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NL
BESCHRIJVING VAN PAUL® GLAUCOOMIMPLANTAAT
Het PAUL® glaucoomimplantaat is een instrument voor vochtafvoer van het
glaucoom ontworpen voor de behandeling van glaucoom door de intraoculaire
druk in het oog van de patiënt te reguleren, en verdere progressie van de ziekte
te voorkomen. Het instrument is geheel vervaardigd van silicone van medisch
implanteerbare kwaliteit. Dit instrument is 44,9 mm lang, 23 mm breed en heeft een
extraoculair oogoppervlakte van 342,1 mm².
GEBRUIKSAANWIJZING
Te gebruiken voor patiënten met medisch onbehandelbaar glaucoom en slechte
chirurgische resultaten. Dit omvat maar is niet beperkt tot: neovasculair glaucoom,
afaak/pseudofaak glaucoom, patiënten bij wie conventionele chirurgie geen resultaat
heeft opgeleverd, aangeboren glaucoom en secundair glaucoom als gevolg van
uveïtis, epitheliale ingroei, enz.
WAARSCHUWINGEN
Het PAUL® glaucoomimplantaat is voor eenmalig gebruik. Het implantaat mag niet
worden hergebruikt. Het implantaat niet opnieuw op enigerlei manier steriliseren,
omdat het plaatmateriaal kan worden beschadigd en het lumen van het binnenste
buisje mogelijk niet voldoende kan worden ontdaan van potentiële infecties of
inflammatoire stoffen. Dit zal besmetting en infectie of andere schade voor de
gezondheid van de patiënt, mislukking van de implantatie en een niet-steriel
instrument tot gevolg hebben. Het instrument niet gebruiken indien de integriteit van
de steriele verpakking is aangetast. Het implantaat niet gebruiken na de vervaldatum.
GEBRUIKSAANWIJZING
1. Controleer de vervaldatum om zeker te stellen dat de vervaldatum van
het implantaat niet is verstreken.

en moeten ook bekend zijn met de postoperatieve zorg die nodig is. Het instrument moet
sub-conjunctivaal worden geïmplanteerd door een opgeleide en ervaren oogchirurg.
Geschikte chirurgische technieken voor implantatie hebben gevolgen voor de
doelmatigheid van het implantaat.
CONTRA-INDICATIES
Contra-indicaties kunnen zijn bacteriële conjunctivitis, bacteriële hoornvlieszweren,
endophthalmitis, orbitale cellulitis, bacteriëmie of septikemie, actieve scleritis en/of
geen licht kunnen zien.
COMPLICATIES / BIJWERKINGEN
Complicaties en nadelige gevolgen tijdens of na de operatie kunnen zijn
hoornvliesoedeem, contact met hoornvlies, contact met iris/buisje, synechiae,
blootgelegde ent op oogwit, loslaten van vaatvlies, iritis, hyphema, blokkering van
buisje, reactie op buisje evenals bekende complicaties van het oogimplantaat met
kleppen, waaronder suprachoroïdale hemorragie, loslaten van netvlies en ondiepe
voorste oogkamer.
LEVERING / VERVALDATUM
Het PAUL® glaucoomimplantaat wordt steriel geleverd in een dubbel verzegelde
zakverpakking. De gebruiksaanwijzing, identificatiekaart en barcodestickers van het
implantaat zitten ook in de steriele verpakking. Aanbevolen wordt dat elke patiënt
de identificatiekaart van het implantaat ontvangt met een van de barcodestickers
van het implantaat eraan vast, als een permanente registratie van het door hen
gebruikte implantaat. Het implantaat is gesteriliseerd met behulp van gammastralen.
Steriliteit is verzekerd tenzij het zakje is aangetast of beschadigd, of indien de
vervaldatum is verstreken. De vervaldatum is vermeld op de buitenkant van het
doosje. Het implantaat mag niet worden gebruikt na de vermelde vervaldatum.

2. Controleer of de steriele afsluiting van het zakje intact is, voordat u het opent.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

3. Haal na openen het implantaat eruit en controleer het implantaat om zeker
te stellen dat het intact en niet beschadigd is.

AOI staat niet garant voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de keuze
van implantatiemethode of -techniek, of voor de keuze van het product voor een
specifieke medische aandoening. Raadpleeg een gekwalificeerd en bevoegd
medisch beroepsbeoefenaar.

4. Spoel het implantaat in steriele zoutoplossing om statische lading te verwijderen.
5. Spoel het buisje met steriele zoutoplossing om doorstroming van het buisje
zeker te stellen. Niet gebruiken indien er geen doorstroming is.
GEBRUIK
Chirurgen die implantaties uitvoeren moeten ervaren zijn in het gebruik van
glaucoomdrainage-instrumenten voordat ze het PAUL® glaucoomimplantaat gebruiken,

AANVULLENDE INFORMATIE
Aanvullende informatie over het product staat op www.aoi.sg.

