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INZETTEN VAN DE OOGPROTHESE

UITNEMEN VAN DE OOGPROTHESE

Let op: om te voorkomen dat uw kunstoog beschadigt,
dient het inzetten en uitnemen van kunstogen te
geschieden boven een zachte ondergrond (bijv. handdoek). Voordat de prothese ingezet wordt, dient deze
grondig gereinigd te worden. Maak het kunstoog in ieder
geval eerst een beetje vochtig om het inzetten te vergemakkelijken. Let op: bij normale prothesen wijst het korte
deel naar de neus. Dit hoeft echter niet altijd het geval te
zijn, omdat veel prothesen in hun vormgeving van dit
schema afwijken.

Denk bij het uitnemen van de prothese ook
altijd aan een zachte ondergrond, zodat het
kunstoog bij het vallen niet beschadigd wordt.
In bijzondere gevallen kan het uitnemen met
behulp van een speciaal instrument (haakje of
zuiger) noodzakelijk zijn. Uw ocularist kan u
hierover individueel adviseren. Let op: als u in
het oog wrijft of het afveegt, doe dit dan altijd
naar de neus toe. Veegt u in de andere richting –
vooral bij het onderlid, dan zou de prothese
kunnen verdraaien of eruit gedrukt kunnen
worden.

INZETTEN

UITNEMEN

Het inzetten geschiedt door
de prothese eerst onder het
naar voren getrokken bovenlid te schuiven en hem dan in
deze positie vast te houden.

Druk het onderlid zover naar
beneden dat de onderrand
van de prothese vrij ligt.

Het licht naar voren trekken
van het onderlid zorgt ervoor,
dat het kunstoog in zijn definitieve positie achter het
onderlid glijdt.
Eventueel raden wij aan om
de positie van uw prothese te
corrigeren door licht met de
vinger op het oog te drukken,
zodat eventueel meegekomen
lucht kan ontsnappen.

Schuif dan het topje van uw
wijsvinger onder de onderrand van de prothese en zet
de middelvinger op het kunstoog om dit naar beneden toe
uit de oogholte te halen.
Eventueel kan het uitnemen
ook met de duim en wijsvinger
gedaan worden.

BEHANDELING VAN DE OOGPROTHESE

BEWAREN

De prothese dient één maal per dag met helder, lauwwarm
water gereinigd te worden. Heet of koud water raden wij
dringend af, omdat extreme temperatuurschommelingen
het materiaal zouden kunnen beïnvloeden qua houdbaarheid.

Draagt u het kunstoog niet. bewaar het dan
droog in een gesloten houder. Let op: het
kunstoog mag in principe niet in water
bewaard worden!

