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Piesūceknis sklēras kontaktlēcu izņemšanai/ielikšanai

Paredzētā izmantošana
DMV Versa ir paredzēts sklēras kontaktlēcu ielikšanai un izņemšanai.
Lietošanas instrukcija
Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā
nožūt.
Izņemšana – Samitriniet DMV Versa piesūcekņa kausiņu (mazākais gals) ar fizioloģisko šķīdumu, virziet
to acī un novietojiet pretī sklēras kontaktlēcai netālu no malas. Lēnām velciet lēcu virzienā prom no
acs. Šī darbība vājinās lēcas sasaisti un lēca atbrīvosies no acs. Pēc izņemšanas uzmanīgi noslidiniet
kontaktlēcu uz sāniem no piesūcekņa kausiņa.
Ielikšana – Uzlieciet mitro sklēras lēcu uz Versa lielākā gala, kuram lēca nedaudz pielips. Ar otru roku turiet atvērtus acs plakstiņus un ielieciet sklēras kontaktlēcu acī. Tiklīdz lēca ir pielipusi acij, izņemiet DMV
Versa. Valnīši kausiņā nodrošina piepaceltu virsmu, uz kuras balstās lēca, un novērš lēcas pielipšanu
Versa. Lai kontrolētu procesu, skatieties spogulī.
Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.
Tīrīšana
Pēc katras ierīces izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.
Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Ieplānojiet tās nomaiņu reizi sešos mēnešos.
Uzmanību! Ja DMV Versa nejauši pielīp acij ar mazo galu (piesūcekņa kausiņš), bīdiet to uz
acs kaktiņu un ar pagrieziena kustību izņemiet to. Ja DMV Versa nejauši pielīp pie acs ar lielo
galu (atbalsta plāksnīte), vienkārši izņemiet to no acs, jo tā nepiesūcas virsmai.
Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms,
matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.
Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem
bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs.
Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs
aprūpes speciālistu.
Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, tas nesatur sausu dabisko
kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu, kas ir zināms alergēns.
NELIETOJIET DMV Versa MĪKSTO vai hibrīda kontaktlēcu izņemšanai.
Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to
ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs
pastāvīgi uzturaties.
Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot
atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.
Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce

Sargāt no tiešas saules gaismas

Uzglabāt temperatūrā, kas
nepārsniedz 105°C/220°F

Vienam pacientam – atkārtotai
lietošanai

Skatīt lietošanas instrukciju

Ražošanas datums

105°C
220°F
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