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Blephasteam®

Verwarmende bril voor de oogleden, vochtige warmte-technologie
A. PRODUCT BESCHRIJVING

BLEPHASTEAM® is een gepatenteerd medisch hulpmiddel gebaseerd op de originele wetenschappelijke studies van Dr J R Fuller. Dit innoverend apparaat 
creëert een milieu dat op een natuurlijke manier de kwaliteit van de tranen verbetert, en daardoor ook de gezondheid van het oog, het zicht en het comfort. 
Het voornaamste effect is de verbetering van de dikte en de kwaliteit van de vetlaag van de traanfilm, om de traanfunctie te ondersteunen. De vetlaag van 
de traanfilm wordt geproduceerd door de Meiboom klieren in de oogleden. Deze klieren kunnen verstopt raken, waardoor ondermeer droge ogen ontstaan. 
BLEPHASTEAM® is ontworpen om latente warmte therapie te bezorgen, om de Meiboom klieren vrij te maken en zo het welzijn van de ogen en de 
oogleden te verbeteren. De veiligheid van BLEPHASTEAM® is bestudeerd en geldig verklaard.

Tijdens het gebruik van Blephasteam blijft het mogelijk rond te kijken, en kan ook het bovenste ooglid normaal blijven functioneren. De sluiting van de 
oogleden stimuleert de excretie van het vet uit de Meiboom klieren, en de knipperbeweging van de oogleden spreidt de tranen over het oogoppervlak.

De verschillende delen van de bril zijn permanent met elkaar verbonden

Belangrijk:
BLEPHASTEAM® moet 15 minuten vóór het gebruik aangesloten worden om voor te verwarmen (zie gebruiksaanwijzingen hieronder)

Oogverwarmende bril

Groen licht

Controledoos

Electrische stekker

Aan/uit knop

Rood licht

Aanpasbare 
sluitingsgesp
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De rode en groene lichtjes op de controledoos duiden het volgende aan:
- Rood .................................................................................................................................................................................................................................... het apparaat is aan het opwarmen, 
- Aanhoudend groen ...........................................................................................................................................het apparaat heeft de juiste temperatuur en is klaar voor gebruik,
- Knipperend groen ..............................................................................................................................................................het apparaat is in gebruik en de behandelingstimer loopt

B. INDICATIES

BLEPHASTEAM® is ontworpen om de symptomen die met meiboom klier dysfunctie geassocieerd zijn, te verlichten. Deze dysfunctie veroorzaakt 
een aantal oogirritaties, zoals het syndroom van droge ogen.

De warmte en het vocht dat ontstaat binnenin de bril, doet de secreties in de verstopte klieren smelten, zodat het gemakkelijker wordt om deze secreties 
door druk en massage te doen vrijkomen.

Voor vragen betreffend dit apparaat of voor medisch advies, neem contact met uw oogarts / oogzorg specialist of met Théa Pharma, zie pagina 36.

C. GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR BLEPHASTEAM®

Was uw handen vóór en na gebruik.

1. Steek de stekker in het stopcontact 
 en laat hem daar tijdens de behandeling. 
 U zult een biep horen.
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2. Druk de middelste blauwe knop in en laat los: 
 het rode lichtje gaat branden

3. Het apparaat is nu aan het opwarmen. 
 Dit duurt 15 minuten en dan verschijnt het groene licht. 
 Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
 (U hebt nu 45 minuten om uw sessie te starten. 
 Daarna zal het apparaat uitgeschakeld worden 
 en zal u het moeten herstarten)

4. Bevochtig twee BLEPHASTEAM® ringen liefst 
 met mineraal water of met fysiologisch serum.
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5. Plaats deze bevochtigde ringen in het apparaat.

6. Zet de bril op, zodat hij comfortabel rond uw ogen zit.

7. Om de behandeling, die 10 minuten duurt, te starten, 
 druk de middelste blauwe knop in en laat los: 
 het groen lichtje begint te knipperen. Trek de stekker 
 niet uit het stopcontact tijdens de behandeling.
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8. Bij het einde van de behandeling, 
 zult u een biep horen en zal 
 het groen lichtje uitgaan.

9. Haal het apparaat van uw ogen, 
 haal de stekker uit het 
 stopkontakt en gooi 
 de ringen weg.

10. Masseer uw oogleden en reinig deze 
 met een compres zoals BLEPHACLEAN®.
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11. Reinig het apparaat met de bijgeleverde droge blauwe 
 reinigingsdoek, of een in alcohol gedrenkte doek. 

