UTILIZAR O REDUTOR DE PRESSÃO INTRAOCULAR

1. Estojo
2. Faixa de cabeça
3. Fole

4. Tubagem
5. Válvula de Alívio
6. Manômetro

DESCARTÁVEL
Este Amolecedor Ocular Pneumático é entregue
completamente
montado.
Verificar
cuidadosamente se existem danos de expedição.
Se encontrar quaisquer danos, notifique a nossa
empresa e a empresa transportadora que deve
tomar nota de qualquer dano oculto.
Válvula de Alívio da Pressão (Quando
Utilizada)
A válvula de alívio da pressão altamente
sensível com acabamento de precisão limitará
até aproximadamente 60 mm Hg a pressão que
pode ser aplicada pelo Redutor de Pressão
Intraocular Honan.
Preparativos para utilização, Descartável
Não esterilizar em autoclave ou com gás.
CUIDADO: Não esterilizar o Medidor de
Pressão ou a Bomba de Ar com Insuflador. Estes
dispositivos podem ser danificados durante o
processo.
O dispositivo está limpo e pronto a usar. Retirar
do saco e aplicar.
Posicionar o Redutor de Pressão
Manter a pálpebra superior fechada com fita
adesiva para evitar tocar na córnea. Colocar um
Tapa-Olho Esterilizado ou compressa de
tamanho 4” x 4” sobre o olho e posicionar o
Fole pneumático suave sobre a tapa-olho e o
olho, fixando-o folgadamente no devido lugar
com a faixa de cabeça ajustável.
Aplicar a faixa de cabeça com folga suficiente
para evitar colocar pressão sobre o olho antes de
insuflar o fole, mas suficientemente apertada
para aplicar a pressão desejada quando
insuflado.
Antes de insuflar o Fole, leia as Orientações de
utilização do Amolecedor Ocular Pneumático

REUTILIZÁVEL
Este Amolecedor Ocular Pneumático é
entregue completamente montado. Verificar
cuidadosamente se existem danos de
expedição. Se encontrar quaisquer danos,
notifique a nossa empresa e a empresa
transportadora que deve tomar nota de
qualquer dano oculto.
Válvula de Alívio da Pressão (Quando
Utilizada)
A válvula de alívio da pressão altamente
sensível com acabamento de precisão limitará
até aproximadamente 60 mm Hg a pressão que
pode ser aplicada pelo Redutor de Pressão
Intraocular Honan.
Preparativos para utilização, Reutilizável
Limpar e desinfectar a faixa da Cabeça, Fole e
Tubos, (peças que tocam na face do paciente)
utilizando uma solução germicida reconhecida.
Esfregar. Não submergir. Não esterilizar em
autoclave ou com gás.
CUIDADO: Não esterilizar o Medidor de
Pressão ou a Bomba de Ar com Insuflador
Manual. Estes dispositivos podem ser
danificados durante o processo.
Posicionar o Redutor de Pressão
Manter a pálpebra superior fechada com fita
adesiva para evitar tocar na córnea. Colocar
um Tapa-Olho Esterilizado ou gaze de
tamanho 4” x 4” sobre o olho e posicionar o
Fole pneumático suave sobre a tapa-olho e o
olho, fixando-o folgadamente no devido lugar
com a faixa de cabeça ajustável.
Aplicar a faixa de cabeça com folga suficiente
para evitar colocar pressão sobre o olho antes
de insuflar o fole, mas suficientemente
apertada para aplicar a pressão desejada
quando insuflado.
Antes de insuflar o Fole, leia as Orientações de
utilização do Amolecedor Ocular Pneumático.

Segurança Adicionada em Facoemulsificação
O instrumento pode ser usado antes e/ou após
anestesia retrobulbar, peribulbar ou subtenosa.
Aplicação após injeção de anestesia, ou
compressas embebidas em solução de anestésico
tópico e posições em cul-de-sac, pode aumentar
o efeito da anestesia.
Suavizar o olho, através de compressão ocular
pré-cirúrgica antes da facoemulsificação em
pequena incisão, cirurgia sem sutura, pode ser
um recurso de segurança em casos pontuais em
que é necessária a conversão em cirurgia
extracapsular ou intracapsular.
A compressão ocular pré-cirúrgica pode ser uma
medida de segurança na prevenção de
hemorragia expulsiva da coróide. Ocorre tensão
súbita em vasos escleróticos frágeis quando a
pressão intraocular é subitamente reduzida para
pressão atmosférica no momento da incisão. A
redução da pressão intraocular através de
compressão ocular pré-cirúrgica deve reduzir o
diferencial de pressão e da quantidade de tensão
sobre os vasos no momento da incisão.
EU Authorized Representative:
D.R.M. Green
Eurolink (Europe) Ltd.
Greyfriars Court
Paradise Square,
Oxford, Oxon OX1 1BE
United Kingdom
: (44) 179 378 4545
Fax: (44) 179 378 4551

