OKULARY POLIMERYZACYJNE
Instrukcja używania i konserwacji
Okulary polimeryzacyjne przeznaczone są głównie dla lekarzy stomatologów, techników
stomatologicznych, asystentek medycznych, pacjentów w celu ochrony przed światłem lamp
polimeryzacyjnych.
Komplet zawiera:
- okulary polimeryzacyjne
- etui do przechowywania okularów
Sposób użycia
Okulary posiadają regulowane „zauszniki” umożliwiające ustawienie długości oraz kąta pochylenia.
Aby pewnie osadzić okulary na twarzy, należy najpierw ustawić długość oraz kąt pochylenia za pomocą regulowanych zauszników, dostosowując je w ten sposób do indywidualnych potrzeb. Należy
stosować tylko zastępcze szybki oznaczone znakiem CE lub znakiem bezpieczeństwa o tej samej
jakości. Zakres zastosowań oprawy i szybki muszą do siebie pasować.
Nie używać szybek po upływie 5 lat od daty zakupu.
Sposób konserwacji
Okulary należy oczyszczać czystą wodą ze środkiem myjącym, można dezynfekować wszystkimi
dostępnymi w handlu środkami dezynfekującymi.
Okulary nie nadają się do sterylizacji. Szybki należy przecierać miękką szmatką. Porysowane, brudne,
uszkodzone lub przebarwione szybki i/lub oprawy należy wymieniać na nowe.
Wskazówki dotyczące transportu i przechowywania
Transport tylko w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.
Przy usuwaniu jako odpad należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
Wskazówki ostrzegawcze
Materiały stykające się ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób o wrażliwej skórze.
Uszkodzone okulary należy wymieniać na nowe, nie naprawiać.
Ograniczenia stosowania
Okulary polimeryzacyjne nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie przed cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością, promieniami laserowymi, temperaturami powyżej 55 stopni Celsjusza,
zakłóceniowymi lukami świetlnymi, stopionymi metalami, materiałami wywołującymi zakażenia lub
organizmami zakaźnymi!
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z instrukcją
i przeznaczeniem.
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POLYMERIZATION SPECTACLES

Instructions for use and maintenance
Polymerization spectacles are designed mainly for dentists, dental technicians,
medical assistants, patients for protection against the polymerization lamp light.
The set includes:
- polymerization spectacles
- case for storing spectacles
Method of use
The spectacles have adjustable temples enabling shaping the length and angle of the inclination. In order to set the spectacles firmly on your face, first you need to adjust the length
and angle of the inclination using adjustable temples fitting them to individual requirements.
Only replacement shields marked with CE symbol or safety sign of the equal quality can be
used. The range of use for both the frame and the shield have to match.
Do not use after 5 years from the date of purchase.
Method of maintenance
The spectacles should be cleaned with clean water with cleaning agent and can be disinfected with any disinfectants available on the market.
The spectacles are not suitable for sterilization. Shields need to be wiped with soft cloth.
Scratched, dirty, damaged or discoloured shields and/or frames need to be replaced.
The instructions for transport and storage
To be transported only in the original packaging.
Keep in a dry place in room temperature.
When disposing as waste, the country’s regulations must be followed.
Warnings
Materials coming in contact with the skin can cause allergic reaction for people with sensitive
skin. Damaged spectacles must be replaced, they cannot be repaired.
Restrictions for use
Polymerization spectacles are not suitable to use as a protection against fast-moving particles,
laser beams, temperatures above 55 degrees Celsius, gap light interference, molten metals,
materials causing infections and infectious organisms!
The manufacturer does not hold any responsibility for the consequences of inappropriate use
of the product in accordance with the instructions and purpose of use.
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