Contactlenzen:

We zien het groen, niet van jaloezie
Contactlenzen zijn onmisbare hulpmiddelen voor visuele correctie
welke onderdeel maken van ons dagelijks leven. Het tijdig vervangen,
conform het aanbevolen draagschema, is essentieel voor het comfort
en de gezondheid van onze ogen.

Het is belangrijk te weten op welke wijze we ze op een correcte
manier kunnen weggooien met respect voor het milieu.
Hierbij enkele eenvoudige regels om afval van contactlenzen en de bijhorende
verpakkingen op een adequate manier te sorteren en te laten verwerken. Laten we
eerst kijken naar de samenstelling van de verschillende elementen van de lenzen en de
bijhorende verpakking en hoe ze op een correcte manier weg te gooien.

KARTON

Buitenste verpakkingsdoos: In de meeste gevallen vervaardigd uit
recycleerbaar karton, dat via de papier/karton ophalingen meegegeven kan
worden of in de kartonbak kan worden gegooid.

PLASTIC

PLASTIC BLISTER: Dit zijn bolvormige capsules die moeten worden weggegooid met de
recycleerbare PLASTICS. Het bovenblad bevat meestal aluminium.
Check de voorzieningen bij de gemeentelijke diensten, want sommige gemeenten
zamelen aluminium apart in, andere bij de inzameling van glas, weer andere bij
PLASTIC. Kan in België meestal met PMD afval meegegeven worden.

LENSHOUDERS EN FLESSEN*
LENSHOUDERS, FLESSEN EN VLOEISTOFFEN:
Om te voorkomen dat bacteriële besmetting zich ophoopt in een lenshouder,
is het advies om deze elke maand te vervangen.

Meestal kan de lenshouder of de fles met reinigingsproduct worden weggegooid met
de recycleerbare PLASTICS, hoewel sommige
gemeenten deze apart recycleren.

NIET-RECYCLEBAAR / DROOG AFVAL

CONTACTLENZEN
Deze kunnen materialen bevatten die niet biologisch afbreekbaar zijn.
Daarom mogen ze NOOIT worden weggegooid via het toilet of de gootsteen,
maar moeten ze bij het restafval worden gegooid.
De bewaarvloeistof in de blisterverpakking kan in de gootsteen
of het toilet worden gegoten.

VLOEISTOFFEN
De vloeistoffen voor het reinigen, desinfecteren en bewaren van contactlenzen
mogen nooit opnieuw worden gebruikt, maar dienen dagelijks te worden
vervangen. Het kan door de gootsteen of het toilet worden gegoten.

Neem contact op met uw oogzorgprofessionals om te zien
of zij een recyclingprogramma aanbieden!
* Niet gebruikt door dragers van contactlenzen voor dagelijks gebruik
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