Als de behandeling per ongeluk onderbroken wordt, koppel het apparaat los en herhaal de stappen vanaf punt 1.

D. VOORSCHRIFTEN

Het is aangeraden om BLEPHASTEAM® tweemaal per dag te gebruiken, tenzij uw oogarts het anders aangeraden heeft. Laat minstens 4 uren tussen elke 
behandeling.

Het is belangrijk dat u de aanbevelingen van uw oogarts / oogzorg specialist volgt.

Uw BLEPHASTEAM® is bestemd voor één enkele gebruiker, en moet gereinigd worden na elk gebruik.

De bril mag enkel gebruikt worden met vochtige (maar niet druipende) BLEPHASTEAM® ringen. Deze ringen zijn voor enkelvoudig gebruik, en moeten 
na elk gebruik weggegooid worden. Voor elke behandeling moeten nieuwe ringen gebruikt worden, om optimale doeltreffendheid van de behandeling te 
verzekeren. 

Bewaar uw BLEPHASTEAM® bril in het geleverde tasje wanneer u hem niet gebruikt.

Voor verdere informatie, contacteer uw oogzorg specialist of THEA. 
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E. WAARSCHUWINGEN

BLEPHASTEAM® mag bij kinderen enkel onder supervisie gebruikt worden, na consultatie van een oogzorg specialist.

Als u contact lenzen draagt, neem deze altijd uit voor gebruik van BLEPHASTEAM®.

Als u een bijwerking ondervindt bij het gebruik van BLEPHASTEAM®, zoals overdreven gevoeligheid aan warmte, of allergische reactie op de verschillende 
componenten, stop onmiddelijk de behandeling, en zoek verder medisch advies.

Oogdruppels mogen pas 15 minuten na het gebruik van BLEPHASTEAM® ingedruppeld worden. 

BLEPHASTEAM® mag niet gebruikt worden, tenzij op medisch voorschrift:

• In geval van acute aandoeningen van ogen en/of oogleden, 
• In geval van recente traumata in het oog en letsels aan het hoornvlies,
• In geval van Meiboom seborrhea (overmatige secretie door de ooglidklieren), 
• Na oogchirurgie of chirurgie rondom het oogoppervlak.

F. VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIG GEBRUIK

Lees zorgvuldig voor gebruik.

- Houdt de bril buiten het bereik van kinderen.
- BLEPHASTEAM® mag door kinderen enkel gebruikt worden in aanwezigheid van een volwassene.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, of waar het in contact kan komen met stromend water.
- Dompel het apparaat niet onder in water, reinig het niet onder stromend water. 
- Stel het apparaat of de ringen niet bloot aan extreme warmte of vuur.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Steek de stekker niet in een andere krachtbron, en controleer of het stopcontact niet beschadigd is. 
- Controleer of de stroomspanning op uw apparaat overeenkomt met de stroomspanning van uw krachtbron (gebruik van het apparaat op verkeerde 

stroomspanning kan onherstelbare schade veroorzaken, die niet onder garantie valt). 
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- Gebruik geen verlengdraad.
- Gebruik geen chemisch product of oplosmiddel voor reiniging.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar. 

Dit apparaat mag enkel door een individu (waaronder kinderen), waarvan het fysieke, sensorische en/of geestelijke vermogen verstoord is, gebruikt worden 
onder supervisie, en op advies van de oogarts / oogzorg specialist. 
Dit is een medisch hulpmiddel, dat enkel mag gebruikt worden door een competente volwassene, hetzij voor zichzelf, hetzij toeziend op een kind of een 
andere volwassene die supervisie nodig heeft.

G. GARANTIE & DIENSTVERLENING

De garantie blijft één jaar geldig na aankoop:
- De garantie dekt elke fout, defect materiaal of werkmanschap, op voorwaarde dat het product strikt volgens de voorschriften werd gebruikt.

De garantie is niet geldig in geval van: 
- Beschadiging tijdens het transport;
- Niet correct gebruik of verwaarlozing; 
- Mishandeling;
- Wijziging aan het systeem;
- Slecht onderhoud;
- Gebruik van de verkeerde stroomspanning;
- Blikseminslag;
- Binnendringen van zand of water;

Bij fout of slecht functioneren, gelieve het product terug te sturen naar THEA, in zijn originele verpakking, met het aankoopbewijs en met een uitleg over het 
verkeerd functioneren.

Voor elk ander probleem of vraag, gelieve contact op te nemen met THEA. N
L
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