
MJUKA KONTAKTLINSER
ML Soft är en mjuk speciallins gjorda för just dina 
ögon, materialet i linsen anges med olika material-
namn, t.ex. ML75.

MATERIAL OCH FÖRPACKNING
ML Soft speciallinser finns i vätskehalt från 58% upp 
till 80%.
Vissa linser kan vid behov färgas.
Linser förpackas i individuella förseglade glasflaskor 
som innehåller isotonisk koksaltlösning och är steril.
Använd inte linserna om förseglingen är bruten. 
Propparna till glasflaskorna är av silikongummi. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Våra linser är avsedda för dagbruk och för korrektion 
av synfel hos personer med friska ögon, till personer 
med oregelbunden hornhinna eller annan skada/för-
ändring som gör det lämpligt med kontaktlins. Vissa 
linser kan även användas som bandage under speciella 
förhållanden som din tillpassare avgör.

REKOMMENDERAD BÄRTID OCH BYTES-
FREKVENS
Multilens rekommenderar att dina linser byts ut var  
6: e månad, var 3:e månad eller oftare, enligt din  
tillpassares rekommendationer. 
För en bibehållen god ögonhälsa skall maximal bärtid 
bestämmas av din kontaktlinstillpassare;

• DAGBRUK – (mindre än 24 timmar i vaket till-
stånd). Bärtiden bör ökas gradvis till den rekom-
menderade bärtiden från tillpassaren uppnåtts. 

• LINSERNA MÅSTE TAS UT INNAN DU  
SOMNAR.

ISÄTTNING OCH URTAGNING AV DINA LINSER
Din tillpassare bör ge dig detaljerad information om 
hur du hanterar linserna och hur du sätter i och tar ut 
dem.
Tvätta och torka alltid händerna innan du hanterar 
linserna. Försäkra dig om att linsen är rättvänd och 
att det är den korrekta linsen för det ögat. Kontrollera 
linsen innan du sätter i den, använd den inte om den är 
skadad.
Håll i övre ögonlocket och sätt linsen så rakt på horn-
hinnan som möjligt. Blinka och kontrollera att linsen 
centrerar mitt på ögat.

Se till att händerna är tvättade och helt torra innan du 
tar ut linserna. Blinka ordentligt flera gånger, titta  
sedan uppåt och dra ner linsen på ögonvitan. Ta ut  
linsen med hjälp av tummen och pekfingret.
Om linsen decentrerar (åker ut på ögonvitan), blunda 
och massera lätt på ögonlocket för att få linsen på plats 
igen. Om det inte hjälper kontakta din kontaktlinstill-
passare.
Använd aldrig pincett, vassa föremål eller naglarna för 
att ta ut linserna från linsetuiet eller ögonen.

OM DU SOMNAR MED LINSERNA PÅ
Om du av misstag somnar en kort stund med linserna 
på ögonen är det troligen ingen fara. Linserna kan dock 
kännas torra. Det blir oftast bättre om du blinkar  
ordentligt flera gånger. Det kan också hjälpa att ta 
några droppar komfortvätska.

INSTRUKTIONER FÖR LINSSKÖTSEL
DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU SKÖTER 
DINA LINSER PÅ RÄTT SÄTT
• DESINFICERA dina linser varje gång du tar ut 

dem för att avdöda skadliga mikroorganismer och 
för att garantera ett säkert komfortabelt kontaktlins-
bärande.      

• Ett separat RENGÖRINGS- och SKÖLJMOMENT 
kan ibland rekommenderas av din tillpassare för 
att avlägsna föroreningar från linsytan. Dessutom 
kan dina linser behöva en periodisk enzymren- 
göring för att avlägsna proteinbeläggningar.

• Din kontaktlinstillpassare bör rekommendera det 
skötselsystem som passar dig bäst.

• Fråga alltid din kontaktlinstillpassare innan du 
använder några  alternativa skötselprodukter.

• Alternera eller blanda aldrig linsskötselprodukter 
från olika system.

• Använd endast desinfektionsprodukter avsedda för 
mjuka kontaktlinser och följ tillverkarens instruk-
tioner.

• Utsätt aldrig kontaklinserna för icke sterilt 
vatten eftersom linserna då kan förorenas av 
mikroorganismer,vilket kan leda till bestående 
ögonskador.  

