Instrukce pro vrácení a recyklaci Oční Masky
Na konci každého 12 týdenního léčebného cyklu,
Oční masku vložte do předplacené obálky
a pošlete zpět distributorovi k vyhodnocení
léčebného cyklu a recyklaci Oční masky. Pro
každý další 12 týdenní cyklus potřebujete novou
Oční masku.
Pokyny pro správné použití (správná údržba)

SVĚTELNÁ OČNÍ MASKA
Návod k použití

Látkové pouzdro se může čistit pouze po vyjmutí
POD. K jejímu čištění použijte pouze teplou vodu
bez použití silných čistících prostředků. Nežehlete a nepokládejte na horké povrchy k uschnutí.
Nepoužívejte, dokud pouzdro není úplně suché.
Netřeste, netlučte a neupusťte zařízení POD.
Vyhněte se ukládání do míst s vysokou vlhkostí,
prachem nebo tepelnému záření.
Udržujte v suchém a čistém prostoru.
POD můžete čistit pouze k tomu určenými látkovými utěráky.
POD je enkapuslován pro bezchybnou funkcionalitu. V PODu jsou integrované baterie, které se
nesnažte z ochranného obalu vyjímat a dobíjet.

Světelná terapie
pro léčbu diabetické retinopatie

Poškození enkapsulace znamená okamžitou
ztrátu záruky.
FAQ – Často kladené dotazy
Jak často a jaký je doporučený čas na jednu léčbu
denně?

Oční Maska se používá jednou denně a to v noci
při spánku. Denní dávka světelné terapie je naprogramovaná dle pacienta a indikace od jeho
lékaře.
Mám omezený komfort spánku a ráno se cítím
nevyspalý.
Upravte látkové pouzdro tak, aby Vám co nejlépe
sedělo na obličeji. V případě, že nepomůže ani
tato úprava, kontaktujte svého prodejce.
Je Oční Maska určená pro každého?
Oční Maska je zdravotnický prostředek pro léčbu
DR a její použití podléhá doporučení vašeho
lékaře.
Je Oční Maska bezpečná?
Ano, Oční Maska je 100% bezpečná v případě, že
se používána v souladu s tímto návodem. Její
bezpečnost je zajištěna enkapsulací PODu
a velmi nízkým napětím ze dvou mincových
baterií. V případě, že je Oční Maska používána
v souladu s tímto návodem, nehrozí žádný
možný úraz.
Jak dostanu novou a vrátím starou Oční masku?
Svoji první Oční Masku obdržíte poštou od
výhradního prodejce, či si ji osobně převezmete
v oficiálních výdejních centrech, na základě
indikace od vašeho lékaře. Každou další Oční
masku obdržíte automaticky poštou dle délky
léčebného cyklu. Oční masku, po ukončení
12 týdenního léčebného cyklu, vložte do
přiložené před placené obálky a pošlete zpět
distributorovi.

Obsah balení
Látkové pouzdro, 2x

POD, 1x

Návod k použití, 1x

SVĚTELNÁ OČNÍ MASKA
Návod k použití

EU a proto je opatřena značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je dispozici u distributora.

Záruční a pozáruční servis zabezpečuje distributor:
ELON MEDICAL. s r.o.
Kořenského 1052/4, 150 00 Praha 5
Tel.: 724 935 438
Email: info@elonmedical.com
Web: www.elonmedical.com

Oční Maska byla schválena pro použití v zemích

LOT

001

Série

Datum výroby

Nebělte

Spotřebujte do

Nečistěte chemicky

Udržujte v suchu

Ruční mytí do 40 °C

Nepatří do komunálního odpadu

Nežehlete

2012 - 11

2013 - 09

Polyphotonix Medical Ltd.

Pod

Thomas Wright Way
Sedgefield
County Durham
TS21 3FG United Kingdom

Technické specifikace

Oční maska je zdravotnickým prostředkem
třídy IIa, který odpovídá požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích pro jeho uvedení na trh na území EU.

Jméno a adresa
výrobce

Změny technických parametrů, vlastností,
tiskové chyby vyhrazeny.

Světelná terapie
pro léčbu diabetické retinopatie

Typ produktu: Zdravotnický prostředek (světelná terapie na léčbu Diabetické
Retinopatie) pro domácí použití
Návod k použití: Odkaz na uživatelský manuál
Bezpečnostní opatření: Odkaz na uživatelský
manuál
Hmotnost: 57g
Licence:
SGS CE0120

Vysvětlivky

2012 - 11

2013 - 09

IP22

0120

CE známka

Dle návodu k použití

0120

LOT

Látkové pouzdro

001
Recyklujte vrácením
prodejci

Chraňte před ohněm a vysokými teplotami
Vnější vrstva: 100% nylon / 100% polyuretanová pěna /
100% polyester
Vnitřní vrstva: 100% polyester
Vnitřní pěna: 100% polyuretan
0120
Suchý zip:
100% nylon
Lepidlo:
100% polyuretan

ELON MEDICAL. s r.o.
Kořenského 1052/4
150 00 Praha 5
Email: info@elonmedical.com
Web: www.elonmedical.com

