DMV Luma Serter Plus™

Opplyst innsetter for store linser

Avsedd användning
DMV Luma-Serter Plus er designet for innsetting av kontaktlinser som er større enn 13 mm i diameter.
Den kan brukes for sklerale, myke, hybride eller gasspermeable (harde) kontaktlinser.
Bruksanvisning
Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.
INNSETTING – Plasser enheten på den opplyste enden av en pennelys. Plasser kontaktlinsen midt på
koppen. Følg instruksjonene for klargjøring av linsene som er gitt av øyelegen.
Slå på pennelyset og beveg linsen forsiktig mot det åpne øyet ved å bruke den opplyste midten av
koppen som en veileder. Hold øyelokkene åpne med den andre hånden og plasser linsen på hornhinnen.
Når linsen har festet seg til øyet, tar du ut Luma-Serter Plus. Lysfilteret forhindrer at kontaktlinseløsninger kommer gjennom til pennelyset Enheten er formet slik at den passer på enden av de fleste pennelys.
Hvis pasienter foretrekker det, kan de velge å plassere enheten på enden av en finger i stedet for et
pennelys. Ribbene i koppen er designet for å gi en forhøyet overflate som linsen hviler på og hindrer
linsen i å feste seg til Luma-Serter Plus.
Følg anvisningene fra optiker/øyelege.
Rengjøring
Rengjør enheten etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet
etter tørking. Planlegg å erstatte den hver sjette måned.
Forholdsregel: Hvis du ved et uhell setter enheten på øyets overflate kan du bare ta den rett
ut av øyet ettersom det ikke er noe sug. Unngå å skyve enheten over øyets overflate.
Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.
Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små
barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever
irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.
Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr
naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.
IKKE BRUK Luma-Serter Plus med kontaktlinser mindre enn 12,5 mm, for å unngå berøring
av øyets overflate.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten.
Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.
Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold
til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.
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Dette produktet er en medisinsk enhet

Beskyttes fra direkte sollys

Oppbevares ved høyst 105 °C /
220° F
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