DMV Vented Scleral Cup™

За хибридни и склерални контактни лещи

Показана употреба
DMV Vented Scleral Cup склералната чашка с отвор е предназначена за поставяне на хибридни и
склерални контактни лещи..
Инструкции за употреба
Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да
изсъхне.
Поставяне – Сърцевината на изделието е снабдена с празно каналче, чрез което се спира
сукцията. Това позволява контактната леща да бъде поставена върху окото без да залепва към
изделието.
Дръжте изделието във вертикално положение и поставете контактната леща в сукционната
чашка. Преди поставяне на хибридни или склерални лещи трябва да изпълните лещите с одобрен
разтвор. Вдигнете внимателно изделието към отвореното око и допрете лещата до окото, като
използвате огледало.
Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офталмолог.
Почистване
След всяка употреба на DMV Vented Scleral Cup, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол
и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. Кухото
каналче трябва да се пази чисто от частици. Изделието трябва да се заменя с ново на всеки
шест месеца.
Предпазни мерки: Ако по случайност допрете изделието върху повърхността на окото,
просто отдръпнете апликатора от окото, защото при него няма сукция. Избягвайте да
плъзгате изделието върху повърхността на окото.
Внимание: Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел
за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.
Внимание: Опасност от задавяне. Това и всички други медицински изделия трябва
да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за
употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото,
зрително нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.
Внимание: Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на
този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс,
който е известен алерген.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ това изделие ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ на контактни лещи.

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за
това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в
страната членка, в която се намирате.
Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/
или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба.
Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

105°C
220°F

Този продукт е медицинско изделие

Да се предпазва от пряка
слънчева светлина

Да не се съхранява при
температура над 105°C

За многократна употреба при един
пациент

Прочетете инструкциите за употреба
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