstaat (dit kan het gevolg zijn van een vuiltje
onder de lens, waardoor het hoornvlies beschadigd kan zijn).
• Wacht na het inzetten minimaal 10 minuten alvorens u gaat slapen.
• Na het ontwaken beiderzijds een bevochtigingsdruppel toedienen.
• De lens licht met uw oogleden een duwtje geven zodat de lens in beweging komt.
• Neem uw lenzen 10 tot 15 minuten na het ontwaken uit en reinig uw lenzen volgens onderstaande beschrijving.
• Neem bij problemen altijd contact op met één van onze contactlensspecialisten.
• Houdt u aan de controleafspraken die met u zijn afgesproken.
• Na de beginperiode waarin er meer controles zijn, is elk half jaar een controle noodzakelijk, u krijgt 		
hiervoor een oproep toegestuurd. Mocht u deze niet ontvangen dan kunt u zelf contact met ons opnemen
voor het maken van een afspraak.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES ORTHO-K NACHTLENZEN:
• Voor het inzetten/uitnemen, eerst uw handen goed wassen met zeep.
• Om het ´s nachts dragen van lenzen verantwoord te maken zijn de nachtlenzen gemaakt van een
speciaal zeer hoog zuurstofdoorlatend materiaal. Dit materiaal is relatief gevoeliger voor vervuiling en 		
beschadiging.
• De nachtlenzen na uitnemen schoonmaken met .....................................en afspoelen in een bakje met 		
verse inzet/bewaarvloeistof.
• De nachtlenzen bewaren in verse ...........................................................................
• De nachtlenzen minstens 1x per maand reinigen met een intensief reiniger.
• Gebruik ................................................bevochtigingsdruppel bij het ontwaken.
• Verander nooit zonder overleg met uw contactlensspecialist van vloeistof.
• Bewaar geen lensaccessoires in de badkamer.
• Reinig uw lenshouder en het zuigertje dagelijks zowel aan binnen- als buitenkant.
• Zorg dat de lenshouder en het zuigertje goed droog en schoon zijn.
• De normale levensduur van de Ortho-K nachtlenzen is maximaal 1 jaar.

3 van 3

• Vervang de lenshouder en het zuigertje elk ½ jaar.
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