
Kacamata IonSpec Hospital Series dari MGIclub merupakan kacamata yang telah 
melalui berbagai percobaan dan ser�fikasi, serta pengujian klinis terhadap sampling 
di sebuah rumah sakit dengan 300 pasien dimana se�ap tahunnya ditemukan 
90% pasien yang menjadi sampling mendapatkan perbaikan hingga 60% untuk segala 
jenis keluhan penglihatan seper� minus, plus hingga katarak dan glaukoma.

Kacamata ini diproduksi dengan menggunakan bahan baku berkualitas �nggi yang 
kuat, lentur serta ergonomis, yaitu berbahan dasar ULTEM. Dimana ULTEM tersebut 
merupakan bahan dasar pembuatan interior pesawat terbang dan diterapkan secara 
luas pada teknologi penerbangan dan antariksa.

Untuk hasil maksimal
gunakan 8 - 10 jam 
se�ap hari
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FDA & ECO
Bahan dasar ECO telah 
melewa� uji dan ser�fikat 
FDA dari Amerika Serikat

ULTEM (Material Pesawat Terbang)
Bahan baku yang telah 
dikonfirmasi dengan ser�fikat 
FAA yang biasa digunakan untuk 
membuat perlengkapan interior 
pesawat terbang.

Standard material
Bahan baku yang digunakan 
merupakan standard dari
pembuatan peralatan medis.

230 / -30
Tahan suhu �nggi hingga 230 
derajat celcius maupun suhu 
rendah hingga  -30 derajat celcius.
Ketahanan temperatur yang 
stabil dan prima 
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Hospital Series M56 Hospital Series M57 Hospital Series M58

Hospital Series M59 Hospital Series M60

Hospital Series M100 - Black Red Hospital Series M100 - Black White

Hospital Series M101 - Black Red Hospital Series M101 - Black White

Hospital Series M102 - Black Red Hospital Series M102 - Black White
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Untuk hasil yang op�mal, disarankan untuk dapat dipakai 8 - 10 jam per hari dan tetap 
disarankan untuk kontrol ru�n ke dokter mata apabila ada keluhanLensa bawaan dari 
kacamata ini adalah ukuran NETRAL. 

Sehingga apabila konsumen memiliki ukuran mata minus / plus / silinder , disarankan untuk 
menggan� lensanya sesuai dengan ukuran matanya di op�k terdekat.

Catatan

Informasi ukuran kacamata
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- Untuk tangkai dan bingkai bisa dilap saja dengan lap basah lalu dilap dengan 
   lap kering

- Untuk perawatan lensa, bisa menggunakan sabun ringan atau menggunakan 
   cairan pembersih khusus untuk lensa (bisa dibeli di optik). Lap menggunakan 
   kain berbahan halus

- Jangan biarkan lensa untuk terpapar air asin / air laut atau lingkungan yang 
   berudara asin, dan juga terpapar hal-hal bersifat alkohol (seperti sanitizer, 
   parfum, dan lain-lain)

- Jangan letakkan kacamata di tempat yang panas / pengap seperti di dashboard 
   mobil, jok motor, dan jangan dijemur. Simpan di tempat yang sejuk

Cara Merawat / mencuci
Kacamata MGI Nanospec / IonSpec
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