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Yeni lenslerinizi aldı ınız için tebrikler. Bu lensler, size mükemmel

Omnigen C
Menicon 72

TR: Menicon Limited tavsiye MeniCare yumuşak
lens bakımınız için kullanarak.

Omnigen L

görsel düzeltim ve rahat bir kullanım sa lamak üzere yüksek hassasiyetli ekipmanla imal edilmiştir. Her lens, %0,9’luk Borat Tamponlu
Tuz çözeltisi içinde, berrak cam şişede sunulmaktadır ve kendinize özel
lens isteklerinize göre etiketlenmektedir.
Lenslerinizi ellemeden önce her zaman ellerinizi
yıkayıp kurulayın. Çıkarmadan önce lensin çözeltiye iyice battı ından emin olun. Ambalaj hava almayacak şekilde kapalı de ilse ürünü kullanmayın.
Kontakt lenslerin paylaşılmaması gerekir.

Water Content

DefinitiveTM 74

72%

74%

FR: Menicon Limited recommande MeniCare Soft
pour l'entretien de vos lentilles souples

DTCL Lens Base

DE: Menicon Limited empfiehlt MeniCare Soft zur
Pflege Ihrer Linsen.

LENSİN TAKILMASI

Material

Hydrophilic copolymer
composed of N, N-dimethyl
acrylamide (DMAA) and N2. İşaret ve ikinci parma ınızı kullanmak suretiyle, üst göz
kapa ını yukarıda tutun, alt göz kapa ınıvinyl-2-pyrrolidone
aşa ıda tutmak
(N-VP)
1. Her bir göz için, lensin tersyüz olmamasına dikkat edin.
Şekli do rulamak için işaret parma ınızın üstüne koyun
(Şekil 1 ve 2).

için de üçüncü parma ı kullanın. Lensi göze yerleştirin (Şekil 3). Bu
prosedürü di er göz için de tekrarlayın.

andra hand och använd ringfingret för att dra
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deögat
iştirildi
onlocket nedåt. Placera
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mitt på
epa proceduren på det andra ögat.

(Şekil 1 ve 2).

inden emin
olun.
2. İşaret ve ikinci parma

(Dk) 60

ınızı kullanmak suretiyle, üst göz
kapa ını yukarıda tutun, alt göz kapa ını aşa ıda tutmak
için de üçüncü parma ı kullanın. Lensi göze yerleştirin (Şekil 3). Bu
prosedürü di er göz için de tekrarlayın.

Oxygen
Transmissibility

TEDBİRLER

(Dk) 34

~ 0.16mm (wet)

EN: Menicon Limited recommends using MeniCare Soft
for your soft lens care.

Oxygen
Permeability

~ 0.15mm (wet)

evaporated human (derived) amniotic membrane

9.0

FR: Menicon Limited recommande MeniCare Soft
pour l'entretien de vos lentilles souples

Center Thickness

8.8

DE: Menicon Limited empfiehlt MeniCare Soft zur
Pflege Ihrer Linsen.

Base curve

18mm
TR: Menicon Limited tavsiye MeniCare yumuşak
lens bakımınız için kullanarak.

16mm
TURKISH
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LENSİN ÇIKARILMASI

Ambulatory application of Omnigen®, a low temperature vacuum

ES: Menicon Limited recomienda utilizar Menicare
Soft para el cuidado de las lentes de contacto
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aşa ı do
ru tutun. Lensi
nya linser. De harYukarı
tillverkats
av utrustning
Yeni
aldı ınız için tebrikler. Bu lensler, size mükemmel
ion som erbjuder utmärkt
synkorrigering
ochüzerine
bekväm do ru görsel
düzeltim
ve rahat
bir kullanım
lamak
nazikçe
göz akının
ittikten
sonra,
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TURKISH Specifications

(Dk/t) 23 (wet)

(Dk/t) 37.5 (wet)

Afocal

Afocal

Aquamarine

Clear/Blue
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ile de iştirilmelidir. Bu
di bir
er göz
için de
tekrarlayın.
ad.
mer att ge dig råd om metoder för rengöring, desinfeklenslerin
azami
12 aylık bir süre içerisinde de iştirilmesi önerilmekg av dina linser. Det är viktigt
att du följer
anvisningarna
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ın.
ig anvisningar om hur dina
kontaktlinser
ska bäras och
lens kullanım takviminin ve temizleme düzeninin detaylarını verecekon,
nserna ska tas ut, kasseras och ersättas med en ny
4.
Göz
hasarına
ya
da
tahriş
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OmniLenz is manufactured in the UK by Menicon Limited
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NuVision Biotherapies Limited
MediCity, D6 Building
Thane Road
Nottingham
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NG90 6BH

5. Lenslerinizi ıslatmak için tükürük KULLANMAYIN.
info@nu-vision.co.uk
6. Kontak lenslerinizi durulamak
veya kaldırmak için musluk suyu veya
steril olmayan su KULLANMAYIN, çünkü bunların kullanımı, mikrobi+44ki,(0)115
784
0120
yal bulaşma riskini arttırır
bu da kalıcı
kornea
hasarına yol açabilir.
7. E er cam şişenin mührü kırıksa veya lens hasar görmüşse lensleri
kullanmayın.
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OmniLenz Application Guide
For OmniLenz application you will need:
You Will
Need

Patient
Selection
and Eye
Preparation

1

4

4. Sterile gallipot

2. OmniLenz

5. Surgical spear

looks clockwise. Wait 2 minutes for the Omnigen

3. Omnigen

6. Blunt forceps

to rehydrate. Smooth out creases.

Omnigen disc correctly in the OmniLenz. Logo

5

- Assess if the patient has antibiotic sensitivity

Carefully apply the OmniLenz to the ocular

- Assess patient topography and behaviour

surface within 6 minutes of it being removed from

- Assess if you the patient requires anaesthetic
eye drops

the bottle. The patient should be seated upright.

Open the outer and inner Omnigen packages.

6

Ask the patient to gently blink to centre the

Remove the Omnigen from the envelope. Leave in

lens. Optional: Gently rub the closed eyelid to

the delivery tray to avoid

remove any air bubbles. Apply saline drops if

drafts displacing the

tissue.

2

With dry blunt forceps, orientate and centre the

1. Anaesthetic eye drops
(optional)

necessary.

: Regulatory Information

Pour the contents of the OmniLenz bottle into a
sterile gallipot or container. Use the forceps to
release OmniLenz from the bottle if stuck.

Omnigen is a human amniotic membrane-derived dry matrix. The membrane has
been donated by donors giving their voluntary informed consent undergoing elective
caesarean section and processed with a unique low temperature vacuum

3

Remove excess fluid. Hold the lens with forceps
and gently shake for 2 - 3 seconds to remove any

evaporation technique. Omnigen® has been aseptically processed in a sterile
environment and washed in an antibiotic/antimycotic solution containing:

excess fluid. Use the OmniLenz bottle cap as a

Gentamicin, Imipenem, Polymyxin B, Vancomycin and Nystatin. Traces of antibiotics

holder. Dry forceps with a surgical spear.

may be present in the allograft .
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Ready when you are

