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Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Μέθοδος αποστείρωσης με χρήση ακτινοβολίας

Σειριακός αριθμός

Κωδικός παρτίδας

Αριθμός καταλόγου

Χρήση έως [ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ] έτος-μήνας-ημέρα

Ανώτερο όριο θερμοκρασίας

Κατασκευαστής

Ημερομηνία κατασκευής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Μην επαναχρησιμοποιείτε

Μην επαναποστειρώνετε

Το περιεχόμενο είναι αποστειρωμένο εκτός και 
αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 
ΓΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑ 
ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ PAUL®



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑ PAUL®

Το εμφύτευμα για γλαύκωμα PAUL® είναι μια συσκευή παροχέτευσης γλαυκώματος, 
η οποία έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος ρυθμίζοντας την 
ενδοφθάλμια πίεση του ασθενούς και αποτρέποντας την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου. 
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από εμφυτεύσιμη σιλικόνη ιατρικού τύπου. 
Η συσκευή αυτή έχει μήκος 44,9 mm, πλάτος 23 mm και εμβαδόν εξοφθάλμιας πλάκας 
342,1 mm2.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για χρήση σε ασθενείς με ιατρικά μη ελεγχόμενο γλαύκωμα και πτωχές χειρουργικές 
εκβάσεις. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά: νεοαγγειακό γλαύκωμα, αφακικό/ψευδοφακικό 
γλαύκωμα, ασθενείς στους οποίους έχει αποτύχει η συμβατική χειρουργική επέμβαση, 
συγγενές γλαύκωμα και δευτεροπαθές γλαύκωμα λόγω ραγοειδίτιδας, υπερπλασίας του 
επιθηλίου, κ.λπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το εμφύτευμα για γλαύκωμα PAUL® προορίζεται για μία μόνο χρήση. Το εμφύτευμα 
δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται. Μην επαναποστειρώνετε το εμφύτευμα με καμία 
μέθοδο, καθώς το υλικό της πλάκας μπορεί να υποστεί ζημιά και τυχόν μολυσματικές 
ή φλεγμονώδεις ουσίες να μην απομακρυνθούν επαρκώς από τον εσωτερικό αυλό του 
σωλήνα. Αυτό θα προκαλέσει επιμόλυνση και λοίμωξη ή άλλη βλάβη στην υγεία του 
ασθενούς, αστοχία του εμφυτεύματος και απώλεια της στειρότητας της συσκευής. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει διακυβευτεί η ακεραιότητα της αποστειρωμένης 
συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε το εμφύτευμα μετά την ημερομηνία λήξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του εμφυτεύματος για να διασφαλίσετε ότι δεν έχει 

παρέλθει.
2. Πριν από το άνοιγμα, επιβεβαιώστε ότι η σφράγιση του αποστειρωμένου σάκου είναι 

ανέπαφη.
3. Μετά το άνοιγμα, αφαιρέστε το εμφύτευμα και εξετάστε το προκειμένου να διασφαλίσετε 

ότι είναι ανέπαφο και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
4. Πραγματοποιήστε έκπλυση του εμφυτεύματος με στείρο φυσιολογικό ορό για να 

απομακρύνετε τυχόν ηλεκτροστατικό φορτίο.
5. Εκπλύνετε τον σωλήνα με στείρο φυσιολογικό ορό για να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη 

ροής. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν δεν υπάρχει ροή.

ΧΡΗΣΗ
Οι χειρουργοί που πραγματοποιούν την εμφύτευση θα πρέπει να έχουν ειδικευτεί 
στη χρήση συσκευών παροχέτευσης γλαυκώματος πριν από τη χρήση του 
εμφυτεύματος γλαυκώματος PAUL®, ενώ θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και 
με τη μετεγχειρητική φροντίδα που απαιτείται για τη διαχείριση του ασθενούς. 

EL

Η συσκευή πρέπει να εμφυτεύεται υποεπιπεφυκοτικά από εκπαιδευμένο και έμπειρο 
χειρουργό οφθαλμίατρο. Οι κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές εμφύτευσης θα 
επηρεάσουν την απόδοση του εμφυτεύματος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι αντενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηριακή επιπεφυκίτιδα, βακτηριακά 
έλκη κερατοειδούς, ενδοφθαλμίτιδα, περικογχική κυτταρίτιδα, βακτηριαιμία ή 
σηψαιμία, ενεργό σκληρίτιδα ή/και έλλειψη αντίληψης του φωτός.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ / ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι επιπλοκές και οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια ή μετά τη χειρουργική 
επέμβαση μπορεί να περιλαμβάνουν οίδημα του κερατοειδούς, επαφή με τον 
κερατοειδή, επαφή ίριδας/σωλήνα, συμφύσεις, έκθεση μοσχεύματος σκληρού 
χιτώνα, χοριοειδική αποκόλληση, ιρίτιδα, ύφαιμα, αποκλεισμό σωλήνα, αντίδραση 
σωλήνα, καθώς και γνωστές επιπλοκές του οφθαλμικού βαλβιδικού εμφυτεύματος, 
συμπεριλαμβανομένων της υπερχοριοειδικής αιμορραγίας, της αποκόλλησης 
αμφιβληστροειδούς και του ρηχού θαλάμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Το εμφύτευμα για γλαύκωμα PAUL® παρέχεται αποστειρωμένο σε συσκευασία 
σάκου διπλής σφράγισης. Στην αποστειρωμένη συσκευασία εσωκλείονται επίσης 
οι Οδηγίες χρήσης, η Κάρτα ταυτοποίησης εμφυτεύματος και Αυτοκόλλητα 
γραμμωτού κώδικα εμφυτεύματος. Συνιστάται κάθε ασθενής να λαμβάνει την Κάρτα 
ταυτοποίησης εμφυτεύματος με προσαρτημένο ένα από τα Αυτοκόλλητα γραμμωτού 
κώδικα εμφυτεύματος ως μόνιμο αρχείο του εμφυτεύματος που χρησιμοποιείται από 
αυτόν. Το εμφύτευμα έχει αποστειρωθεί με ακτινοβολία γάμμα. Η στειρότητα είναι 
εγγυημένη εφόσον δεν έχει διακυβευτεί η ακεραιότητα του σάκου, ο σάκος δεν έχει 
υποστεί ζημιά και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης 
υποδεικνύεται στο εξωτερικό μέρος του κουτιού. Το εμφύτευμα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η AOI δεν πραγματοποιεί καμία δήλωση, ούτε δέχεται καμία ευθύνη για την επιλογή 
της μεθόδου ή της τεχνικής εμφύτευσης ή για την επιλογή του προϊόντος για μια 
συγκεκριμένη πάθηση. Συμβουλευτείτε ειδικευμένο και αδειοδοτημένο ιατρό.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.aoi.sg.
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