DMV Vented Scleral Cup™

Hybridi- ja skleraalisille piilolinsseille
Käyttötarkoitus
DMV Vented Scleral Cup on suunniteltu hybridi- ja skleraalisten piilolinssien asettamista varten..
Käyttöohjeet
Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna
ilmkuivua.
Asettaminen – Laitteen läpi kulkee ilmakanava, joka estää imun toimimisen. Näin piilolinssi voidaan asettaa silmään ilman, että se tarttuu laitteeseen. Pitele laitetta pystysuorassa asennossa ja aseta piilolasi
imukuppiin. Kun olet asettamassa hybridi- tai skleraalisia linssejä, täytä piilolinssi hyväksytyllä liuoksella.
Nosta laite varovasti auki olevan silmän eteen ja kosketa linssillä silmää käyttäen peiliä apuna.
Noudata piilolinssioptikoltasi saamiasi ohjeita.
Puhdistus
Puhdista DMV Vented Scleral Cup jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja
anna sen ilmakuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Pidä ilmakanava puhtaana jätemateriaalista. Vaihda laite uuteen kuuden kuukauden välein.
Huomioitavaa: Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, sen saa vetää pois silmästä,
koska imua ei ole. Vältä laitteen liu’uttamista silmien pinnalla.
Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.
Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinnälliset laitteet pois pienten lasten
ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos
havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon
tai silmälääkäriin.
Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, se sisältää
kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia, joka on tunnettu
allergeeni.
Tätä laitetta EI SAA käyttää piilolinssien POISTAMISEEN.
Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut
jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat
käyttää linssejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinnällisiin laitteisiin.

105°C
220°F

Tämä tuote on lääkinnällinen laite

Pidä poissa suorasta auringonvalosta

Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.

Henkilökohtainen - kestokäyttöinen

Lue käyttöohjeet
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