DMV Scleral Cup™

Pre sklerálne kontaktné šošovky a očné protézy
Účel použitia
DMV Scleral Cup je navrhnutý na vkladanie/vyberanie sklerálnych kontaktných šošoviek a vyberanie
očných protéz.
Návod na použitie
Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na
vzduchu.
Vyberanie – Navlhčite prísavku a stlačte úchytku. Pred zrkadlom umiestnite prísavku na sklerálnej
kontaktnej šošovke. Uvoľnite tlak na úchytku, aby sa pomôcka mohla prisať na kontaktnú šošovku.
Kontaktnou šošovkou potom môžete manipulovať tak, aby bolo možné vybrať kontaktnú šošovku z oka.
Pre najlepší spôsob postupujte podľa pokynov vášho špecialistu na kontaktné šošovky. Po vybratí znovu
stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a odoberte šošovku z prísavky..
Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku do jamky bez toho, aby ste stlačili úchytku. Mokrá šošovka priľne k jamke. Počas vkladania šošovky NESTLÁČAJTE úchytku. Jemne vložte sklerálnu šošovku
do otvoreného oka.
Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.
Čistenie
Zakaždým po použití pomôcky DMV Scleral Cup ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju
vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vzduchový kanál uchovávajte
bez prítomných zvyškov. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.
Opatrenie: Ak pomôcka DMV Scleral Cup nechcene priľne k oku, stlačte úchytku na
uvoľnenie sacej sily a vyberte pomôcku z oka.
Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové
gély, odlakovač a silné oxidačné látky.
Upozornenie: Riziko udusenia. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať
pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia
alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.
Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, tento produkt
obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex, ktorý je známym alergénom.
NEpoužívajte DMV Scleral Cup na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.
Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak
žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.
Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladať a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

105°C
220°F

Tento produkt je zdravotnícka
pomôcka.

Chráňte pred priamym slnečným
žiarením.

Neuchovávajte pri teplote viac ako
105 °C./220°F

Jeden pacient - Viacnásobné
použitie

Prečítajte si návod na použitie.
dmvcorp.com
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