DMV Ultra™ / DMV 45™

Για σκληρούς και αεροδιαπερατούς φακούς επαφής

Ενδεικνυόμενη χρήση
Οι εφαρμοστές DMV Ultra και DMV 45 έχουν σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκληρών
και αεροδιαπερατών φακών επαφής. Ο εφαρμοστής DMV Ultra θα πρέπει να κρατείται κατακόρυφα και
ο εφαρμοστής DMV 45 θα πρέπει να κρατείται υπό γωνία.
Οδηγίες χρήσης
Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και
αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.
Αφαίρεση – Υγράνετε τη βεντούζα του DMV Ultra / DMV 45 και κατευθύνετέ τη στο μάτι. Βεβαιωθείτε
ότι ο φακός επαφής έχει κεντραριστεί στο μάτι. Ευθυγραμμίστε τη βεντούζα μπροστά στον φακό και
ακουμπήστε τη στο κέντρο του φακού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη. Αφαιρέστε τον φακό επαφής
απευθείας από το μάτι. Μετά την αφαίρεση, σύρετε προσεκτικά τον φακό επαφής από τη βεντούζα με
μια πλάγια κίνηση.
Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον υγρό φακό επαφής στο ρηχό κοίλωμα που βρίσκεται στο στενό άκρο της
λαβής. Ο υγρός φακός θα προσκολληθεί σε αυτήν τη θέση. Ακουμπήστε τον φακό στο μάτι.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.
Καθαρισμός
Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Ultra / DMV 45, καθαρίζετέ τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη
και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. Φροντίστε
να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.
Προφύλαξη: Αν ο εφαρμοστής προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι, σύρετέ τον στη γωνία του
ματιού και αφαιρέστε τον με μια περιστροφική κίνηση.
Προσοχή: Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών,
υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.
Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού. Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν
μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νοσούντα ή τραυματισμένα
μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο,
συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.
Προσοχή: Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, το προϊόν
περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ, που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Ultra / DMV 45 για ΜΑΛΑΚΟΥΣ ή υβριδικούς
φακούς επαφής.
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον
κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).
Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν
τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

105°C
220°F

Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό
προϊόν

Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό
φως

Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 105 °C/220°F

Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο
ασθενή

Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης
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