• Använd inte värmedesinfektion eller produkter för 
stabila (hårda) kontaktlinser. 

• FÖRVARA INTE DINA ML 80 Soft, ML77 Soft, 
ML65 Soft  ELLER ML60 Soft LINSER I  
PRODUKTER SOM INNEHÅLLER  
SORBINSYRA.

Kom alltid ihåg följande:
• Tvätta, skölj och torka alltid händerna innan du 

hanterar dina kontaktlinser.
• Förvara aldrig dina linser över natten i enbart 

koksaltlösning. Koksaltlösning skyddar INTE dina 
linser från tillväxt av bakterier eller andra mikroor-
ganismer och därmed inte heller dig från eventuell 
ögoninfektion.

• Återanvänd aldrig vätskan i ditt linsetui.
• Använd aldrig vätskor som passerat utgångsdatum.
• Använd aldrig saliv, kranvatten, hemmagjord 

koksaltlösning eller någon annan vätska än den du 
blivit rekommenderad för att fukta dina linser eller 
skölja ditt linsetui.

• Skölj dagligen din linsbehållare med steril koksalt-
lösning eller oanvänd linsskötselvätska och låt det 
lufttorka. Detta minskar risken för föroreningar och 
allvarlig ögonskada.

• Byt ut ditt linsetui regelbundet.

OM DU INTE HAR ANVÄNT LINSERNA PÅ 
NÅGRA DAGAR
Följ instruktionerna för ditt skötselsystem och, om det 
rekommenderas där, rengör och desinficera linserna 
igen innan du sätter i dem.

SÅ HÄR TAR DU HAND OM EN LINS SOM HAR 
TORKAT
(DEHYDRERAT)
Om en mjuk kontaktlins får torka (när du inte har den 
i ögat) blir den hård och skör och behöver återfuktas. 
Om linsen har torkat fast vid en yta, fukta den med  
steril koksaltlösning eller annan rekommenderad  
linsvätska så att den lossnar lätt innan du hanterar den.  
Gör så här för att fukta linsen:
• Hantera linsen varsamt
• Lägg linsen i förvaringsetuiet och låt den ligga 

minst 30 minuter i rekommenderad förvarings-
vätska tills den blir mjuk igen.

• Kontrollera att linsen är hel.
• Rengör och desinficera linsen innan du sätter den i 

ögat igen.
• Om linsen inte känns bekväm eller inte blir mjuk 

igen, kasta linsen och ersätt den med en ny, eller 
kontakta din kontaktlins- tillpassare. 

NÄR SKA DU INTE ANVÄNDA LINSER
Kontaktlinser bör inte användas i samband med vissa 
hälso- eller miljöförhållanden som kan påverka ett 
säkert linsbärande, såsom:
• Allergi, inflammation, infektion eller irritation i 

eller runt ögat eller ögonlocken.
• När du är sjuk, som t.ex. under kraftiga förkyl-

nings- eller influensaperioder.
• Användning av vissa läkemedel inklusive ögonlä-

kemedel.
• Extremt torr/dammig miljö som gör kontaktlinsbä-

randet obekvämt.
• Vattensport utan att använda simglasögon.
• Bristfällig/otillräcklig tårfilm (torra ögon).
• Rådfråga din kontaktlinstillpassare eller ögonläkare 

rörande dessa eller andra förhållanden.

PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ
Även om mjuka kontaktlinser erbjuder många fördelar 
för linsbäraren kan problem uppstå som kännetecknas 
av ett eller flera av följande symptom.
• Känsla av skräp i ögat.
• Linsen känns obekväm.
• Rödögdhet
• Ljuskänslighet (fotofobi).
• Värmekänsla, sveda, skavning (irritation) eller ökat 

tårflöde.
• Nedsatt synskärpa.
• Färgade ringar eller ljusspridning (halos) runt 

ljuskällor.
• Ovanligt mycket sekret från ögat.
• Ständigt mycket torra ögon. 

Dessa symptom kan, om de ignoreras, leda till 
allvarliga komplikationer.

SÅ HÄR GÖR DU OM DU FÅR PROBLEM
Om du får något av ovanstående problem:
• TA GENAST UT LINSEN.
• Om besvären upphör, undersök linsen noga.
• Om linsen är skadad på något sätt, SÄTT INTE I 

DEN IGEN, utan byt till en ny lins eller kontakta 
din kontaktlinstillpassare.

