DMV Ultra™ / DMV 45™

För hårda och syregenomträngliga kontaktlinser
Avsedd användning
Både DMV Ultra och DMV 45 är utformade för att sätta in och ta ut hårda och syregenomträngliga
kontaktlinser. DMV Ultra ska hållas vertikalt och DMV 45 i vinkel.
Bruksanvisning
Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första
gången.
UTTAGNING – Fukta sugproppen på DMV Ultra / DMV 45 och för den till ögat. Kontrollera att kontaktlinsen sitter mitt på ögat. Placera sugproppen framför linsen och låt den vidröra linsens mitt med hjälp
av en spegel. Ta ut kontaktlinsen ur ögat. När du har tagit kontaktlinsen, för den försiktigt i sidled från
sugproppen.
INSÄTTNING – Placera den fuktade kontaktlinsen på den ytliga gropen i den smala änden på handtaget.
Den fuktade linsen fastnar i detta läge. Låt linsen vidröra ögat.
Följ anvisningarna från din optiker.
Rengöring
Rengör DMV Ultra / DMV 45 med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara
produkten i fodralet efter torkning. Byt ut den var sjätte månad.
Försiktighetsåtgärd: Om produkten av misstag fastnar på ögat, för den mot ögonvrån och ta
bort den genom att vrida.
Varning: Låt inte produkten kommer i kontakt med vätskor som handkräm, hårgel, nagellackborttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.
Varning: Kvävningsrisk. Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll
för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får
ögonirritation, ovanlig synnedsättning eller smärta, kontakta optiker.
Varning: Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.
Använd INTE DMV Ultra / DMV 45 för MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.
Om en allvarlig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor
i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.
Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsbärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda
dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

105°C
220°F

Denna produkt en medicinteknisk
produkt.

Skyddas mot direkt solljus

Förvaras vid högst 105 °C / 220° F

En patient – flera användningar

Läs bruksanvisningen
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