DMV Scleral Cup™

Za skleralne kontaktne leče in očesne proteze

Predvidena uporaba
Pripomoček DMV Scleral Cup je izdelan za vstavljanje/odstranjevanje skleralnih kontaktnih leč in odstranjevanje očesnih protez.
Navodila za uporabo
Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da
se posuši na zraku.
Odstranjevanje – Navlažite prisesek in stisnite ročico. Namestite prisesek na skleralno kontaktno lečo;
pri tem si pomagajte z ogledalom. Sprostite pritisk na ročico, da bo sesalna sila zgrabila lečo. Nato boste
lahko kontaktno lečo premaknili in odstranili iz očesa. Za najboljšo tehniko se ravnajte po navodilih
svojega predpisovalca kontaktnih leč. Po odstranitvi ponovno stisnite ročico, da prekinete sesanje, ter
odstranite lečo s priseska.
Vstavljanje – Namestite vlažno kontaktno lečo na prisesek, ne da bi pri tem stisnili ročico. Vlažna leča
se bo v tem položaju oprijela priseska. Med vstavljanjem leče NE stiskajte ročice. Nežno namestite
skleralno lečo v odprto oko.
Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.
Čiščenje
Po vsaki uporabi pripomoček DMV Scleral Cup očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite,
da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. Pazite, da v zračnem kanalu
ne bo delcev. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.
Previdnostni ukrep: Če se pripomoček DMV Scleral Cup nenamerno oprime očesa, rahlo
stisnite ročico, da prekinete sesanje, nato pa pripomoček odstranite od očesa.
Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase,
odstranjevalci laka in močni oksidanti.
Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke
shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri
bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali
bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.
Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba
upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan
alergen.
Pripomočka DMV Scleral Cup NE uporabljajte za MEHKE ali hibridne kontaktne leče.
Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo,
da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu
organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.
Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko
uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.

105°C
220°F

Ta izdelek je medicinski pripomoček.

Zaščitite pred neposredno sončno
svetlobo.

Shranjujte pri temperaturi do
105 °C/220°F

Za enega bolnika - za večkratno
uporabo

Datum proizvodnje
Preberite navodila za uporabo.
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