VERIFICAÇÃO MATERIAL DE
COMPONENTES DO REDUTOR DE
PRESSÃO INTRAOCULAR HONAN
Fole reutilizável em preto (peça nº 150),
Faixa de cabeça reutilizável (peça nº 210 ou
nº 200), Tubagem (peça nº 300) , e Medidor
em preto da Bomba de Ar com Insuflador
(peça nº 500, e 550) são produzidos em látex.
Fole e Faixas de Cabeça descartáveis (peças
da série nº 700), contêm: Fole (almofada azul
insuflável) é produzido em 100% de
Policloreto de Vinila (PVC), que não contém
vestígios de látex. Faixa da Cabeça branca (da
DuPont) é produzida em polietileno.

Cuidado: Este produto contém
Látex de Borracha Natural Que
Pode Provocar Reações Alérgicas.
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

ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A pressão sobre o olho tem sido
tradicionalmente um método de desaceleração de
algumas taquicardias. Algumas pessoa podem
ser mais sensíveis ao reflexo vagal ocular.
Consequentemente, todos os pacientes devem
ser monitorizados relativamente a sinais de
bradicardia, durante a aplicação da pressão no
olho.
A pressão ótima de utilização deve ser bem
inferior à pressão da artéria central da retina.
Deve ser apenas suficientemente elevada para
criar um olho cirúrgico suave. Ao utilizar 20 a
30 mm Hg de pressão monitorizada durante 30 a
60 minutos antes da cirurgia, o resultado clínico
são olhos cirúrgicos seguros e muito suaves.
Com o Tanómetro Schiotz com 5,5 gramas de
peso, a leitura da escala pode ser superior a 10.
O olho pode ficar suficientemente suave que
pode ser observado o encolhimento da córnea
quando é inserida a tampa do espéculo.
NÃO se verificou ser necessário ou desejável
libertar a pressão a cada 30 segundos e depois
aplicá-la novamente.
Com o olho suave, a íris pode estar côncava ou
cair posteriormente após a remoção da lente.
Geralmente não existe excesso de pressão vítrea.
A implantação de lente intraocular (lente de
contacto) é muito mais fácil e segura. Do ponto
de vista do cirurgião existe muito menos pressão
e tensão.
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAR A
VÁLVULA DE ALÍVIO DA PRESSÃO
COM O REDUTOR DE PRESSÃO
INTRAOCULAR HONAN
A válvula de alívio da pressão altamente
sensível com acabamento de precisão limitará
até aproximadamente 60 mm Hg, a pressão que
pode ser aplicada ao Redutor de Pressão
Intraocular Honan.
Ajusta-se permanentemente e está projetada para
evitar que a pressão no fole exceda
aproximadamente 60 mm Hg, mesmo se os
calibradores ficarem danificados devido a
manuseamento brusco, queda, etc.
A válvula suporta pressão de 20-40 mm Hg
conforme desejada e durante o tempo que o
cirurgião considere necessário.
É facilmente adicionada a qualquer Redutor de
Pressão
que
se
encontra
agora
em
funcionamento.
A. Ligue a admissão da válvula ao calibrador
com o tubo de borracha que se encontra na
válvula.
B. Ligue a saída da válvula ao fole com o tubo
longo de borracha.
Se a válvula for obtida com novo Redutor de
Pressão será fornecida ligada ao fole com o
tubo longo; e deve seguir as direções "A".
Se a válvula for adquirida para ser adicionada
ao redutor que já se encontra em
funcionamento, desligue o tubo comprido do
calibrador. Depois siga as direções "A" e "B".
Antes de aplicar o fole no olho, bombeie
vigorosamente algumas vezes para garantir o
assentamento seguro da válvula para evitar
fuga de ar. Depois liberte todo o ar. Aplique o
fole ao olho e suavemente insufle até à
pressão pretendida pelo cirurgião.