• Om det är smuts, ögonfransar eller annat skräp på 
linsen eller om besvären upphör och linsen verkar 
oskadd, gör ren linsen noga, skölj och desinficera/
neutralisera och sätt sedan i den igen.

• Om symptomen fortsätter efter det att du har tagit 
ut linsen eller när du sätter i den igen, ta GENAST 
ut linsen och kontakta omedelbart din kontakt-
linstillpassare. Det kan vara fråga om en allvarlig 
komplikation som t.ex. infekterat hornhinnesår 
eller irit (regnbågshinneinflammtion). Dessa till-
stånd kan utvecklas snabbt och leda till permanent 
synnedsättning.

• Mindre allvarliga reaktioner t.ex. ytliga skavsår, 
epitelskador och bakteriell konjunktivitet måste  
behandlas på rätt sätt för att undvika komplika-
tioner.

• Ibland kan ögonen kännas torra. Detta kan lindras 
med hjälp av komfortdroppar i ögat. Om torrhets-
känslan består, kontakta din kontaktlinstillpassare.

• Om en lins fastnar (slutar att röra sig) kan du 
droppa några komfortdroppar i ögat och vänta tills 
linsen börjar röra sig fritt på ögat igen innan du 
försöker ta ut den. Om linsen fortfarande är svår att 
ta ut, kontakta OMEDELBART din kontaktlinstill-
passare.

YTTERLIGARE INFORMATION
Risken för problem kan minskas genom att vara upp-
märksam på symptom och följa råden under: ”Så här 
gör du om du får problem”. Regelbunden rengöring 
av linsbehållare är absolut nödvändigt. Rökning ökar 
risken för infekterat hornhinnesår hos kontaktlins- 
bärare. All linsanvändning, även för kosmetiskt bruk, 
bör alltid stå under behörig kontaktlinstillpassares 
uppsikt.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
Det är viktigt att du som kontaktlinsbärare går på de 
regelbundna kontroller som din tillpassare rekommen-
derar.
• Använd inte linser eller linsskötselprodukter som 

passerat utgångsdatum.
• Notera din linsstyrka för höger respektive vänster 

öga.
• Kosmetika, lotion, tvål, krämer och deodoranter 

kan alla orsaka irritation om de kommer i kontakt 
med linserna. Använd dem försiktigt.

• Sätt i linserna innan du lägger ögonmakeup och ta 
ut dem innan du tar bort makeupen.

• Undvik att använda spray, som t.ex. hårspray, nära 
ögonen när du har linserna på eftersom det kan 
irritera ögonen.

• Rådfråga din kontaktlinstillpassare om linsanvänd-
ning vid sportaktiviteter inkl. simning.

• Ta ut dina linser om du kommer i kontakt med 
giftiga eller irriterande ångor.

• Tala om för din arbetsgivare att du bär linser, sär-
skilt om du behöver använda ögonskydd i arbetet.

• Använd inte linser när du sover om inte din till-
passare godkänt detta.

 
Denna folder innehåller viktiga upplysningar för 
produktens användning och säkerhet. Läs den noga 
och spara den för senare bruk. 

Kontaktlinser bör alltid tillpassas av behörig Optiker 
eller Ögonläkare. För en korrekt användning av 
linser och skötselprodukter är det mycket viktigt att 
följa tillpassarens och förpackningarnas  
instruktioner.

 

BRUKSANVISNING 

MJUKA  KONTAKTLINSER

Tillverkade i Sverige av Multilens AB, Box 220,435 25 Mölnlycke,  
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STABILA KONTAKTLINSER
RGP: Stabila gaspermeabla linser är tillverkade av ett flexibelt 
och syregenomsläppligt material som absorberar c:a 1% vatten. 
Dessa linser kallas för RGP (Rigid Gas Permeable) eller ibland 
bara GP (Gas Permeabel).

REKOMMENDERAD BÄRTID OCH BYTESFREKVENS 
Multilens rekommenderar att dina stabila linser byts ut var  12: 
e månad eller enligt din tillpassares rekommendationer. För en 
bibehållen god ögonhälsa skall maximal bärtid  bestämmas av 
din kontaktlinstillpassare.

