ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
1. Перевірте термін придатності, діоптрійну силу та модель лінзи.
2. Уважно перевірте стерилізаційну упаковку. Не використовуйте інжектор або лінзу, якщо є
підозри на порушення їхньої стерильності через пошкодження стерилізаційної упаковки тощо.
3. Відкрийте стерилізаційну упаковку та витягніть інжектор, тримаючи його за тримач.
Відкривши упаковку, із пристроями необхідно працювати в асептичних умовах.
4. Переконайтесь у відсутності пошкоджень, видимих сторонніх предметів або пилу на поверхні
інжектора чи лінзи, а також їх відповідності для імплантації.
5. Підготуйте інжектор до використання, виконавши кроки 1–5.
Крок 1.
Введіть ОВМ в інжектор через інфузійний порт, скерувавши канюлю перпендикулярно до
корпусу (Мал. 1). Заповніть ділянку, відзначену на Мал. 1 пунктирними лініями, ОВМ і
переконайтеся, що ОВМ повністю покриває оптику. Вводячи ОВМ, не допускайте контакту канюлі
з лінзою.

Мал. 1

Крок 2.
Натисніть наконечники випуску, підніміть і зніміть кришку з контейнеру (Мал. 2).

Мал. 2

Мал. 3

Крок 3.
Повільно натискайте на повзунок, доки він не зупиниться, підтримуючи контейнер великим
пальцем руки (Мал. 3). Не відтягуйте повзунок назад, змістивши його. Виконайте імплантацію
ІОЛ упродовж 3 хвилин після переміщення повзунка.

Крок 4.
Витягніть інжектор з контейнеру (Мал. 4). Після цього одразу перейдіть до Кроку 5.

Мал. 4

Крок 5.
Натискайте на гвинт, доки він не торкнеться корпусу. Повільно поверніть гвинт за годинниковою
стрілкою, уважно стежачи за тим, щоб задня гаптика була заправленою при просуванні стержня
до заднього краю оптики, а також щоб направляюча гаптика була заправленою при подальшому
просуванні лінзи (Мал. 5).
Не повертайте гвинт у зворотному напрямку під час просування.
<ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ>

Задня
гаптика
правильно
заправлена;
кінчик
стержня
правильно
проштовхує
край оптики.

Направляюча
гаптика
правильно
заправлена.

Мал. 5

Не продовжуйте, якщо направляюча та задня гаптика не знаходяться в правильному положенні,
а також якщо кінчик стержня неправильно проштовхує край оптики (Мал. 6). Переконавшись в
описаному вище, одразу перейдіть до наступного кроку.
<НЕПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ>

Задня гаптика

Направляюча гаптика

Гаптику не
заправлено.

Гаптику не
заправлено.

Кінчик стержня
накладається на
оптику чи
проходить під нею.

Кінчик
стержня
деформує
гаптику.

Стержень
не
вирівняно.

Мал. 6

1. Обережно вставте наконечник в око через розріз зрізом донизу.
2. Повільно поверніть гвинт, щоб ввести лінзу до капсульного мішка. Інжектор не потрібно
повертати.
3. Переконайтеся, що задня гаптика повністю вийшла з наконечнику, і витягніть інжектор із
розрізу.
4. Відрегулюйте положення лінзи за допомогою гачка чи іншого інструмента.