Neždímejte

Nesuště v sušičce

Poznámka pro uživatele
K dosažení maximálních léčebných účinků při
použití Světelné oční masky ("Oční Maska") a pro
předejití možným rizikům je důležitém, aby
uživatel rozuměl zacházení s touto Oční Maskou
a řídil se pokyny uvedenými v tomto návodu. Pro
správné použití a plné využití všech vlastností
výrobku prosím pozorně čtěte návod
k obsluze před prvním použitím. Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost za škody
nebo zranění způsobené zanedbáním pokynů
uvedených v tomto návodu. Tento návod k použití obsahuje popis a pokyny k použití této Oční
masky. Výrobce a distributor si však vyhrazuje právo změny technických parametrů, vlastností a tiskových chyb.
Indikace pro použití
„Oční Maska“, je zdravotnický prostředek navržený tak, aby pacientovi doručil, přesnou míru
světelné terapie v jeho spánkovém režimu, při
léčbě Diabetické Retinopatie. Oční Maska byla
vyvinuta důkladným zkoumáním a dlouhým
výzkumem, je velmi bezpečná, nicméně, pro vaše
bezpečné užívání si prosím před použitím
pečlivě přečtěte návod k použití.
Oční Maska je naprogramovaná, aby se dala
používat pouze v nočním režimu a to od 20.00
do 8.00 hodin a aby poskytovala pacientovi
kontrolovanou dávku světelné terapie každou
noc po dobu 12 týdnů. Po uplynutí

12 týdenního cyklu se Oční Maska deaktivuje
a pacient ji v předplacené obálce vrací, pro účely
vyhodnocení léčebného cyklu a k její recyklaci.
Pro další léčbu, bude pacientovi poskytnuta nová
oční maska, dle jeho léčebného cyklu, vždy před
jeho započetím.

• Nezkoušejte zařízení opravovat sami nebo jinou
neoprávněnou osobou (vede ke ztrátě záruky).
POD je enkapsulován a POD je určen k použití po
dobu jednoho měsíčního cyklu.

Kontraindikace ke světelné Oční Masce

• Oční masku nepoužívejte, máte-li otevřenou ránu na obličeji, která je s ním v přímém kontaktu.

Tento léčebný prostředek je určen pouze
k léčbě Diabetické Retinopatie.

• POD se nesmí sterilizovat, být čištěn vodními
roztoky či jakýmikoliv tekutinami.

Varování a bezpečnostní pokyny před
použitím (opatření)
• Oční Maska se musí používat pouze v souladu
s tímto návodem k použití a její užití podléhá
konzultaci a doporučení vašeho lékaře (Oftalmolog, Praktický Lékař, Optik či Diabetolog).
• Oční masku používejte pouze pro navržený účel.
• Oční Masku nepoužívejte v případě, že obal
Oční Masky vykazuje znaky jeho porušení nebo
předchozího otevření. Oční Masku dále nepoužívejte při viditelném poškození komponentů Oční
Masky (látkový obal, POD).
• Nevystavujte Oční Masku vysokým teplotám,
a udržujte ji čistou a skladujte v suchu.
• V případě poruchy či nefunkčnosti (nesvítí
zelené světlo po uvedení do chodu), ihned
kontaktujte oprávněného obchodního zástupce
či distributora.
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• Udržujte Oční Masku a její součásti z dosahu
dětí.
Látkové pouzdro

POD
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Zkontrolujte, zda-li je POD na svém místě.
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• Oční Masku byste měli sundat z očí před
vstáním z postele, aby se předešlo riziku pádu.
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• V případě, že pacient trpí alergickou reakci na
textilie, Oční masku nepoužívejte.
• Oční Maska je produkt, vyměnitelný na 12 týdenní bázi a použitelný pouze pro jednoho pacienta.
• Oční Maska a její použití v kombinaci s ostatními metodami léčby, podléhá schválení a doporučení pouze od vašeho lékaře.
Ovládací pokyny

Před ulehnutím ke spánku, zapněte POD, krátkým stiskem indikátoru ON. POD začne svítit
zeleně a je připraven k použití.
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1 Vyjměte komponenty Oční Masky z příbalového balení.

2 Oční Maska má dvě části. A) Jemné látkové
pouzdro, do kterého se vkládá B) POD.

3 Světlo vyzařující jednotka je POD. Je před
programovaná pro jeden měsíční cyklus.

Upravte si pásek se suchým zipem na látkovém
pouzdru tak, aby vám co nejlépe pouzdro drželo
na hlavě.

Zasuňte POD do látkového pouzdra.

POD je správně umístěn v případě, že vidíte přes
látkovou masku v prostoru pro oči zelené světlo.
Nyní můžete ulehnout ke spánku s Oční Maskou
na očích. Když ještě před usnutím Oční maska
přestane svítit, opakujte kroky 3–7. Oční maska
bude v provozu pouze 3 minuty bez toho, aniž
byste ji měli nasazenou na obličeji. Až po jejím
správném nasazení, oční maska funguje po celou
dobu tak, jak je předprogramována její světelná
dávka. Při přerušení cyklu v průběhu noci, ho
můžete obnovit opakováním kroků 3–7.

