DMV Soft Lens Handler™

Odstraňovač/zavaděč pro měkké kontaktní čočky

Zamýšlené použití
Zavaděč DMV Soft Lens Handler je konstruován k nasazování a vyjímání měkkých kontaktních čoček.
Návod k použití
Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.
Vyjmutí – Pevně přitlačte polštářky chapadla proti přední části měkkých kontaktních čoček. Pomocí
zrcátka zajistěte, aby čočky byly na rohovce. Společným jemným sevřením chapadel kontaktní čočky
vyjmete.
Nasazení – Na malý konec nástroje, jak to vyznačuje šipka, položte vlhkou kontaktní čočku. Nechte
čočku přesahovat přes konec nástroje, abyste mohli pozorovat svůj postup skrze čočku.
Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.
Čištění
Pokaždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po
vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.
Bezpečnostní opatření: Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka
vyjměte, protože nedochází k žádnému přisávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.
Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely,
odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.
Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické
prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných
očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo
bolest, obraťte se na svého očního lékaře.
Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme,
že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.
NEPOUŽÍVEJTE tento nástroj s tvrdými, plyn propouštějícími, sklerálními nebo hybridními
kontaktními čočkami.
Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci.
Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.
Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček
v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.
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