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Pomôcka na vyberanie/vkladanie mäkkých kontaktných šošoviek
Účel použitia
DMV Versa je navrhnutý na vkladanie a vyberanie sklerálnych kontaktných šošoviek.
Návod na použitie
Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.
Vyberanie – Navlhčite prísavku. (menší koniec) pomôcky DMV Versa fyziologickým roztokom, zaveďte ju
k oku a umiestnite na prednú stranu sklerálnej kontaktnej šošovky, blízko okraja. Pomaly ťahajte šošovku von z oka. Tým sa uvoľní priľnutie šošovky a šošovka sa uvoľní z oka. Po vybratí opatrne stiahnite
kontaktnú šošovku bokom z prísavky.
Vkladanie – Položte mokrú sklerálnu šošovku na veľký koniec pomôcky Versa, kde šošovka jemne
priľne. Držte viečka otvorené druhou rukou a vložte sklerálnu kontaktnú šošovku do oka. Keď šošovka priľne k oku, odoberte pomôcku DMV Versa. Vrúbky na jamke sú navrhnuté tak, aby poskytovali
vyvýšený povrch pre šošovku a zabránili prilepeniu šošovky na pomôcku Versa. Na pomoc použite
zrkadlo.
Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.
Čistenie
Zakaždým po použití pomôcky ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.
Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.
Opatrenie: Ak pomôcka DMV Versa nechcene priľne k oku malým koncom (prísavka), posuňte
ju do rohu oka a otočením vyberte. Ak pomôcka DMV Versa nechcene priľne k oku veľkým koncom (umiestňovacia podložka), jednoducho ju vyberte z oka, pretože tento koniec sa neprisaje.
Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové
gély, odlakovač a silné oxidačné látky.
Upozornenie: Riziko udusenia. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať
pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia
alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.
Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, tento produkt
obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex, ktorý je známym alergénom.
NEpoužívajte DMV Versa na vyberanie MÄKKÝCH alebo hybridných kontaktných
šošoviek.
Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak
žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.
Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladať a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

220°F
105°C

Tento produkt je zdravotnícka
pomôcka.

Chráňte pred priamym slnečným
žiarením.

Neuchovávajte pri teplote viac ako
105 °C./220°F

Jeden pacient - Viacnásobné
použitie

Prečítajte si návod na použitie.
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