DMV Luma Serter Plus™

Helendav paigaldusseade suurtele kontaktläätsedele

Sihtotstarve
DMV Luma‑Serter Plus on mõeldud üle 13 mm läbimõõduga kontaktläätsede paigaldamiseks. Seda
saab kasutada skleraalsete, pehmete, hübriidsete või gaasi läbilaskvate (kõvade) kontaktläätsedega.
Kasutusjuhend
Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes
kuivada.
Paigaldamine – Asetage seade pen-valgusti süüdatud otsale. Asetage kontaktlääts iminapa keskele.
Kontaktläätse ettevalmistamisel järgige silmaarsti antud juhiseid. Lülitage pen-valgusti sisse ja viige kon‑
taktlääts ettevaatlikult avatud silma suunas, juhindudes napa valgustatud keskmest. Hoidke teise käega
silmalauge lahti ja asetage kontaktlääts sarvkestale. Kui kontaktlääts on silmale kinnitunud, eemaldage
Luma-Serter Plus. Pen-valgusti on varustatud filtriga, mis takistab kontaktläätselahustel läbi pen-val‑
gusti imbumist. Seadme kujundus võimaldab selle paigaldamist enamikule pen-valgustitele. Soovi korral
võivad patsiendid asetada seadme pen-valgusti asemel sõrmeotsale. Iminapal olevad sooned loovad
kontaktläätsele kõrgema toetuspinna, välistades selle kinnitumist seadmele Luma-Serter Plus.
Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.
Puhastamine
Iga kord pärast seadme kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.
Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.
Ettevaatusabinõud: Kui seade satub kogemata silma pinnale, eemaldage see lihtsalt silmast,
kuna vaakumit ei ole. Vältige seadme libistamist üle silma pinna.
Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünela‑
kieemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.
Hoiatus: Lämbumisoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal.
Seda seadet ei soovitata kasutada,kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärri‑
tus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.
Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisal‑
dab see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit, mis on tuntud
allergeen.
Silmadega kokkupuute vältimiseks ÄRGE KASUTAGE seadet Luma-Serter Plus alla
12,5 mm läbimõõduga kontaktläätsede paigaldamiseks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate
ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.
Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtots‑
tarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.

See seade on meditsiiniseade
105°C
220°F

Hoida temperatuuril kuni
105 °C/220°F
Loe kasutusjuhendit
dmvcorp.com

Hoida otsese päikesevalguse eest
Ühele patsiendile – mitmekordseks
kasutamiseks
Tootmiskuupäev
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