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Remover end

Inserter end

Verwijderaar/inzethulp van sclerale contactlenzen

Beoogd gebruik
De DMV Versa is bedoeld voor het inzetten en verwijderen van sclerale contactlenzen.
Instructies voor gebruik
Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan
de lucht drogen.
VERWIJDEREN – Bevochtig de zuignap (het smallere uiteinde) van de DMV Versa met een fysiologische zoutoplossing, breng deze naar het oog en plaats de zuignap op de voorkant van de sclerale
contactlens, nabij de rand. Trek de lens langzaam af van het oog. Hierdoor wordt de hechting van de
lens langzaam losser en komt de lens los van het oog. Schuif de contactlens na verwijdering voorzichtig
zijwaarts van de zuignap.
INZETTEN – Plaats een vochtige sclerale lens op het brede uiteinde van de Versa waar de lens gemakkelijk blijft zitten. Houd de oogleden met de andere hand open en plaats de sclerale contactlens op het
oog. Verwijder de DMV Versa zodra de lens op het oog zit. De ribbels in de zuignap hebben tot doel om
de lens te laten rusten op een verheven oppervlak en te voorkomen dat de lens vastkleeft aan de Versa.
Gebruik een spiegel als leidraad.
Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.
Schoon
Maak het hulpmiddel na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. Vervang het om de zes maanden.
Voorzorgsmaatregel: Als de DMV Versa per ongeluk met het smalle uiteinde (zuignap) vast
komt te zitten aan het oog, schuift u deze naar de ooghoek en verwijdert u het hulpmiddel
terwijl u draait. Als de DMV Versa per ongeluk met het brede uiteinde (steunpootje) vast komt
te zitten aan het oog, hoeft u het hulpmiddel enkel van het oog te halen want dit uiteinde heeft
geen zuigkracht.
Waarschuwing: Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.
Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen
uit de buurt van kleine kinderen. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke
of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een
ongewoon slecht zicht of pijn.
Waarschuwing: Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex, een bekend allergeen.
Gebruik de DMV Versa NIET voor het verwijderen van ZACHTE of hybride contactlenzen.

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU
woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.
Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een
medisch hulpmiddel.

105°C
220°F
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Beschermen tegen direct zonlicht

Niet warmer bewaren dan 105°C /
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Eén patiënt – meervoudig gebruik
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