BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor de toepassing van de ERG-Thread voor menselijk
gebruik zijn speciale accessoires nodig, die allemaal moeten voldoen aan de geldende veiligheidsstandaards voor
medische apparaten, inclusief de IEC 60601-serie.
(Zie het Verbindingsschema) *
APPARAATBESCHRIJVING
De ERG-Thread is een hoornvlieselektrode die gebruikt
wordt om het elektro-retinogram (ERG) vast te leggen dat
geproduceerd wordt door lichtstimulatie van het netvlies en
is geschikt voor menselijke toepassing.
PATIËNTENGROEP
Patiënten die een ERG-test nodig hebben.
GEBRUIKSOMGEVING
Oogheelkundige ziekenhuizen en klinieken.
BEOOGD GEBRUIK
De ERG-Thread wordt gebruikt als ondersteuning bij diagnosesystemen voor oogafwijkingen door het elektrische signaal van het netvlies door te sturen. Het wordt geïndiceerd
in verschillende klinische situaties zoals de beoordeling van
netvliesfuncties en neurologische aandoeningen. Het kan
worden gebruikt voor de beoordeling van ffERG, mfERG
of PERG.
CONTRA-INDICATIES
Niet geïndiceerd is de toepassing van de ERG-Thread voor
kinderen of volwassenen met een trauma of met een aandoening aan het voorste deel van het oog. Bij oogziekten of
aandoeningen aan het hoornvlies is voor de toepassing de
toestemming van de oogarts vereist.
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Voor kleine kinderen moet er in verband met het risico van
een irritatie van het hoornvlies voor gezorgd worden dat tijdens de testduur een stabiele positie aangehouden wordt.
Eventueel moet er een ooglidspreider gebruikt worden.
De toepassing van de ERG-Thread waarbij echter niet alleen een deskundig gebruik noodzakelijk is, maar waarbij
vooral ook de hygiënische voorschriften aangehouden
moeten worden in de omgang met dit steriele, voor eenmalig gebruik bestemde product.
Er kunnen mydriatica gebruikt worden om de pupillen te
vergroten voor een betere lichtreactie van het oog.
De elektrode moet voorzichtig aangebracht en verwijderd
worden. Mocht er pijn optreden of als de pijn nog meerdere

uren na het gebruik aanhoudt, is er een onderzoek door een
oogarts noodzakelijk.
Er kunnen na het gebruik echter ook roodheid of lichte
oogirritaties optreden, die geen reden tot bezorgdheid zijn.
Aanbevolen wordt de test uit te voeren terwijl de patiënt op
de rug ligt.
Topische anesthesie wordt aanbevolen vóór het testen; Algemene anesthesie moet echter worden vermeden, omdat
deze de ERG-gegevens kan beïnvloeden.
De ERG-Thread is niet bestemd om meerdere keren te gebruiken. Bij het opnieuw gebruiken kan er een infectie van
het hoornvlies optreden en de meetresultaten zijn niet meer
gegarandeerd.
De ERG-Thread mag niet langer dan een uur gebruikt worden.
Tijdens de test kan ook een gevoel van onwel zijn waargenomen worden.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Tot nu toe zijn er geen ongewenste bijwerkingen waargenomen. Maar het kan natuurlijk zijn dat tijdens het gebruik een
licht onbehaaglijk gevoel ontstaat en het product een lichte
rode verkleuring van het oog veroorzaakt. In het geval van
een aanhoudende beïnvloeding is een controle door een
oogarts noodzakelijk.

Neem voor vragen, voorstellen of de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot de ERG-Thread Elektrode a.u.b.
contact op met Fabrinal.

VERBINDINGSCHEMA

ERG- Thread

GEBRUIK
De elektrode aanbrengen:
De elektrode kan gemakkelijk in het oog van de patiënt worden geplaatst als u deze instructies volgt:
1
Open de verpakking.
2
Indien nodig kan het hoornvlies plaatselijke worden verdoofd.
3
Verwijder de beschermfolies van de twee kleefpads en bevestig de eindpad met de aansluitdraad op de slaap naast
het oog. Leg de aansluitdraad over het oor van de patiënt.
4
Vraag de patiënt omhoog te kijken en trek het onderooglid
iets naar beneden.
5
Breng de vezel aan op het oog, net boven het ooglid, waarbij
zoveel mogelijk vezel in contact komt met het oog.
6
Laat het ooglid los. De vezel moet nu ofwel iets achter het
ooglid of net boven op het onderooglid contact maken met
het oog. Het kan nodig zijn deze stap opnieuw uit te voeren
totdat de vezel goed zit
7
Plak de andere kleefpad op de neus dicht bij het oog.
8
Controleer of de vezel niet te strak zit. U kunt de patiënt
vragen of de elektrode comfortabel zit (na een paar minuten zal de aanwezigheid ervan nauwelijks merkbaar zijn). In
geval van twijfel de buitenste kleefpad iets dichter bij het
oog aanbrengen om de spanning te verminderen
9
Sluit ten slotte de verbindingsdraad aan op de montage.
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