
 

                 
        
 
 

 
  Brugervejledning 
 
 Varenr: 161001  

HMI NR. 132389 

Hjælp til at dryppe dine øjne 
 
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt inden 
du bruger dette produkt. Læs også brugsanvisningen 
for øjendråberne grundigt.  

 

 

 

 
 
 

  
 

Vask først dine hænder 
og sæt din på en stol med 
lav ryg.  

Fjern låget fra øjendråben. 
Skub flasken ind i Eyot®  
øjendråbeholder som vist  
på billedet.  
Sørg for at enden føres helt 
ind gennem dispenseren.   

 
 
 

 

 

  
 

Placer Eyot®-øjendråbe-
holder under dit øjenlåg 
som vist på billedet.  
Træk forsigtigt nedad 
med dispenseren indtil 
Eyot® hviler på 
kindbenet.  

Placér den øverste del 
af dispenseren på 
panden eller 
øjenbrynet.

 
 
 
 
 
 
 
 

STEP 1 STEP 2 

STEP 3 STEP 4 

Eyot®- øjendråbeholder - Rød  
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Råd om rengøring 

Øvrige produktinformationer 

  
 

Vip dit hoved tilbage og 
se gennem syns-
åbningen på holderen 
mod loftet vinkelret 
over dig for optimal 
position inden dryp. 

 

Fortsæt med at se op 
mod loftet og klem 
forsigtigt flasken eller 
tuben som vist, indtil en 
dråbe falder ind i øjet. 
Fjern Eyot® fra øjet og 
klem med din finger let 
på øjenkrogen i 1-2 
minutter- 

Fjern flasken eller tuben 
fra Eyot® og luk den. 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

STEP 5 STEP 6 

 
 
Danish CARE Supply 
Alsikevej 12 
8920 Randers NV 
Telefonnr. 22118616 
www.danishcaresupply.dk 
Mail: dcs@danishcaresupply.dk 
 

Eyot® er en universel øjendråbedispenser, der kun kan bruges i kombination med fuldt komprimerbare 
øjendråbeflasker i plast og øjengeltuber af plast. 
Brug ikke glas eller hårde/stive plastik øjendråberflasker og øjensalverør i kombination med Eyot®. 
Brug kun øjendråbeflasker hvis tudlængde er mellem 8 og 14 millimeter. 

Eyot® er lavet af genanvendelig termoplasttisk plast. 
 
Eyot® overholder forskrifterne af europæisk ret Medicinsk udstyr, klasse I.  
 
Eyot® er et registreret varemærke.  

 
 

 

Kemisk rensning: Fjern øjendråbeflasken fra Eyot® og rengør tilbehøret med en 
ren, tør klud. 
Våd rengøring: Fjern øjendråbeflasken fra Eyot®. Skyl tilbehøret med lunkent 
vand. Tør det med en ren klud. Brug ikke varmt eller kogende vand. Rengør ikke i 
opvaskemaskinen. 
Brug den ikke til andre formål. Opbevar det til eget brug. 

http://www.danishcaresupply.dk/

