DMV Ultra™ / DMV 45™

Pentru lentile de contact rigide și gaz-permeabile

Utilizarea propusă
DMV Ultra și DMV 45 sunt ambele proiectate pentru aplicarea și scoaterea lentilelor de contact rigide
și gaz-permeabile. Dispozitivul DMV Ultra trebuie ținut în poziție verticală, iar dispozitivul DMV 45 se
ține înclinat.
Instrucțiuni de utilizare
Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce
la aer.
Scoaterea – Umeziți ventuza dispozitivului DMV Ultra / DMV 45 și îndreptați-o spre ochi. Asigurați-vă că
lentila de contact este bine centrată pe ochi. Aliniați ventuza în fața lentilei și poziționați-o peste centrul
lentilei cu ajutorul unei oglinzi. Scoateți lentila de contact direct de pe ochi. După ce ați îndepărtat-o,
scoateți cu grijă lentila de contact din ventuză, glisând-o lateral.
Aplicarea – Așezați lentila de contact umezită în cavitatea superficială din capătul îngust al mânerului.
Lentila umezită va adera în această poziție. Aplicați lentila pe ochi.
Respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact/medicului oftalmolog.
Curățarea
După fiecare utilizare, curățați dispozitivul DMV Ultra / DMV 45 cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se
usuce la aer. După ce s-a uscat, păstrați dispozitivul în cutia sa. Aveți în vedere înlocuirea dispozitivului
la fiecare șase luni.
Precauție: În eventualitatea în care dispozitivul se lipește accidental de ochi, glisați-l în colțul
ochiului și îndepărtați-l prin răsucire.
Atenție: Nu lăsați acest produs în apropierea anumitor lichide, cum sunt cremele de mâini,
gelurile de păr, produse pentru îndepărtarea lacului de unghii și agenți oxidanți puternici.
Atenție: Pericol de sufocare. Nu lăsați acest dispozitiv și toate celelalte dispozitive medicale
la îndemâna copiilor mici. Nu se recomandă utilizarea acestui produs în caz de afecțiuni sau
leziuni oculare. Dacă suferiți de iritații oculare, tulburări de vedere neobișnuite sau durere la
nivelul ochilor, consultați specialistul oftalmolog.
Atenție: Deși nu există dovezi privind probleme de alergie asociate cu acest produs, produsul
conține cauciuc natural uscat. Nu conține latex lichid, un alergen cunoscut..
NU utilizați DMV Ultra / DMV 45 pentru lentilele de contact MOI sau hibride.
Dacă ați fost implicat în orice fel de incident grav asociat cu acest dispozitiv, raportați acest lucru
producătorului. Dacă sunteți rezident în UE, raportați incidentul către autoritatea competentă a statului
membru în care sunteți stabilit.
Acest produs le permite purtătorilor de lentile de contact să își aplice și/sau să își scoată lentilele, pentru
a le utiliza în conformitate cu scopul propus al acestora. Prin urmare, acest produs este considerat un
dispozitiv medical..

105°C
220°F

Acest produs este un dispozitiv
medical.

A se proteja de radiația solară directă

A nu se depozita la temperaturi mai
mari de 105°C / 220°F

Un singur pacient - mai multe utilizări
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