ATT ANVÄNDA

INTRAOKULÄRA TRYCKREDUCERARE

1. Fodral
2. Pannband
3. Bälgen

4. Slangen
5. Avlastningsventil
6. Manometer

DISPONIBEL
Denna Pneumatic Eye Softener kommer till dig
färdigmonterad. Vänligen kontrollera noga för
skador under transport. Om någon skada hittas,
meddela oss och transportören som bör notera
dold skada.
Avlastningsventil (Var den används)
Denna mycket känsliga precisions klara
avlastningsventil begränsar till ca 60 mm Hg,
det tryck som kan appliceras med Honan
intraokulära tryckreducerare.
Förberedelser för användning, Disponibel
Använd inte autoklav eller gassterilisering.
VARNING: Sterilisera inte tryckmätare eller
luftpump. De kan skadas i processen.
Den är rengjord, redo för användning. Ta ur
påsen och tillämpa.
Placering av Tryckreducerare
Tejpa övre locket stängt för att undvika beröring
av hornhinnan. Placera en steril ögonlapp eller
10 cm x 10 cm gasväv över ögat och placera de
mjuka pneumatiska bälgen över dynan och ögat,
säkra dem löst på plats med justerbart
huvudband.
Applicera pannbandet tillräckligt löst för att
förhindra press på ögat innan bälgen blåses upp,
men tätt nog att tillämpa önskat tryck när
uppblåst.
Innan bälgen blåses upp, läs riktlinjerna för hur
Pneumatiska Eye Softener används.

ÅTERANVÄNDBAR
Denna Pneumatic Eye Softener anländer
färdigmonterad. Vänligen kontrollera noga
för skador under transport. Om någon skada
hittas, meddela oss och transportören som bör
notera dold skada.
Avlastningsventil (Var den används)
Denna mycket känsliga precisions klara
avlastningsventil begränsar till ca 60 mm Hg,
det tryck som kan appliceras med Honan
intraokulära tryckreducerare.
Förberedelser
för
användning,
Återanvändbar
Rengör och desinficera pannband, bälgar och
slangar, (delar som berör patientens ansikte)
genom att använda en erkänd bakteriedödande
lösning. Torka rent. Doppa ej. Använd inte
autoklav eller gassterilisering.
VARNING: Sterilisera inte tryckmätare eller
luftpump. De kan skadas i processen.
Placering av Tryckreducerare
Tejpa övre locket stängt för att undvika
beröring av hornhinnan. Placera en steril
ögonlapp eller 10 cm x 10 cm gasväv över
ögat och placera de mjuka pneumatiska
Bälgen över dynan och ögat, säkra dem löst på
plats med justerbart huvudband.
Applicera pannbandet tillräckligt löst för att
förhindra press på ögat innan bälgen blåses
upp, men tätt nog att tillämpa önskat tryck när
uppblåst.
Innan bälgen blåses upp, läs riktlinjerna för
hur Pneumatiska Eye Softener används.

Ökad säkerhet med Phaco emulgering
Instrumentet kan användas före och/eller efter
retrobulbar, peribulbär eller subtenons anestesi.
Applikation efter injektion anestesi, eller
kompresser indränkta i bedövnings lösning och
positioner i cul-de-sac, kan förstärka effekten av
narkosen.
Mjukgörande av ögat genom presurgery okulär
komprimering före phaco emulgering i litet snitt,
icke-sutur kirurgi, kan vara en säkerhetsdetalj i
enstaka fall där konvertering till extrakapsulär
eller intrakapsulär operation är nödvändig.
Preoperativ okulär komprimering kan vara en
säkerhetsåtgärd för att förhindra koroidal
utdrivande blödning.
Plötslig påfrestning
uppstår på ömtåliga sklerotiska kärl när det
intraokulära trycket plötsligt reduceras till
atmosfärstryck vid tidpunkten för snittet. En
sänkning av det intraokulära trycket genom
preoperativ okulär komprimering bör minska
tryckskillnaden och mängden belastning på
kärlen vid snitt
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MATERIAL KONTROLL AV
KOMPONENTER FÖR HONAN
INTRAOKULÄRA
TRYCKREDUCERARE
De svarta återanvändbara Bälgen (del # 150),
det återanvändbara pannbandet (del # 210
eller # 200), slangen (del # 300), och den
svarta luftpump mätaren (del # 500, och 550)
är gjorda av latex.
Engångs bälgen & pannbanden (delserie #
700 s), innehåller:
Bälgen (den blå
uppblåsbar kudden) är 100% polyvinylklorid
(PVC), som inte innehåller några spår av
latex. Det vita Tyvek® Pannbandet (från
DuPont) är polyeten.

Varning: Denna produkt innehåller
naturgummilatex som kan orsaka
allergiska reaktioner

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING
Tryck på ögat har traditionellt varit ett sätt att
bromsa vissa takykardier. Vissa personer kan
vara känsligare för den okulära-vagala reflexen.
Därför bör alla patienter övervakas för tecken på
bradykardi under tiden tryck appliceras i ögat.
Det optimala trycket som skall användas bör
vara väl under trycket i den centrala
näthinneartären. Det bör endast höjas tillräckligt
högt för att skapa ett mjukt kirurgisk öga.
Användning av 20 till 30 mm Hg övervakat
tryck i 30 till 60 minuter före operation,
resulterar kliniskt i väldigt mjuka, säkra,
kirurgiska ögon. Med Schiötz Tonometer med
5,5 gram vikt, kan skalan vara över 10. Ett öga
kan vara så mjuka att hornhinnan kan ses bilda
grop när lock spekulum sätts in.
Frigöring av tryck var 30 sekund och sedan
tillförsel av nytt har INTE befunnits nödvändigt
eller önskvärt.
Med ett mjukt öga, kan iris vara konkav eller
tappa posteriort efter lins borttagning. Överskott
av vitröst tryck är normalt frånvarande.
Intraokulär lins implantation är mycket enklare
och säkrare. Från kirurgens synvinkel, blir det
mycket mindre stress och påfrestning.
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
AVVENTIL MED HONAN
INTRAOKULÄRA TRYCKREDUCERARE
Denna mycket känsliga precisions klara
avlastningsventil begränsar till ca 60 mm Hg,
det tryck som kan appliceras på Honan
intraokulära tryckreducerare.
Det är permanent justerat och är utformat för att
förhindra att trycket i bälgen överskrider ca 60
mm Hg, även om mätarna skulle skadas av
ovarsam hantering, tappas, etcetera.
Det kommer att hålla 20-40 mm Hg tryck enligt
önskan så länge kirurgen anser det nödvändigt.
Det läggs enkelt till alla tryckreducere som för
närvarande finns i drift.
Anslut inloppsventil med mätaren med den korta
gummislang som finns på ventilen.
Anslut ventilutloppet till bälgarna med lång
gummislang.
A.
Om ventilen tas emot med ny
tryckreducere kommer den redan vara
ansluten till bälgarna med lång slang; och
anvisningar, "A" skall följas.
B.
Om ventilen är inköpt för att läggas till
reducerare som redan är i drift, koppla då
bort den långa slangen från mätaren. följ
sedan anvisningar "A" och "B".
Före applicering av bälgarna på ögat, pumpa
kraftigt några gånger för att garantera en
säker placering av ventilen för att förhindra
att luft läcker ut. Släpp sedan ut all luft.
Applicera bälgarna mot ögat och tillsätt av
kirurgen önskat tryck
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