
MAGYAR

A Dúa elite olyan komplett szer, amely poIoxamer és
nátrium hialuronát tartalmának köszönhetOen biztosflja
kontaktlencséinek tisztaságát és viselési kényelmét.
Folyamatos használatával megelozheti, hogy a fehérjék
a kontaktlencsén lerak6djanak.
A Dúa elite bánnilyen tfpusú lágy kontaktlencséhez
(hagyományos, gyakran cserélendo. eldobható stb.)
használható.

HASZNÁlATI ÚTMUTATÓ:

1. A lencsék ápoláséhoz alapos kézmosás után kezdjen
hozzá.

2. Vegye le az egyik kontaktlencsét és tisztftsa néhány
másodpercig.
3. Adjon elegendö mennyiséga Dúa elite szert a
kontaktlencse tartóba, azaz annyit, hogy az elozoleg
megtisztított kontaktlencsét behelyezve a folyadék azt
teljes mértékben eltepje.

A kontakUencsét nem szükséges dörzsölni. Csak akkor
dÖlZSÖlje. ha a kontaktológusa javasolja. Ez esetben
cseppentsen két-három csepp Dús elitEHIt a lencsére, és
finoman dörzsölje kb. 20 másodpercIg.

4. Vegye le a másik kontaktlencsét, és ismételje meg az,
elsonél elvégzett mOveleteket.
5. Hagyja a kontakUencséket a kontaktlencse tartóban
egész éjszaka. de legalább 6 órán keresztúl a megfelelo
fertlltlenltés és tlsztltás érdekében.

6. Mielott a lencséket újból viselni kezdené. tisztftsa újból
néhány másodpercig a Dúa elite-tel.

HETENKÉNTI ENZIMES TlszrlTAs .
A Dús elite automatikusan megakadályozza a fehérjék
lerak6dását a kontaktlencsén, ezért nincs szükség
hetenkénti enzimes tiszt/tásra. Ennek ellenére, ha a
kontakUencse nagyon beszennyezodött. szükségessé
válhat a tiszUtása Naclens fehé~eoldó tablettával.

ELÖVlGYÁZATOSSAGI SZABÁLYOK

-A termékei fén~ védje és 30 °CAlál alacsonyabb
homérsékletentárolja.
- Mindig új Dt)a erite-et használjon. Öntse ki a
lencsetartóbólaz elozonapról megmaradtoldatol-A flakont jól lezárva tartsa, amikor nem használja, és
ügyeljen arra, hogy a csepegtetö ne é~en hozzá
semmilyenfelülethez. .
- Felbontásután 90 naPQn belÜlhasználja el.
- Gyennekekelol elzárva' tartsa.
- A lennék bármely összetevojére allergiás páciensek ne
használják. ~-Tartós viselési kényelmetlenség vagy irritádó esetén
vegye le a lencséket, szüntesse be ennek a terméknek a
használatát, és forduljon kontaktol6gusához.
- Ha a lencse viseléSénél elmosódott látást vagy
szemszárazságot észlel, újra megnedvesltheti a lencsét
úgy. hogy egy vagy két cseppet közvetlenOl a szemébe
cseppent, majd többször pislog.
. A lencsék a zárt lencsetartóban legfeljebb 30 napig
Ialthatók el.

ÖSSZETÉTEL

Pufferolt sóoldat, amely a következoket tartalmazza:
nátriunrcitrál, poloxamer 407, nátrium-hialuronát.
dinátrium-edetát és poIihexanid 0,0001%.


