
BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningen nøye før du bruker EyeBag og ta vare på den 
for senere bruk. Følg alltid anvisningene. EyeBag er en gjenbrukbar 
varmepute som varmes i mikrobølgeovn, til behandling av meibomsk 
kjertel dysfunksjon og relaterte øyetilstander. Ikke del din EyeBag med 
noen andre. EyeBag skal kun varmes opp av en ansvarlig voksen. Ta 
EyeBag ut av den blå esken og legg den flatt på en ren, tørr tallerken 
eller lignende som tåler mikrobølgeovn. Det spiller ingen rolle hvilken 
side som vender ned. Varmes i mikrobølgeovn på full styrke ifølge 
tabellen nedenfor.

STYRKE  OPPVARMINGSTID

Over 750 W 30 sekunder

750 W og lavere 40 sekunder

Skal kun gjenoppvarmes fra romtemperatur. 
La EyeBag avkjøles helt før ny oppvarming.

Fjern EyeBag fra mikrobølgeovnen og rist den forsiktig for å sikre jevn 
fordeling av varmen. Kontrollér at EyeBag er komfortabelt varm før du 
legger den over lukkede øyne og slapper av med EyeBag på plass i 
10 minutter. 

Etter 10 minutter fjernes EyeBag og øyelokkene masseres for å presse ut 
olje fra de meibomske kjertlene. Lukk øynene og stryk en ren finger for-
siktig, men fast over øyelokkskanten fra nesen og utover. Gjenta denne 
manøveren flere ganger for både øvre og nedre øyelokk.

EyeBag er et naturlig produkt, og det er vanlig at det føles litt fuktig ved 
første gangs bruk.

Oppbevar din EyeBag i den blå esken på en ren, tørr plass.

EyeBag skal ikke vaskes eller fuktes.

Hele EyeBag og dens emballasje er biologisk nedbrytbare. Mikrobølger 
dreper bakterier. Vi anbefaler at du bruker EyeBag i 10 minutter, to 
ganger daglig de to første ukene, deretter én eller to ganger daglig etter 
behov. EyeBag kan trygt og effektivt varmes opp inntil 200 ganger.

ADVARSLER
Dette produktet kan forårsake forbrenninger hvis det ikke brukes ifølge anvisningene.

Du må lese og følge bruksanvisningen.

Behold emballasje og bruksanvisning for senere bruk.

Vær oppmerksom på styrken på mikrobølgeovnen du bruker til å varme opp din EyeBag 
i. Produktet skal ikke varmes opp mer enn 200 ganger. La EyeBag alltid oppnå normal 
romtemperatur før du varmer den på nytt.

Inspisér din EyeBag regelmessig og skift den ut hvis den er skadet.

EyeBag skal ikke vaskes eller fuktes. Det er normalt at produktet blir flekkete av tårer og 
sekresjon fra øyelokkene ved gjentatt bruk.

EyeBag kan brukes for å behandle barn etter medisinsk anbefaling. EyeBag temperaturen 
må alltid kontrolleres av en ansvarlig voksen som holder seg sammen med barnet mens 
behandlingen pågår.


