
ZDEJMOWANIE – Zwilżyć miseczkę przyssawki DMV Ultima i zbli-
żyć ją do powierzchni oka. Należy upewnić się, że soczewka jest 
ustawiona centralnie na powierzchni oka. Ustawić przyssawkę 
bezpośrednio nad powierzchnią soczewki kontaktowej i przyłożyć ją 
do środkowej części. Patrząc w lustro, zdjąć soczewkę z powierzchni 
oka ruchem odciągającym.
Po zdjęciu soczewki, należy ostrożnie zsunąć ją z przyssawki, prze-
suwając ją na bok.
ZAKŁADANIE – Umieścić wilgotną soczewkę kontaktową w małym 
zagłębieniu na końcu uchwytu przyssawki. Wilgotna soczewka 
przylgnie do przyssawki w tej pozycji. Przyłożyć soczewkę do po-
wierzchni oka.
CZYSZCZENIE – Przyssawkę Ultima należy często myć ciepłą wodą 
z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu, przechowywać 
przyssawkę w dostarczonym pojemniku.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – Jeżeli przyssawka Ultima przypadkowo 
przylgnie do powierzchni oka, należy przesunąć ją w kierunku 
kącika oka i zdjąć ją ruchem obracającym.
OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zadławienia. Przechowywać przy-
ssawkę i inne wyroby medyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci.
NIE STOSOWAĆ przyssawki w przypadku chorób lub urazu oka.
Przyssawka jest wykonana z kauczuku naturalnego, zawierającego 
suchy lateks. Dotychczas nie zgłoszono przypadków uczulenia na 
lateks wywołanego przez ten składnik.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń udzielonych przez specjalistę 
kontaktologa.

NIE STOSOWAĆ PRZYSSAWKI DO MIĘKKICH 
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH.

DO SZTYWNYCH I GAZOPRZEPUSZCZALNYCH 
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
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For Hard & Gas Permeable Contact Lenses 
 
REMOVAL – Moisten the suction cup of the DMV Ultima and guide it 
to the eye. Be sure the contact lens is centered on the eye. Align the 
suction cup in front of the lens and touch it to the center of the lens. 
Take the contact lens directly from the eye by using a mirror. 
After removal, carefully slide the contact lens sideways from the 
suction cup. 
INSERTION – Place the wet contact lens on the small dimple in the 
end of the handle. The wet lens will adhere in this position. Touch 
the lens to the eye. 
CLEANING – Wash the Ultima frequently in warm soapy water. 
Allow to air dry. Store the device in its case after dry. 
PRECAUTION – If the Ultima would accidentally become attached to 
the eye, slide it to the corner of the eye and remove it by turning. 
CAUTION – Chocking hazard. Keep this and all other medical 
devices away from small children.  
DO NOT use this device on diseased or injured eyes. 
This device is made of natural rubber, which contains dried latex. No 
latex allergies have ever been attributed to this compound. 
Always follow the directions of your contact lens fitter. 
 

DO NOT USE THIS DEVICE FOR SOFT CONTACT LENSES. 
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