
Brugervejledning 

 

Eyot® øjendråbeholder 

Varenr. 161004 – HMI nr. 132388 
 
EYOT® øjendråbeholder- og åbner til brug 
i kombination med øjendråber pakket i ovale  
2,5 ml flasker og runde 3 og 5 ml dråbeflasker. 
 
 
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt inden du bruger dette 
produkt. Læs også brugsanvisningen for øjendråberne grundigt.  

 
INDEN BRUG 
Før et hvert brug tjek venligst at flasken er forsvarligt 
fastgjort i Eyot® for at forhindre evt. skader. Hvis du bruger 
Eyot® flaskeåbner, sørg for at flasken bliver på plads i Eyot®. 
Bemærk at hætten på flasken skal skrues af inden brug og 
fjern låget fra flasken. 
 
 
 
RÅD FOR RENGØRING 
Rengør Eyot® med en tør klud. Hvis det er nødvendigt,  
fjern flasken og skyl Eyot® med lunkent vand.  
Tør Eyot® med en ren klud. Brug ikke varmt eller  
kogende vand. Rengør ikke Eyot® i opvaskemaskinen.  
Brug dette produkt til andre formål og kun til personligt brug.  
 
  
 
 
 
 

Brugervejledning øjendråbeflasker 2,5 ml og 5 ml 

 
  
          
 
 
Brugervejledning øjendråbeflasker 3 ml  
 

   

Skub bunden af den luk-
kede flaske ned i Eyot®. 
 

Vask først dine hænder og 
sæt dig på en stol med lavt 
ryglæn. 
 

Tryk flasken helt ned i 
øjendråbehjælperen, så 
den sidder godt fast.  

Vask først dine hænder og 
sæt dig på en stol med lavt 
ryglæn. 
 

Skub bunden af flasken 
ind i Eyot®-indsatsen til 
den er helt på plads. 
 

Skub indsatsen med 
flasken ned i Eyot®. Tjek at 
den sidder godt fast. 
 

 



 

        

 

     
 

 
 
 
 

 
 

Skru låget af flasken ved brug 
af Eyot® flaskeåbneren.  
Bemærk at der er en bred 
ende til 3 og 5 ml flasker og 
en smal ende til 2,5 ml 
flasker. 
 

Drej åbneren til venstre 
for at åbne flasken. Sørg 
for at flasken fortsat 
sidder godt fast. Læg 
åbneren til side. 
 

Hold Eyot® som afbildet 
ovenfor. 

Placér Eyot® under dit øjen-
låg og træk ned i huden 
under øjet, indtil der er en 
"lomme" imellem dit øjen-
låg og dit øje. 
 

Find dit øje i spejlet inde i 
Eyot®. Dette fungerer bedst, 
hvis du lukker det andet øje.  

Placer derefter den 
øverste del af Eyot® på din 
pande eller øjenbryn. 
 

Bøj hovedet tilbage og se 
gennem synsåbningen på 
Eyot® for en optimal dryp-
position.  
 

Kig op mod loftet og klem 
på Eyot® indtil du får en 
dråbe i øjet. 

Tryk med fingeren i øjen-
krogen under i 1-2 min. 
Gentag denne proces for dit 
andet øje, hvis din øjenlæge 
har ordinere det.  
 

Sæt låget på igen med 
Eyot®-flaskeåbner. 
 



 
ANDRE INFORMATIONER 
Eyot®  øjendråbeholder- og åbner er beregnet til brug i kombination med øjendråber pakket i ovale 2,5 ml flasker og runde 3 og 5 ml dråbeflasker.  
 
Brug den ikke med øjendråbeflasker i en anden størrelse og/eller en anden emballageform som f.eks. øjensalverør.  
 
Eyot® er lavet af genanvendelig termoplast og spejlet af metalliseret polyester.  
 
Eyot® overholder forskrifterne af europæisk ret Medicinsk udstyr, klasse I.  

 
Eyot® er et registreret varemærke.  
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