İNTRAOKÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KULLANIMI

1. Kutu
2. Headbank
3. Körük

4. Boru
5. Emniyet Valfi
6. Manometre

TEK KULLANIMLIK
Bu Havalı Göz Yumuşatıcı eksiksiz şekilde
monte edilmiş olarak gelir. Kargoda hasar
oluşup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
Herhangi bir hasar bulunması durumunda bize
ve verilen hasarın raporunu tutması gereken
taşıyıcıya bildirin.
Basınç Emniyet Valfi (Kullanıldığında)
Bu yüksek hassaslıktaki hassas apreli valf
Honan
İntroküler
Basınç
Düşürücü’ye
uygulanabilen basıncı yaklaşık 60 mm Hg
düşürür.
Kullanım için Hazırlık, Tek kullanımlık
Otoklav yada gaz sterilizasyonu yapmayın.
DİKKAT: Basınç ölçeri yada yuvarlak hava
pompasını sterilize etmeyin. Bunu yaparken
hasar görebilirler.
Temizdir ve kullanıma hazırdır. Torbadan
çıkarın ve uygulayın.
Basınç Düşürücünün Yerleştirilmesi
Üst kapağın comeaya dokunmasını engellemek
için kapalı olarak bantlayın. Steril Göz Pedi’ni
yada 4” c 4” sargı bezini gözün üstüne koyun ve
yumuşak havalı Körüğü ped ve gözün üstüne
ayarlanabilir bantla gevşek bir biçimde
yerleştirin.
Bandı;körükleri şişirmeden önce göze basınç
konmasını engelleyecek kadar gevşek ama
şişirildiğinde istenilen basıncı uygulayabilecek
kadar sıkı uygulayın.
Körükleri şişirmeden önce, Havalı Göz
Yumuşatıcı’nın
Kullanımı
hakkındaki
Yönergeyi okuyun.

TEKRAR KULLANILABİLİR
Bu Havalı Göz Yumuşatıcı eksiksiz şekilde
monte edilmiş olarak gelir. Kargoda hasar
oluşup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
Herhangi bir hasar bulunması durumunda bize
ve verilen hasarın raporunu tutması gereken
taşıyıcıya bildirin.
Basınç Emniyet Valfi (Kullanıldığında)
Bu yüksek hassaslıktaki hassas apreli valf
Honan İntroküler Basınç Düşürücü’ye
uygulanabilen basıncı yaklaşık 60 mm Hg
düşürür.
Kullanım için Hazırlık, Tekrar kullanılabilir
Bandı, körüğü ve boruyu (hastanın yüzüne
değen parçaları) onaylı antiseptik çözeltiyi
kullanarak temizleyin ve dezenfekte edin.
Silerek temizleyin. Daldırmayın. Otoklav yada
gaz sterilizasyonu yapmayın.
DİKKAT: Basınç ölçeri yada yuvarlak hava
pompasını sterilize etmeyin. Bunu yaparken
hasar görebilirler.
Basınç Düşürücünün Yerleştirilmesi
Üst
kapağın
comeaya
dokunmasını
engellemek için kapalı olarak bantlayın. Steril
Göz Pedi’ni yada 4” c 4” sargı bezini gözün
üstüne koyun ve yumuşak havalı Körüğü ped
ve gözün üstüne ayarlanabilir bantla gevşek
bir biçimde yerleştirin.
Bandı;körükleri şişirmeden önce göze basınç
konmasını engelleyecek kadar gevşek ama
şişirildiğinde istenilen basıncı uygulayabilecek
kadar sıkı uygulayın.
Körükleri şişirmeden önce, Havalı Göz
Yumuşatıcı’nın
Kullanımı
hakkındaki
Yönergeyi okuyun.

