DMV Ultra™ / DMV 45™

Do soczewek kontaktowych twardych i gazoprzepuszczalnych

Przeznaczeniem
DMV Ultra oraz DMV 45 są przeznaczone do zakładania i zdejmowania twardych i gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych. Urządzenie DMV Ultra należy trzymać pionowo, a urządzenie DMV —
pod kątem.
Instrukcja użytkowania
Przed pierwszym użyciem należy oczyścić urządzenie 70% roztworem alkoholu izopropylowego
i pozostawić je do wyschnięcia.
Wyjmowanie – Zwilżyć czaszę ssącą urządzenia DMV Ultra / DMV 45 i skierować ją w stronę oka.
Upewnić się, że soczewka kontaktowa znajduje się centralnie na gałce ocznej. Posługując się lusterkiem, ustawić czaszę ssącą przed soczewką i dotknąć nią środka soczewki. Zdjąć soczewkę kontaktową
bezpośrednio z gałki ocznej. Po zdjęciu, ostrożnie ześlizgnąć soczewkę kontaktową do boku czaszy
ssącej.
Zakładanie – Umieścić wilgotną soczewkę kontaktową na płytkim wgłębieniu w wąskim końcu uchwytu.
Wilgotna soczewka przylgnie w tym położeniu. Dotknąć soczewką oka.
Należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową/okulisty.
Czyszczenie
Po każdym użyciu urządzenia DMV Ultra / DMV 45 należy je oczyścić 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu urządzenie należy przechowywać w jego opakowaniu. Należy je wymieniać co sześć miesięcy.
Środek ostrożności: W razie przypadkowego przyczepienia urządzenia do gałki ocznej,
należy je przesunąć do kącika oka i zdjąć, obracając je.
Przestroga: Należy unikać kontaktu tego urządzenia z płynami takimi jak krem do rąk, żel do
włosów, zmywacz do paznokci oraz silne środki utleniające.
Przestroga: Ryzyko zadławienia. Należy przechowywać to urządzenie oraz wszelkie inne
urządzenia medyczne w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania tego produktu w przypadku choroby lub urazu oka. W razie wystąpienia podrażnienia
oka, nietypowego upośledzenia wzroku lub bólu, należy się skontaktować z okulistą.
Przestroga: Nie ma dowodów wskazujących na występowanie reakcji alergicznej po stosowaniu tego produktu, ale zawiera ono suchy lateks z naturalnej gumy. Nie zawiera
płynnego lateksu, który jest alergenem.
NIE należy używać DMV Ultra / DMV 45 do MIĘKKICH lub hybrydowych soczewek
kontaktowych.
W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego
urządzenia należy je zgłosić do producenta. Mieszkańcy UE powinni zgłaszać taki incydent do
właściwego organu kraju członkowskiego miejsca zamieszkania.
Niniejszy produkt umożliwia osobom noszącym soczewki kontaktowe ich zakładanie i (lub) zdejmowanie w
celu stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest więc urządzeniem medycznym.
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Chronić przed bezpośrednim
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Nie przechowywać w temperaturze
powyżej 105°C/220°F

Do wielokrotnego użytku przez
jednego pacjenta

Należy zapoznać się z instrukcją
użytkowania
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