HET GEBRUIK VAN DE

1. Doos
2. Hoofdband /
3. Balg

INTRAOCULAIRE DRUKVERLAGER

4. Slang
5. Overdrukventiel
6. Manometer

WEGWERPBAAR
Deze pneumatische oogverzachter wordt
volledig gemonteerd geleverd. Controleer
zorgvuldig of er schade is opgelopen tijdens de
verzending. Als er enige schade is, dient u ons
en de vervoerder op de hoogte stellen. De
vervoerder zou nota moeten nemen van
onzichtbare schade.
Overdrukventiel (indien van toepassing)
Dit
zeer
gevoelige
en
nauwkeurige
overdrukventiel beperkt de druk die uitgeoefend
kan worden door de Honan Intraoculaire
Drukverlager tot ongeveer 60 mm Hg.
Klaarmaken voor gebruik, wegwerpbaar
Niet steriliseren in een autoclaaf of met gas.
LET OP: Manometer of luchtpomp niet
steriliseren. Deze kunnen tijdens het proces
beschadigd worden.
Het is schoon en klaar voor gebruik. Haal uit het
zakje en neem in gebruik.
Plaatsen van de drukverlager
Plak het bovenste ooglid dicht om het hoornvlies
te beschermen. Plaats een steriel oogkussen of
een 10 x 10cm gaasje over het oog en plaats de
zachte pneumatische balg over het kussentje en
het oog. Zet het losjes vast met de verstelbare
hoofdband.
Zorg dat de hoofdband los genoeg zit om te
voorkomen dat er druk op het oog wordt
uitgeoefend voordat de balg wordt opgeblazen,
maar strak genoeg om de gewenste druk toe te
dienen als de balg opgepompt wordt.
Vóór het opblazen van de balg, gelieve de
richtlijnen voor het gebruik van de pneumatische
oogverzachter te lezen.
Extra veiligheid in faco-emulsificatie
Dit instrument kan gebruikt worden voor en/of
na retrobulbaire, peribulbaire of subtenon
anesthesie. Toepassing na injectie-anesthesie, of
wattenpellets
gedrenkt
in
een
lokale
anesthetische oplossing en posities in cul-desacs, kan het effect van de anesthesie verbeteren.
Het zacht maken van het oog, door
preoperatieve oculaire compressie voorafgaand
aan faco-emulsificatie in een kleine insnede,
zonder hechtingen, kan in sommige gevallen een
veiligheidsmaatregel zijn als omzetting naar
extracapsulaire of intracapsulaire chirurgie
nodig is.
Preoperatieve oculaire compressie kan een
veiligheidsmaatregel zijn om choroidale
expulsieve bloeding te voorkomen. Plotselinge
druk op fragiele sclerotische vaten komt voor als
de intraoculaire druk plotseling daalt naar de
luchtdruk op het moment van insnede. Het
verlagen van de intraoculaire druk door middel
van preoperatieve oculaire compressie zou het
drukverschil en de druk op de vaten op het
moment van insnede moeten verminderen
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HERBRUIKBAAR
Deze pneumatische oogverzachter wordt
volledig gemonteerd geleverd. Controleer
zorgvuldig of er schade is opgelopen tijdens
de verzending. Als er enige schade is, dient u
ons en de vervoerder op de hoogte stellen. De
vervoerder zou nota moeten nemen van
onzichtbare schade.
Overdrukventiel (indien van toepassing)
Dit
zeer
gevoelige
en
nauwkeurige
overdrukventiel beperkt de druk die
uitgeoefend kan worden door de Honan
Intraoculaire Drukverlager tot ongeveer 60
mm Hg.
Klaarmaken voor gebruik, herbruikbaar
Reinig en ontsmet de hoofdband, balg en
slangen (delen die het gezicht van de patiënt
aanraken) met een erkende kiemdodende
oplossing. Veeg schoon. Dompel niet onder.
Niet steriliseren in een autoclaaf of met gas.
LET OP: Manometer en luchtpomp niet
steriliseren. Deze kunnen tijdens het proces
beschadigd worden.
Plaatsen van de drukverlager
Plak het bovenste ooglid dicht om het
hoornvlies te beschermen. Plaats een steriel
oogkussen of een 10 x 10cm gaasje over het
oog en plaats de zachte pneumatische balg
over het kussentje en het oog. Zet het losjes
vast met de verstelbare hoofdband.
Zorg dat de hoofdband los genoeg zit om te
voorkomen dat er druk op het oog wordt
uitgeoefend
voordat
de
balg
wordt
opgeblazen, maar strak genoeg om de
gewenste druk toe te dienen als de balg
opgepompt wordt.
Vóór het opblazen van de balg, gelieve de
richtlijnen voor het gebruik van de
pneumatische oogverzachter te lezen.
MATERIËLE VERIFICATIE VAN
COMPONENTEN VOOR DE HONAN
INTRAOCULAIRE DRUKVERLAGER
De zwarte herbruikbare balg (deel #150), de
herbruikbare hoofdband (deel #210 of #200),
de slang (deel #300), & meter, zwarte
luchtpomp (deel #500, & 550) zijn van latex
gemaakt.
De wegwerpbare balg & hoofdbanden (uit de
#700-serie), bevatten: de balg (het blauwe
opblaasbare
kussen)
is
100%
polyvinylchloride (PVC) en bevat geen spoor
van latex. De witte Tyvek® hoofdband (van
DuPont) is polyethyleen.