Fakoemülsifikasyon’daki Ek Güvenlik
Alet; retrobulber, peribulber yada subtenon
anesteziden önce ve/ya sonra kullanılabilir.
Enjeksiyonla anestesiden sonra uygulama yada
local anestezik yara sargılarına batırmak ve culde-sac yerleştirmeler anestezinin etkisini
yükseltebilir.
Gözü fakoemülsifikasyondan önce küçük
insizyon ile dikişsiz ameliyat olarak ameliyat
öncesi oküler basınçlandırma ile yumuşatmak,
ekstrakapsüler yada intrakapsüler operasyonun
gerekli olduğu bazı durumlarda güvenlik tedbiri
olabilir.
Preoperatif oküler basınçlandırma koroidal
ekspulsif kanamayı önlemede güvenlik tedbiri
olabilir. İntraoküler basınç atmosferik basınca
göre insizyon anından aniden düşürüldüğünde
kırılgan skrelotik damarlarda ani stress oluşur.
Preoperatif oküler basınçlandırma ile intraoküler
basıncın
düşürülmesi
insizyon
anında
damarlardaki basınç farkını ve stress miktarını
düşürür.
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HONAN İNTRAOKÜLER BASINÇ
DÜŞÜRÜCÜ İÇİN BİLEŞENLERİN
DOĞRULAMASI
Siyah tekrar kullanılabilir Körük (parça #150),
tekrar kullanılabilir kafa bandi (parça #210
yada #200), Boru (parça #300) , & Siyah
yuvarlak hava pompalı geyc (parça#500, &
550) lateksten yapılmış.
Tek kullanımlık Körük & kafa bandi (parça
serisi #700), şunları içerir: Mavi körük (mavi
şişirilebilir
yastık)
%100
Polivinil
Klorid’dendir (PVC)..Bu lateks içermez.
Beyaz Tyvek® (Dupont) kafa bandi
polietilendir.

Dikkat: Bu ürün Alerjik
reaksiyonlara sebep olabilecek
Doğal Plastik Lateks içerir

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

KULLANIM İÇİN YÖNERGELER
Gözde basınç bazı taşikardileri yavaşlatmak için
geleneksel bir metod olmuştur. Bazı kişiler
oküler-vagal reflekslere karşı daha hassas
olabilirler. Bu nedenle, tüm hastalar göze basınç
uygulanırken bradikardi işaretleri gözleme
olasılığına karşı izlenmelidir.
Kullanılması gereken optimum basınç merkezi
retinal arterdeki basıncın oldukça altında
olmalıdır. Sadece yumuşak cerrahi göz
oluşturmak için yeteri kadar yükseltilmelidir.
Görüntülenen basıncın ameliyattan 30 ila 60
dakika önce 20 ila 30 mm Hg arasında
kullanımı, klinik olarak çok yumuşak, güvenli,
cerrahi gözler doğurur. 5.5 gram ağırlığındaki
Schiotz tonometresiyle, skal okuma 10’un
üstünde olabilir. Göz o kadar yumuşak olur ki
göz kapağı spekulumu yerleştirildiğinde comea
gözlenebilir.
Basıncı her 30 saniyede bir serbest bırakmak ve
sonrasında tekrar uygulamak gerekli yada tercih
edilir BULUNMAMIŞTIR.
Yumuşak gözle, lens kaldırılmasından sonra iris
konkav olabilir yada zamanla düşebilir. Aşırı
vitröz basınç sıklıkla eksiktir. İntraoküler lens
implantasyonu daha kolay ve güvenlidir. Hekim
açısından ise bud aha az stress ve gerginlik
demektir.

EMNİYET VALFİNİN HONAN
İNTRAOKÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜYLE
KULLANIM KILAVUZU
Bu yüksek hassaslıktaki hassas apreli valf
Honan
İntraoküler
Basınç
Düşürücü’ye
uygulanabilen basıncı yaklaşık 60 mm Hg
düşürür.
Körükteki basınç, geyclerin kaba kullanımından,
düşmesinden ve benzeri durumlardan hasar
görmesi halinde bile yaklaşık 60 mm Hg’yi
aşmasını önlemek için kalıcı olarak düzenlenmiş
ve dizayn edilmiştir.
Operasyon gerekli görülene kadar istenildiği
şekilde 20-40 mm Hg basınç tutar.
Şu an hizmette olan herhangi bir Basınç
Düşürücü’ye kolayca eklenebilir.
A. Valf ağzını geyce valfin üstündeki kısa lastik
boruyla bağlayın.
B. Valf çıkışını körüklere uzun lastik boruyla
bağlayın.
Valf yeni Basınç Düşürücü’yle alındıysa
körüklere uzun boruyla bağlanmış olarak
gelir, ve “A” yönergeleri takip edilecektir.
Valf zaten hizmette olan bir düşürücüye
eklenmek için satın alındıysa, uzun boruyu
geyclerden ayırın. Sonrasında “A” ve “B”
yönergelerini takip edin.
Körüğü göze uygulamadan önce, hava
kaçırmasını
önleyerek
valfin
güvenli
oturtulmasını sağlamak için bir kaç defa
güçlü bir şekilde pompalayın. Sonrasında
tüm havayı dışarı bırakın. Körükleri göze
uygulayın ve cerrah tarafından istenilen
basıncı yavaşça arttırın.