• DAGBRUK 
Bärtiden bör ökas gradvis enligt din tillpassares ordination till 
den rekommenderade maxtiden. 
VID DAGBRUK MÅSTE LINSERNA TAS UT INNAN DU 
SOMNAR.

• NATTBRUK
Följ noga din tillpassares rekommendationer om bärtidtid och 
kontroller av ögonen.

ISÄTTNING OCH URTAGNING AV DINA LINSER
Din tillpassare bör ge dig detaljerad information om hur du 
hanterar linserna och hur du sätter i och tar ur dem. Tänk på att 
hygien och renlighet är det viktigaste när det är fråga om  
kontaktlinsskötsel. Därför bör du tvätta händerna noga innan 
du rör vid dina kontaktlinser. Dessutom bör kontaktlinsen  
aldrig komma i kontakt med vassa föremål som t. ex. finger-
naglar. Före isättning eller urtagning: Placera kontaktlins 
behållaren och spegeln lätt åtkomliga.

ISÄTTNING
Ta ut en lins i taget ur linsbehållaren för att undvika förväxling. 
Häll linsen och linsvätskan i handflatan, kupa handen och 
skaka av den överflödiga linsvätskan. Om linsen skulle fastna 
i behållaren, ta upp linsen försiktigt med fingertoppen – rör 
aldrig linsen med naglarna. Lämna tillsvidare den andra linsen 
i behållaren. Skölj linsen noggrant med rekommenderad skölj-
vätska. Placera sedan linsen på fingertoppen. Kontrollera att 
linsen är hel och fri från partiklar. Dra upp det övre ögonlocket 
och sätt in linsen med minimalt tryck mitt på hornhinnan mitt 
över pupillen. Speciella gummisugar kan också användas.
Blinka försiktigt och linsen faller på plats av sig själv. Skulle 
linsen ha stannat i fel position, titta mot den position som 
linsen sitter och blinka försiktigt, så faller linsen på plats.
Kontrollera att du ser tydligt; linsen sitter då riktigt. Sätt sedan 
in den andra linsen på samma sätt. Om du någon gång skulle 
tappa linsen vid hanteringen, skölj för säkerhets skull linsen på 
nytt med den rekommenderade lösningen för sköljning.

Det kan ibland förekomma att ögat känns irriterat någon minut 
efter det att linsen satts in. Detta kan bero på dammpartiklar. Ta 
i så fall ut linsen, skölj den, kontrollera att den är ren och sätt 
in den igen.

URTAGNING
Ta även här hänsyn till att kontaktlinsen tas ut en i sänder, för 
att efter rengöring och sköljning genast läggas i förvaringsbe-
hållarens olika skålar. Använd alltid ny ren förvaringslösning.

För urtagning finns olika metoder. Du kommer snart underfund 
med vilken metod som är enklast för dig. Speciella gummisugar 

kan också användas.

Metod 1. 
Luta huvudet något framåt och håll en hand under ögat på så-
dant sätt att du kan fånga linsen när den faller ut. Placera fingret 
på ögonlockets yttre kant, titta ner och sträck ögonlocket. 

Blinka och linsen faller ut i handflatan.

Metod 2. 
Luta huvudet framåt. För att fånga upp linsen, placera en hand-
duk under ögat. Sätt ena handens pekfinger på mitten av övre 
ögonlockets kant och andra handens pekfinger på mitten av 
undre ögonlocket kant. Drag försiktigt utåt och pressa ögon-
lockskanterna mot varandra samtidigt som du ser mot näsan-

Linsen faller nu ut i handduken. 

OM DU SOMNAR MED LINSERNA PÅ
Om du av misstag somnar en kort stund med linserna på ögo-
nen är det troligen ingen fara. Linserna kan dock kännas torra. 

Det blir oftast bättre om du blinkar ordentligt flera gånger.

INSTRUKTIONER FÖR LINSSKÖTSEL DET ÄR MYCKET 

VIKTIGT ATT DU SKÖTER DINA  LINSER PÅ RÄTT SÄTT

• Konstant fuktighet på dina stabila kontaktlinser är en viktig
förutsättning för hög bärkomfort. Därför är förvaringen i en
linsbehållare av stor betydelse.