Let op: dit product bevat
natuurrubberlatex, dat
allergische reacties kan
veroorzaken
The Honan Intraocular Pressure Reducer
The Lebanon Corporation
1700 N. Lebanon St.
P.O. Box 588
Lebanon, Indiana USA 46052-0588
 +1(765) 482-7273 • FAX +1(765) 482-5660
www.honanballoon.com

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK
Druk op het oog zetten is een traditionele
methode voor het verlangzamen van sommige
tachycardieën. Sommige mensen zijn gevoeliger
voor de oculo-vagale reflex. Daarom dienen alle
patiënten gecontroleerd te worden op tekenen
van bradycardie tijdens het toedienen van druk
op het oog.
De optimale druk die gebruikt wordt moet ruim
lager dan de druk in de centrale netvliesslagader
zijn. De toegepaste druk moet net hoog genoeg
zijn om een zacht chirurgisch oog te creëren. Het
gebruik van 20 tot 30 mm Hg gemonitorde druk
voor 30 tot 60 minuten voor de operatie
resulteert klinisch in zeer zachte, chirurgisch
veilige, ogen. Met de Schiotz tonometer van 5.5
gram kan de schaalwaarde meer dan 10 zijn. Een
oog kan zo zacht zijn dat het hoornvlies kuiltjes
kan vertonen tijdens het inbrengen van het
lidspeculum.
Het is vastgesteld dat het elke 30 seconden
aflaten van druk en het daarna opnieuw
toedienen NIET nodig of gewenst is.
Bij een zacht oog kan de iris na het verwijderen
van de lens hol zijn of naar achteren zakken.
Teveel glasvochtdruk is typisch afwezig.
Intraoculaire lensimplantatie is veel makkelijker
en veiliger. Vanuit het standpunt van de chirurg
is er veel minder stress en belasting.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
OVERDRUKVENTIEL MET HONAN
INTRAOCULAIRE DRUKVERLAGER
Dit
zeer
gevoelige
en
nauwkeurige
overdrukventiel beperkt de druk tot ongeveer 60
mm Hg, de druk die uitgeoefend kan worden op
de Honan Intraoculaire Drukverlager.
Het is permanent aangepast en is ontworpen om
te vermijden dat de druk in de balg plusminus 60
mm Hg overschrijdt, zelfs als de meters
beschadigd mochten worden door ruwe
behandeling, laten vallen, et cetera.
Het kan 20-40 mm Hg druk houden zo lang als
de chirurg dat nodig acht.
Het kan gemakkelijk worden toegevoegd aan
alle drukverlagers die momenteel in dienst zijn.
A. Sluit de inlaat van het ventiel aan op de meter
met de korte rubberslang die op het ventiel
zit.
B. Sluit de ventieluitlaat aan op de balg met een
lange rubberslang.
Als u het ventiel hebt ontvangen met een
nieuwe drukverlager, dan is deze al
aangesloten op de balg met een lange slang;
volg instructie "A".
Als het ventiel aangesloten moet worden op
een drukverlager die al in dienst is, koppel
dan de lange slag los van de meter. Volg dan
de instructies “A” en “B”.
Vóór het aanbrengen van de balg op het oog,
deze een aantal keer krachtig pompen om te
zorgen dat het ventiel goed vastzit ter
voorkoming van het lekken van lucht. Dan
geheel ontluchten. Breng de balg aan op het
oog en pomp voorzichtig op tot de door de
chirurg gewenste druk.

