1. Kotelo
2. Otsapanta
3. Paljeosa

4. Lekut
5. Varoventtiili
6. Painemittari

Kertakäyttöinen
Pneumaattinen silmänpehmentäjä toimitetaan
sinulle käyttövalmiina. Tarkista huolellisesti
ettei se ole vaurioitunut kuljetuksessa. Jos
vaurioita löytyy, kerro meille ja kuljetusyhtiölle
joka tekee muistiinpanot vaurioista.
Varoventtiili (kun käytössä)
Erittäin h erkkä tark asti viimeistelty
ylipaineventtiili rajoittaa paineen jota voidaan
käyttää Honan silmänpaineen vähentäjässä noin
60 mm Hg
Kertakäyttöisten käytön valmistelu
Älä puhdista autoklaavissa tai sterilisoi kaasulla.
VAROITUS: Älä sterilisoi painemittaria tai
polttimoilmapumppua, ne voivat vahingoittua
prosessissa. Tuote on puhdas ja käyttövalmis,
poista vain pussi ja käytä.
Paineenalentajan paikannus
Pidä yläluomi su ljettuna välttääksesi
sarveiskalvon koskettamista. Aseta steriili
vanutyyny tai 4 "x 4" sideharso silmän päälle,
pehmeät ilmapalkeet yli tyynyn ja silmän ja
kiinnitä ne löysästi paikoilleen säädettävän
otsapannan kanssa. Käytä otsapantaa tarpeeksi
löysästi niin ettet luo painetta silmälle ennen
ilmapalkeen täyttämistä mutta riittävän tiukasti
että voit käyttää haluttua painetta kun se on
täytetty. Ennen kuin täytät ilmapalkeen, lue
ohjeet siitä miten
p n eu ma at t ist a
silmänpehmentäjää käytetään.

REUSABLE
Pneumaattinen silmänpehmentäjä toimitetaan
sinulle täysin käyttövalmiina. Tarkista
huolellisesti ettei se ole vaurioitunut
kuljetuksessa ja jos vaurioita löytyy, ilmoita
niistä välittömästi meille ja kuljetusyhtiölle.
Varoventtiili (Kun käytössä)
Tämä erittäin herkkä tarkasti viimeistelty
ylipaineventtiili rajoittaa noin 60 mmHg
paineen jota voidaan käyttää Honan
silmänpaineen vähentäjässä.
Käytön valmistelu, uudelleenkäytettävä
Puhdista ja desinfioi otsanauha, ilmatyyny ja
letkut (osat, jotka koskettavat potilaan
k a s vo ja ) k ä y ttä en jo ta in s o p iva a
desinfiointiainetta. Pyyhi puhtaaksi. Älä upota.
Älä laita autoklaaviin tai steriloi kaasulla.
VAROITUS: Älä sterilisoi painemittaria tai
polttimoilmapumppua, ne voivat vahingoittua
prosessissa. Tuote on puhdas ja käyttövalmis,
poista vain pussi ja käytä
Paineenalentajan paikannus
Pidä yläluomi suljettuna välttääksesi
sarveiskalvon koskettamista. Aseta steriili
vanutyyny tai 4 "x 4" sideharso silmän päälle,
pehmeät ilmapalkeet yli tyynyn ja silmän ja
kiinnitä ne löysästi paikoilleen säädettävän
otsapannan kanssa. Käytä otsapantaa tarpeeksi
löysästi niin ettet luo painetta silmälle ennen
ilmapalkeen täyttämistä mutta riittävän
tiukasti että voit käyttää haluttua painetta kun
se on täytetty. Ennen kuin täytät ilmapalkeen,
lue ohjeet siitä miten pneumaattista
silmänpehmentäjää käytetään.

