INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU MEDYCZNEGO
OPRAWA OKULAROWA DO SZKIEŁ KOREKCYJNYCH
TIFFI EYEWEAR
OPIS
Oprawa okularowa do szkieł korekcyjnych TIFFI EYEWEAR składa się z tarczy,
mostka, nanośnika oraz dwóch zauszników. Oprawa okularowa po zamontowaniu
w niej soczewek korekcyjnych służy do korekcji wad refrakcji. Oprawy okularowe
są integralną częścią okularów korekcyjnych. Okulary korekcyjne należy używać
zgodnie z zaleceniami specjalisty ( do dali, do bliży bądź do użytku stałego albo
czasowego).

KONSERWACJA
Oprawy okularowe należy myć tak często, jak jest to konieczne – wodą lub
przeznaczonym do tego preparatem. Oprawy okularowe oraz soczewki okularowe
należy czyścić jedynie miękkimi chusteczkami z mikrofazy, przeznaczonymi do
tego celu. Do czyszczenia opraw okularowych oraz soczewek nie używać silnych
środków czyszczących lub chemicznych.

WSKAZANIA
Oprawa okularowa w połączeniu z soczewką korekcyjną służy do korekcji wad
wzroku. Okulary korekcyjne są wykonane według indywidualnych parametrów
użytkownika. Nie należy udostępniać ich innym osobom.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Oprawy okularowe mogą powodować ucisk bądź uwierać w nos, skronie lub uszy,
powodując dyskomfort użytkownika. W celu uniknięcia powyższych dolegliwości,
oprawy okularowe muszą być indywidualnie regulowane i dopasowane do twarzy
użytkownika w zakładzie optycznym.

OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem użytkowania opraw okularowych należy upewnić się, że
produkt nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia okularów nie należy
naprawiać ich samodzielnie, lecz zgłosić się do zakładu optycznego w celu naprawy
uszkodzeń, wymiany części opraw na nowe oraz ponownej regulacji i dopasowania
opraw okularowych.

ZALECENIA SPECJALNE
Przed rozpoczęciem stosowania wyrobu medycznego – oprawy okularowej do
szkieł korekcyjnych TIFFI EYEWEAR – należy skonsultować się ze specjalistą.
Oprawa okularowa wraz z soczewkami korekcyjnymi przeznaczona jest wyłącznie
do osobistego użytku. Okulary korekcyjne należy stosować tylko zgodnie
z przeznaczeniem.
Dla uniknięcia deformacji oprawy oraz powstawania naprężeń, oprawy okularowe
należy zakładać i zdejmować oburącz. Chronić przed działaniem niskich i wysokich
temperatur oraz przechowywać w futerale.
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