• DESINFICERA dina linser varje gång du tar ut dem för att
avdöda skadliga mikroorganismer och för att garantera ett
säkert och komfortabelt kontaktlinsbärande.

• Linserna skall rengöras varje dag genom att försiktigt
gnugga linserna mellan fingertopparna eller i handflatan c:a
1 minut och sedan sköljas på båda sidor.

• Dessutom kan dina linser behöva en periodisk enzymren-
göring för att avlägsna proteinbeläggningar.

• Din kontaktlinstillpassare rekommenderar det skötselsys-
tem som passar dig bäst.

• Fråga alltid din kontaktlinstillpassare innan du använder
några alternativa skötselprodukter.

• Alternera eller blanda aldrig linsskötselprodukter från olika
system.

• UTSÄTT ALDRIG KONTAKTLINSERNA FÖR ICKE
STERILT VATTEN EFTERSOM LINSERNA DÅ KAN
BLI FÖRORENADE AV MIKROORGANISMER, 
VILKET KAN LEDA TILL BESTÅENDE
ÖGONSKADA.

• ANVÄND INTE VÄRMEDESINFEKTION.

Kom alltid ihåg följande:
• Tvätta, skölj och torka alltid händerna innan du hanterar

dina kontaktlinser. 

Förvara aldrig dina linser över natten i enbart koksaltlös-
ning. Koksaltlösning skyddar INTE dina linser från tillväxt
av bakterier eller andra mikroorganismer och därmed inte

heller dig från eventuell ögoninfektion.

• Återanvänd aldrig vätskan i din linsbehållare.
• Använd aldrig vätskor som passerat utgångsdatum.
• Använd aldrig saliv, kranvatten, hemmagjord koksaltlös-

ning eller någon annan vätska än den du blivit rekom-
menderad för att fukta dina linser eller skölja din linsbe-
hållare.

• Skölj dagligen din linsbehållare med steril koksaltlösning 
eller oanvänd linsskötselvätska och låt det lufttorka. Detta 
minskar risken för föroreningar och allvarlig ögonskada.

• Byt ut din linsbehållare regelbundet.
• Anvisningar och rekommendationer från din kontaktlins-

specialist ska alltid följas.
• Byt dina linser regelbundet. Dina kontaktlinser åldras och 

får sämre prestanda med tiden. Med regelbundna byten
bär du dina linser både säkrare och med mera komfort.

• Proteinrengöring av dina kontaktlinser kan trots regel-
bunden skötsel visa sig vara nödvändig. Tårvätskan 
innehåller nämligen proteiner som efterhand kan bilda en 
beläggning på linserna. Om och när en sådan rengöring 
skall göras avgör din kontaktlinsspecialist. Du får då 
också anvisning om lämplig produkt.

• Resor och semester ställer särskilda krav på tillgång 
på rengöringsvätskor och andra tillbehör. Vid resor till
varmare länder bör du framför allt tänka på att förvarings-
temperaturen inte får bli för hög.

• Vattensporter kräver särskild försiktighet. Vattnet kan
skölja ut linserna ur ögonen. Vattnet kan också innehålla 
farliga bakterier. Använd simglasögon. 

OM DU INTE HAR ANVÄNT LINSERNA PÅ 
NÅGRA DAGAR Följ instruktionerna för ditt sköt-
selsystem och, om det rekommenderas där, rengör och
desinficera linserna igen innan du sätter i dem. 

NÄR SKA DU INTE ANVÄNDA LINSER
Kontaktlinser bör inte användas i samband med vissa 
hälso- eller miljöförhållanden som kan påverka ett säkert
linsbärande, såsom:

• Allergi, inflammation, infektion eller irritation i eller runt
ögat eller ögonlocken.

• När du är sjuk, som t.ex. under kraftiga förkylnings- eller
influensa-perioder.

• Användning av vissa läkemedel inklusive ögonläkemedel.
• Extremt torr/dammig miljö som gör kontaktlinsbärandet

obekvämt.
• Vattensport utan att använda simglasögon.
• Bristfällig/otillräcklig tårfilm (torra ögon). 

Rådfråga din kontaktlinstillpassare eller ögonläkare 
rörande dessa 
eller andra förhållanden. 

PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ
Även om kontaktlinser erbjuder många fördelar för
linsbäraren kan problem uppstå som kännetecknas av ett 
eller flera av följande
symptom.

