DMV Ultra™ / DMV 45™

Para lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases

Utilização prevista
O DMV Ultra e o DMV 45 foram ambos concebidos para introduzir e remover lentes de contacto rígidas
e permeáveis aos gases. O DMV Ultra deve ser segurado na vertical e o DMV 45 deve ser segurado
inclinado.
Instruções de utilização
Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe
secar ao ar.
Remoção – Humedeça a ventosa do DMV Ultra / DMV 45 e guie-o até ao olho. Assegure-se de que
a lente de contacto está centrada no olho. Utilizando um espelho, alinhe a ventosa à frente da lente
e toque com a ventosa no centro da lente. Remova a lente de contacto diretamente do olho. Após a
remoção, faça deslizar cuidadosa e lateralmente a lente de contacto para fora da ventosa.
Introdução – Coloque a lente de contacto humedecida na pequena concavidade situada na extremidade
estreita da pega. A lente humedecida irá aderir nessa posição. Toque com a lente no olho.
Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.
Limpeza
De cada vez que utiliza o DMV Ultra/DMV 45, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao
ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a
cada seis meses.
Precaução: Se o dispositivo ficar acidentalmente preso no olho, faça-o deslizar até ao canto
do olho e remova-o com um movimento rotativo.
Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o
cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..
Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do
alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de
doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação invulgar da vista ou dor,
consulte o seu especialista ocular.
Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém
borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alergénio conhecido.
NÃO utilize o DMV Ultra / DMV 45 para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.
Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante.
Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.
Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as
utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo
médico.

105°C
220°F

Este produto é um dispositivo médico.

Proteger da luz solar direta.

Não armazenar a uma temperatura
superior a 105 °C / 220°F

Doente único — utilização múltipla

Ler as instruções de utilização.
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