Testy Fluorosceinowe Bio Fluoro
Fluoresceinowe sodowe paski okulistyczne U.S.P. – 100 sztuk/ opakowanie
Skład:
Każdy pasek nasączony jest 1.0 mg soli sodowej fluoresceiny USP.

Wskazania:
Stosowany jest do oceny dopasowania soczewek kontaktowych twardych przy ich doborze.

Sposób użycia:
• Dla podniesienia komfortu pacjenta przed użyciem Bio Fluoro należy impregnowaną Fluoresceiną końcówkę
paska zwilżyć w sterylnej wodzie lub soli fizjologicznej (alternatywie płynu łzowego). Podczas gdy pacjent
patrzy w górę przyłóż końcówkę paska do spojówki gałkowej oka. Dla lepszych rezultatów pacjent powinien
potem pomrugać kilka razy okiem.
• Poproś pacjenta, by zamknął oko i łagodnie zetrzyj z oka nadmiar płynu, a następnie odczekaj 30 sekund.

Ostrzeżenia i zalecenia:
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•
•
•
•
•

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
W przypadku uszkodzenia lub wcześniejszego otwarcia opakowania paska zawartość może nie być sterylna.
Przytrzymaj końcówkę opakowania w jego połowie i rozerwij je bez dotykania sterylnego paska.
Nie należy stosować w przypadku soczewek kontaktowych miękkich.
Nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości pacjenta na fluoresceinę.
W przypadku pacjentów z nadwrażliwością może bardzo rzadko dojść do reakcji anafilaktycznej.
Nie należy przechowywać w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze.
Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt nie nadaje się do ponownego użycia. Zużyty pasek należy do odpadów biologicznych. Może
prowadzić do różnych reakcji biologicznych włącznie, lecz nie jedynie, z zapaleniem, infekcją, zranieniem lub
innymi nieznanymi stanami klinicznymi.
• Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poinformować o tym fakcie lekarza lub specjalistę
przeprowadzającego badanie. Jeśli będzie możliwe testy Bio Fluoro będą użyte, ale możliwe jest również
zastąpienie ich alternatywnymi środkami.
• Po użyciu pasków Bio Fluoro mogą wystąpić bardzo rzadkie skutki uboczne, takie jak zaczerwienienie i
podrażnienie oka, opuchlizna wokół oka, rzadko trudności w oddychaniu, objawy wstrząsu i swędząca
wysypka skórna z wypukłymi czerwonymi plamami. W przypadku wystąpienia tych nieprzyjemnych objawów
po użyciu testu należy skontaktować się z lekarzem.
• Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności.

Zawartość: 100 sterylnych, indywidualnie opakowanych pasków w jednorazowym pudełku.
Przechowywanie: Przechowuj w temperaturze pokojowej (min.0°C – maks.45°C).