• Känsla av skräp i ögat
• Linsen känns obekväm
• Rödögdhet
• Ljuskänslighet (fotofobi)
• Värmekänsla, sveda, irritation eller ökat tårflöde
• Nedsatt synskärpa
• Färgade ringar eller ljusspridning (halos) runt ljuskällor
• Ovanligt mycket sekret från ögat
• Ständigt mycket torra ögon 

Dessa symptom kan, om de ignoreras, leda till allvarliga 
komplikationer

SÅ HÄR GÖR DU OM DU FÅR PROBLEM 
Om du får något av ovanstående problem:
• TA GENAST UT LINSEN
• Om besvären upphör, undersök linsen noga. Om linsen är 

skadad på något sätt, SÄTT INTE I DEN IGEN, utan byt
till en ny lins eller kontakta din kontaktlinstillpassare.

• Om det är smuts, ögonfransar eller annat skräp på linsen
eller om besvären upphör och linsen verkar oskadd, gör
ren linsen noga, skölj och desinficera/neutralisera och sätt 
sedan i den igen.

• Om symptomen fortsätter efter det att du har tagit ut
linsen eller när du sätter i den igen, ta GENAST ut linsen
och kontakta omedelbart din kontaktlinstillpassare. Det 
kan vara fråga om en allvarlig komplikation som t.ex.
infekterat hornhinnesår eller irit (regnbågshinneinflam- 
mation). Dessa tillstånd kan utvecklas snabbt och leda till 
permanent synnedsättning.

• Mindre allvarliga reaktioner t.ex. ytliga skavsår,
epitelskador och bakteriell konjunktivit måste behandlas 
på rätt sätt för att undvika komplikationer.

• Ibland kan ögonen kännas torra. Detta kan lindras med
hjälp av komfortdroppar i ögat. Om torrhetskänslan
består, kontakta din kontaktlinstillpassare.

• Om en lins fastnar (slutar att röra sig) kan du droppa
några komfortdroppar i ögat och vänta tills linsen börjar
röra sig fritt på ögat igen innan du försöker ta ut den.
Om linsen fortfarande är svår att ta ut kontakta
OMEDELBART din kontaktlinstillpassare. 

YTTERLIGARE INFORMATION
Risken för problem kan minskas genom att vara upp-
märksam på symptom och följa råden under: ”Så här
gör du om du får problem”. Regelbunden rengöring av
linsbehållaren är absolut nödvändig. Rökning ökar risken
för infekterat hornhinnesår hos kontaktlinsbärare. All
linsanvändning, även för kosmetiskt bruk, bör alltid stå
under behörig kontaktlinstillpassares uppsikt. 

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
Det är viktigt att du som kontaktlinsbärare går på de
regelbundna kontroller som din tillpassare rekom- 
menderar.

• Använd inte linser eller linsskötselprodukter som passerat 
utgångsdatum.

• Notera din linsstyrka för höger respektive vänster öga.
• Kosmetika, lotion, tvål, krämer och deodoranter kan alla

orsaka irritation om de kommer i kontakt med linserna.
Använd dem försiktigt.

• Sätt i linserna innan du lägger ögonmakeup och ta ut dem
innan du tar bort makeupen.

• Undvik att använda spray, som t.ex. hårspray, nära
ögonen när du har linserna på eftersom det kan irritera
ögonen samt bilda en beläggning som är svår att få bort.

• Vidrör inte kontaktlinserna med hand- eller kroppslotion
på fingrarna.

• Rådfråga din kontaktlinstillpassare om linsanvändning 
vid sportaktiviteter inkl. simning.

• Ta ut dina linser om du kommer i kontakt med giftiga
eller irriterande ångor.

• Tala om för din arbetsgivare att du bär linser, särskilt om
du behöver använda ögonskydd i arbetet.

Denna folder innehåller viktiga upplysningar för 
produktens användning och säkerhet. Läs den noga 
och spara den för senare bruk. 

Kontaktlinser bör alltid tillpassas av behörig Optiker 
eller Ögonläkare. För en korrekt användning av 
linser och skötselprodukter är det mycket viktigt att 
följa tillpassarens och förpackningarnas  
instruktioner.

BRUKSANVISNING 

STABILA  KONTAKTLINSER
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