DMV Ultra™ / DMV 45™

For Harde og gasspermeable kontaktslinser
Avsedd användning
DMV Ultra og DMV 45 er begge designet for å sette inn og fjerne harde og gasspermeable kontaktlinser.
DMV Ultra bør holdes vertikalt og DMV 45 holdes i en vinkel.
Bruksanvisning
Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.
FJERNING – Fukt sugekoppen på DMV Ultra / DMV 45 og før den til øyet. Forsikre deg om at kontaktlinsen er sentrert på øyet. Innrett sugekoppen foran på linsen og berør linsen midt på ved hjelp av et speil.
Ta kontaktlinsen rett ut av øyet. Skyv kontaktlinsen forsiktig sidelengs fra sugekoppen etter fjerning.
INNSETTING – Plasser den våte kontaktlinsen i den grunne fordypningen på den smale enden av håndtaket. Den våte linsen vil feste seg i denne posisjonen. Berør linsen mot øyet.
Følg anvisningene fra optiker/øyelege.
Rengjøring
Rengjør DMV Ultra / DMV 45 etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar
enheten i etuiet etter tørking. Planlegg å erstatte den hver sjette måned.
Forholdsregel: Hvis enheten ved et uhell festes til øyet, skyver du den til øyekroken og
fjerner den ved å vri den.
Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.
Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små
barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever
irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.
Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr
naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.
IKKE bruk DMV Ultra / DMV 45 til MYKE eller hybride kontaktlinser.
Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten.
Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.
Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold
til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.
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