Phacoemulgointi lisää turvallisuutta
Laitetta voidaan käyttää ennen ja / tai jälkeen
retrobulbaarisen, peribulbaarisen tai subtenonsin
anestesian.
Injekt ioanestes ian
tai
p a ik a llis p u u d u tu s a in ees s a lio t et t u jen
vanutuppojen käyttö voi voimistaa anestesian
vaikutuksia.
Pehmentämällä silmä, joko esikirurgisella
silmän puristuskompressilla ennen phaco
emulgoitumista, pieni viilto, ei-ommel leikkaus,
voi olla satunnaisesti hyödyllinen tapauksissa,
joissa muuntaminen ekstrakapsulaariseen tai
intrakapsulaariseen leikkaukseen on tarpeen.
Leikkausta ennen tehtävä silmän puristus voi
olla turvatoimi jolla saadaan estettyä
suonikalvon expulsiivinen verenvuoto. Hauraat
skleroottiset alueet saavat äkillisen stressin kun
silmänpaine äkkiä ilmakehän paineeseen kun
tehdään viilto. Alentamalla silmän sisäistä
painetta preoperatiivisella silmän puristuksella
voidaan vähentää paine-eroa ja suonten
kokemaa rasitusta viiltoa tehdessä.
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HONAN INTRAOKULAARISEN
PAINEENVÄHENTÄJÄN
KOMPONENTTIEN MATERIAALIT
Musta uudelleenkäytettävä paljeosa (osa #
150), uudelleenkäytettävä otsapanta (osa #
210 tai # 200), letku (osa # 300), ja musta
lamppuilmapumppu (osa # 500, ja 550) on
valmistettu lateksista. Kertakäyttöiset palkeet
ja hikinauhat (osa sarja # 700: n), sisältävät:
palkeet (sininen puhallettava tyyny) on 100%
polyvinyylikloridia (PVC), joka ei sisällä
lateksia. Valkoinen Tyvek® otsapanta
(DuPont) on polyeteeniä.

Varoitus: Tämä tuote sisältää
luonnonkumilateksia joka voi
aiheuttaa allergisia reaktioita

KÄYTTÖHJEITA
Silmään kohdistettu paine on perinteisesti ollut
menetelmä hidastaa tachycardiaa. Toisilla on
herkempi okulaari-vagaalinen refleksi ja tämän
vuoksi kaikkia potilaita tuleisi seurata
mahdollisten bragykardian oireiden löytämiseksi
kun painetta kohdistetaan silmään.
Optimaalisesti käytettävän paineen pitäisi olla
selvästi alle keskeisen verkkokalvon valtimon
paineen. Sitä pitäisi kohottaa vain riittävän
korkealle että voidaan luoda pehmeä kirurginen
silmä.
Kun 20-30 mmHg paineenseurantaa käytetään
30-60 minuuttia ennen leikkausta, se johtaa
kliinisesti hyvin pehmeisiin, turvallisiin
kirurgisiin silmiin. Schiotz tonometrillä 5,5
gramman painolla, asteikon lukema voi olla yli
10. Silmä voi tulla niin pehmeäksi että
sarveiskalvossa voidaan havaita kuoppa kun
kannen speculum on laitettu paikoilleen.
Paineen vapauttaminen 30 sekunnin välein ja
sen jälkeen hoidon toistaminen EI ole ollut
tarpeellista tai toivottavaa. Pehmeän silmän iris
voi olla kovera tai pudota pois linssin
poistamisen jälkeen kun ylimääräinen lasiaisen
paine on tyypillisesti poissa. Silmänsisäisen
linssin implantaatio on paljon helpompaa ja
turvallisempaa. Kirurgin näkökulmasta siinä on
paljon vähemmän stressiä ja rasitusta.
HONAN SILMÄPAINEEN ALENTAJAN
VAROVENTTIILIN KÄYTTÖOHJEET
Erittäin herkkä ja tarkasti viimeistelty
varoventtiili rajoittaa Honan silmäpaineen
alentajalla käytettävän paineen noin 60 mm hg.
Laite on suunniteltu pysyvästi estämään
palkeiden painetta ylittämästän noin 60 mm Hg,
vaikka mittari vahingoittuisi kovan käsittelyn,
pudottamisen tai muun vastaavan seurauksena.
Laite pitää 20-40 mm Hg paineen halutulla
tasolla niin kauan kuin kirurgi katsoo
tarpeelliseksi. Se on helppo lisätä mihin tahansa
nyt käytössä olevaan paineenalennusyksikköön.
A. Liitä venttiilin sisääntulo mittariin lyhyellä
kumiletkulla joka on venttiilissä.
B. Kytke venttiilin ulostulo palkeisiin pitkällä
kumiletkulla.
Jos venttiilissä on uusi
paineenalennin, se tulee kytkettynä palkeisiin
pitkillä letkuilla ja ohjeita "A" seurataan. Jos
venttiili lisätään vähennysventtiiliin joka on jo
käytössä, irroita pitkä putki mittarista ja seura
sen jälkeen ohjeita "A" ja "B".
Ennen kuin palkeita käytetään silmiin,
pumppaa voimakkaasti muutaman kerran
varmistaaksesi ettei ilmaa vuoda. Vapauta
sitten kaikki ilma. Käytä palkeita silmään ja
puhalla varovasti kirurgin toivomaan
paineeseen.
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