1. Tilfælde
2. Hovedbånd
3. Bælg

4. Slangen
5. Overtryksventil
6. Manometer

ENGANGSANVENDELIG
Dette Pneumatiske Øje Blødgøringsanlæg
leveres færdigmonteret. Tjek omhyggeligt for
evt. skader forårsaget af forsendelsen. Hvis der
findes skader, meddeles dette til os og
leverandøren, som skal gøres opmærksom på de
skjulte skader.
Overtryksventil (Hvor Anvendt)
Denne
meget
følsomme
og
præcisionsfremstillede
overtryksventil
er
begrænset til ca. 60 mm Hg, som er det anvendte
tryk til en Honan intraokulær trykregulator.
Klargøring til brug, Engangsanvendelig
Må ikke autoklaveres eller gas sterilisere.
ADVARSEL: Undgå at sterilisere trykmåleren
eller Luftpumpen. De kan blive beskadiget under
processen.
Det er ren og klar til brug. Fjern blot posen og
anvend.
Placering af Trykregulator
Hold det øvre øjenlåg lukket med tape, for at
undgå at berøre hornhinde. Placer en steril
Øjenforbinding, eller 4 "x 4" gaze over øjet, og
placer de bløde pneumatiske Bælg over øjet, og
hold den løst på plads med det justerbare
hovedbånd.
Hovedbåndet skal sidde løst nok til at den ikke
lægger pres på øjet, før Bælg pumpes op, men
stramt nok til at kunne anvende ønskede det tryk,
når de oppumpet.
Læs retningslinjerne for brug af det pneumatiske
Øjenblødgørings Anlæg, inden du oppumper
Bælg.

GENANVENDELIG
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Rens og desinficer Hovedbånd, Bælg og
Slange, (alle dele, der rører patientens ansigt)
med
en
certificeret
bakteriedræbende
opløsning. Tør ren. Nedsænk ikke i væske. Må
ikke autoklaveres eller gassteriliseres.
ADVARSEL: Undgå at sterilisere trykmåleren
eller Luftpumpen. De kan blive beskadiget
under processen.
Hold det øvre øjenlåg lukket med tape, for at
undgå at berøre hornhinde. Placer en steril
Øjenforbinding, eller 4 "x 4" gaze over øjet, og
placer de bløde pneumatiske Bælg over øjet,
og hold den løst på plads med det justerbare
hovedbånd.
Hovedbåndet skal sidde løst nok til at den ikke
lægger pres på øjet, før Bælg pumpes op, men
stramt nok til at kunne anvende ønskede det
tryk, når de oppumpet.
Læs retningslinjerne for brug af det
pneumatiske Øjenblødgørings Anlæg, inden du
oppumper Bælg.

Øget Sikkerhed under Phaco Emulgering
Instrumentet kan anvendes før og / eller efter
retrobulbær, peribulbær eller sub-tenons anæstesi.
Anvendelse efter injektion af bedøvelse, eller
efter påførelse af kompres gennemvædet med
lokalbedøvende opløsning, samt position for
øjenhinder, kan øge virkningen af bedøvelsen.
Blødgøring af øjet ved præoperativ okulær
kompression, før der udføres en phaco
emulgering gennem ikke-sutur operation, kan
være en sikkerhedsforanstaltning i lejlighedsvise
tilfælde, hvor omdannelse til ekstrakapsulær eller
intrakapsulær kirurgi er nødvendig.
Præoperativ okulær kompression kan være en
sikkerhedsforanstaltning til at forebygge
uddrivende blødning i årehinden. Der kan
forekomme pludselig stress på skrøbelige
sklerotiske blodkar, når det intraokulære tryk
pludselig reduceres til atmosfæretryk ved
indsnitstidspunktet. Sænkning af det intraokulære
tryk ved præoperativ okulær kompression bør
reducere trykforskellen, samt mængden af stress
på karerne på indsnitstidspunktet
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MATERIALEVERIFIKATION AF
KOMPONENTER TIL HONAN
INTRAOKULÆR TRYKREGULATOR
De sorte genanvendelige bælg (del # 150), det
genanvendelige hovedbånd (del # 210 eller #
200), Slangen (del # 300), og Måler med sort
Luftpumpe (del # 500, & 550) er fremstillet i
latex.
Engangsbælg & Hovedbånd (seriedel # 700
s), indeholder: Bælgene (den blå oppustelige
pude) er 100% polyvinylchlorid (PVC), og
indeholder ingen spor af latex. Det hvide
Tyvek® Hovedbånd (fra DuPont) er af
polyethylen

Advarsel: Dette produkt
indeholder Latex
Naturgummi som kan give
allergiske reaktioner.

RETNINGSLINIER FOR BRUG
Pres på øjet-metoden har traditionelt været
anvendt til at bremse visse takykardier. Nogle
personer kan være mere følsomme over for
okulær-vagus refleksen. Derfor bør alle patienter
overvåges nøje for tegn på bradykardi, mens
trykket anvendes på øjet.
Det optimale tryk der skal anvendes bør være et
godt stykke under trykket i den centrale retinale
arterie. Det bør kun være højt nok til at skabe et
blød kirurgisk øje. Brug af 20 til 30 mm Hg
overvåget tryk i 30 til 60 minutter før en
operation, resulterer klinisk i et meget blødt og
sikkert kirurgisk øje. Med et Schiøtz Tonometer
med 5,5 gram vægt, kan skalaens læsning være
over 10. Et øje kan være så bløtd, at hornhinden
kan observeres som værende konkav, når
øjenlågsspeculum er indsat.
Frigivelse af trykket hver 30 sekunder med
genoptagelse derefter er ikke blevet fundet
nødvendigt eller ønskeligt.
Med et blødt øje kan iris være konkav eller synke
bagtil efter fjernelse af linse. Overskydende
glasagtigt tryk er typisk fraværende. Intraokulær
linseimplantation er meget lettere og sikrere. Fra
kirurgens synspunkt, er der langt mindre stress og
belastning.
INSTRUKTIONER TIL BRUG AF
OVERTRYKSVENTILMED HONAN
INTRAOKULÆR TRYKREGULATOR
Denne meget følsomme og præcisionsfremstillede
overtryksventil er begrænset til ca. 60 mm Hg,
som er det anvendte tryk til en Honan intraokulær
trykregulator.
Den justeres permanent, og er designet til at
forhindre trykket i bælgene i at overskride ca. 60
mm Hg, selv hvis målerne skulle blive beskadiget
på grund af hårdhændet håndtering, slag m.m.
Den kan holde 20-40 mm Hg tryk alt efter eget
behov, så længe som det er nødvendigt for
kirurgen.
Den kan sammensættes med enhver trykregulator,
som i øjeblikket er i drift.
A. Tilslut indløbsventil til måler med den korte
gummislange, som findes på ventilen.
B. Tilslut udgangsventil til bælgene med den lange
gummislange.
Hvis ventilen modtages med medfølgende ny
trykregulator, vil den allerede være forbundet til
bælge med en lang slange; her bør man følge
anvisning "A".
Hvis overtryksventilen er købt som en tilføjelse
til en trykregulator som allerede er i drift, skal
den lange rør fjernes fra måleren. Følg derefter
anvisningerne, "A", og "B".
Inden påføring af bælge på øjet, bør der
pumpes kraftigt et par gange, for at garantere
at ventilen sidder sikkert og forhindre
luftlækage. Slip derefter al luft. Anvend bælge
på øjet og påfør forsigtigt pres, efter kirurgens
anvisning.
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