DMV Magic Touch™

Til hårde & gasgennemtrængelige kontaklinser
Påtænkt anvendelse
Denne enhed er beregnet til isætning og udtagning af hårde og gasgennemtrængelige kontaktlinser.
Brugsanvisning
Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende
lufttørring.
Udtagning – Fugt sugekoppen. Klem fast midt på håndtaget. Sørg for, at kontaktlinsen er centreret på
øjet. Placér sugekoppen foran linsen og lad den berøre midten af linsen ved brug af et spejl. Bevar et fast
greb på håndtaget for at frembringe et sug. Tag kontaktlinsen direkte ud fra øjet. Efter udtagning frigøres
det faste greb på håndtaget, så linsen glider af sugekoppen.
Isætning – Anbring den våde kontaktlinse på sugekoppen. Den våde linse vil klæbe fast i denne position.
UNDLAD at klemme på håndtaget. Anbring kontaktlinsen direkte på øjet.
Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjenplejeperson.
Rensning
DMV Magic Touch skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende
lufttørres. Opbevar enheden i dens pakning efter tørring. Hold luftkanalen fri for materiale. Planlæg at
udskifte den hver 6. måned.
Forsigtighedsforanstaltning: Hvis DMV Magic Touch utilsigtet sætter sig fast på øjet,
frigøres håndtaget, og den vil falde fra øjet. Denne enhed vil ikke klæbe til øjet.
Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler,
neglelakfjerner og kraftige oxidderingsmidler.
Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares
utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet.
Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din
øjenplejeperson.
Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.
Brug IKKE DMV Magic Touch til bløde kontaktlinser eller hybridlinser.
Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den
til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det
medlemsland, hvor du befinder dig.
Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan
bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

105°C
220°F

Dette produkt er et medicinsk udstyr

Beskyttes mod direkte sol

Må ikke opbevares ved temperaturer
over 105 °C/220°F

Til enkelt patient - flergangsbrug
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