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Brugervejledning 
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     HMI nr. 132390 

 

 
Læs venligst denne brugsanvisning 
omhyggeligt inden du bruger dette 
produkt. Læs også brugsanvisningen 
for øjendråberne grundigt. Denne 
Eyot Minim giver en anden 
doseringsform af øjendråben til dit 
øje.   

 
 
Tilbehør til administration af din øjenmedicin,  
så det er lettere for dig at tage øjendråber.

 
 
 
 
 

Vask først dine hænder grundigt, og 
sæt dig på en stol med lav ryg. 

Hvis indholdet er en gel, bankes 
dispenseren af, så der ikke er luft 
foran pipetten.

Skru låget af dispenseren. 

 
 
 

   
 

Skub dispenseren ind i 
øjendråbeholderen som vist på 
billedet og tryk. Drypenden af 
dispenseren skal være helt indført 
gennem dryphjælpen. Før hvert 
brug skal du kontrollere, at 
dispenseren sidder korrekt. 

Hold Minim Eyot® som vist, 
visningshullet er OVER dispenseren. 
Træk det nederste øjenlåg lidt nedad 
med dråbehjælpen.

Placer den øverste del af 
øjendråbeholderen på din pande eller 
dit øjenbryn. 
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Vip dit hoved tilbage og kig 
gennem visningsåbningen på 
dryphjælpemidlet mod loftet 
vinkelret over dig (dette vil placere 
dit hoved til dryp).

Hold øjnene på loftet og klem 
forsigtigt på dråberøret med 
tommelfingeren og pege- og 
langfingrene, indtil en dråbe rammer 
dit øje. Fjern dråberøret fra øjet og 
tryk let med fingeren i øjenkrogen i 1 
til 2 minutter. 

Fjern dispenseren fra dryphjælpen og 
kassér den.

 
 

 

Råd om rengøring  
Kemisk rengøring: Fjern dispenseren fra dryphjælpen og rengør tilbehøret med en ren, tør klud 
Våd rengøring: Fjern dispenseren fra dryphjælpen. Skyl tilbehøret med lunkent vand. Tør det med en ren klud. 
Brug ikke varmt eller kogende vand. Rengør ikke enheden i opvaskemaskinen. 

Andre oplysninger 
Minim Eyot® må kun bruges i kombination med øjendråber, der er pakket i en lukket dispenser (enkeltdosisenhed). 

Minim Eyot® er lavet af genanvendelig termoplastisk plast. 
 

Advarsel 
Før hvert brug trykkes dispenseren godt ind i dryphjælpen, indtil drypenden stikker ud gennem dryphjælpen. Dette 
forhindrer at dispenseren ved et uheld rører dryphjælpen.  

 
 
 

Eyot® er et registreret varemærke.  
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