DMV Magic Touch™

Standiesiems ir dujoms laidiems kontaktiniams lęšiams
Numatytas naudojimas
Ši priemonė skirta standiesiems ir dujoms laidiems kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti.
Naudojimo instrukcija
Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.
Išėmimas – Sudrėkinkite siurbtuką. Tvirtai suspauskite kotelio vidurį. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis
būtų akies centre. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais lęšį ir prilieskite juo lęšio centrą.
Tvirtai suimkite kotelį, kad lęšis prisisiurbtų. Išimkite kontaktinį lęšį iš akies. Išėmę iš akies, atleiskite
kotelį, kad nuslinktumėte kontaktinį lęšį nuo siurbtuko.
Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko. Drėgnas lęšis prikibs šioje padėtyje. NESPAUSKITE kotelio. Uždėkite kontaktinį lęšį tiesiai ant akies.
Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.
Valymas
Po kiekvieno „DMV„Magic Touch“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore.
Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų. Numatykite ją
pakeisti kas šešis mėnesius.
Atsargumo priemonė: jeigu „DMV Magic Touch“ netyčia prikibs prie akies, atleiskite kotelį ir ji
iškris iš akies. šie priemonė neprikibs prie akies.
Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako
nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.
Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų
vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims.
Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių
gydytoją.
Įspėjimas: Įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra
sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenas.
NENAUDOKITE „DMV Magic Touch“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams
lęšiams.
Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate
ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.
Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad
naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.
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