DMV Luma Serter Plus™

Világító applikátor nagy kontaktlencsékhez

Alkalmazási terület
A DMV Luma-Serter Plus-t 13 mm-nél nagyobb átmérőjű kontaktlencsék behelyezésére tervezték. Használható szklerális, lágy, hibrid vagy gázáteresztő (kemény) kontaktlencsékhez.
Használati utasítás
Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn
megszáradni.
Behelyezés – Helyezze az eszközt egy ceruzalámpa világító végére. Helyezze a kontaktlencsét a tapadókorong közepére. Kövesse a szemorvos vagy kontaktológus utasításait a lencse előkészítésére vonatkozóan. Kapcsolja be a lámpát, és óvatosan mozgassa a lencsét a nyitott szem felé a tapadókorong
megvilágított közepének segítségével. Másik kezével tartsa nyitva a szemhéjat, és helyezze a lencsét
a szaruhártyára.
Miután a lencse a szemre tapadt, vegye ki a Luma-Serter Plus eszközt. A beépített szűrő megakadályozza, hogy a kontaktlencse oldata a ceruzalámpával érintkezzen.
Az eszköz végének kialakítása olyan, hogy a legtöbb ceruzalámpa végéhez illeszkedik.
Ha a beteg számára kényelmesebb, dönthet úgy is, hogy az eszközt az ujja hegyére helyezi a ceruzalámpa helyett.
A tapadókorongon lévő bordák a korong felszínéhez képest magasabb felületet biztosítanak, melyre a
lencse ráfekszik, megakadályozva ezáltal a lencse feltapadását a Luma-Serter Plus eszközre.
Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.
Tisztítás
Az eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az
eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Félévente cserélje az eszközt.
Elővigyázatosság: Ha az eszköz véletlenül a szem felületére kerül, csak húzza le a szemről,
mivel nincs szívóhatás. Ne csúsztassa az eszközt a szem felületén.
Figyelem: Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajzselé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.
Figyelem: Fulladásveszély. Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol
kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemen. Ha szemirritációt,
szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.
Figyelem: Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet, mely
ismert allergén.
NE HASZNÁLJA a Luma-Serter Plus eszközt 12,5 mm-nél kisebb kontaktlencsékkel, hogy
elkerülje a szem felületének megérintését.

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az
EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.
Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezzék be és/
vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

105°C
220°F

Ez a termék orvostechnikai eszköz.

Óvja a közvetlen napsugárzástól.

Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál
melegebb helyen.

Egy beteg – többszöri használat

Gyártás időpontja
Olvassa el a használati útmutatót.
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