MANUAL DE USO

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO
O ERG-Thread é um elétrodo para a córnea utilizado para
registar o eletrorretinograma (ERG), produzido por estimulação luminosa da retina e adequada para aplicação em
seres humanos.
POPULAÇÃO DE DOENTES
Doentes que precisam de um teste de ERG.
AMBIENTE OPERACIONAL
Hospitais e clínicas de oftalmologia.
UTILIZAÇÃO PREVISTA
O ERG-hread é utilizado para dar suporte a sistemas de
diagnóstico de anomalias do olho através da transmissão
de um sinal elétrico para a retina. É indicado para diversas
situações clínicas como por exemplo, avaliação das funções da retina e complicações neurológicas. Pode ser utilizado para avaliações de ffERG, mfERG ou PERG.
CONTRAINDICAÇÕES
A utilização do ERG-Thread não é indicada para crianças
ou adultos com um trauma ou um distúrbio na secção frontal do olho. No caso de doenças oculares ou perturbações
na córnea, a utilização exige o consentimento do oftalmologista.
AVISOS E PRECAUÇÕES
Devido ao risco de uma irritação da córnea, no caso de
crianças pequenas é necessário assegurar que seja mantida uma posição estável durante o teste. Eventualmente
pode ser necessário usar um afastador de pálpebras.
O manuseio do ERG-Thread embora não só seja necessária
uma aplicação técnica correta, como também em particular o cumprimento de regras de higiene para o manuseio
deste produto estéril para uso único.
Podem ser usados midriáticos para dilatar as pupilas, a fim
de obter uma reação melhor do olho à luz.
É importante colocar e retirar este elétrodo com cuidado.
Caso surjam dores ou estas ainda se mantenham muitas
horas após a aplicação, é necessário realizar um exame
oftalmológico.

No entanto, após a aplicação também podem aparecer
vermelhidões ou irritações oculares ligeiras, que não são
motivo de preocupação.
É aconselhável realizar o teste com o paciente deitado sobre as costas.
Recomenda-se uma anestesia tópica antes do teste; uma
anestesia geral deve no entanto ser evitada, uma vez que
pode influenciar os registos ERG.
O ERG-Thread não pode ser usado várias vezes. Uma reutilização pode provocar uma infeção da córnea e os resultados da medição deixam de estar garantidos.
O ERG-Thread não deve ser aplicado durante mais de uma
hora.
Durante o teste também pode ser observada uma sensação
de mal-estar.
EFEITOS SECUNDÁRIOS POTENCIAIS
Até agora não foram observados efeitos secundários indesejados. No entanto, pode acontecer que durante a aplicação se sinta um ligeiro desconforto e o produto provoque
uma ligeira vermelhidão do olho. Em caso de perturbação
prolongada, é necessário um controlo oftalmológico.
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PROCEDIMENTO
Instalação do elétrodo:
O elétrodo pode ser facilmente inserido no olho do doente
se seguir estas instruções:
1
Abra a embalagem.
2
Se necessário, aplique uma anestesia tópica na córnea.
3
Retire os dois adesivos e fixe a extremidade adesiva que
contém o fio de ligação ao lado temporal do olho. Passe o
fio de ligação sobre a orelha do paciente.
4
Peça ao paciente para olhar para cima e puxe ligeiramente
a pálpebra inferior.
5
Passe a fibra sobre o olho, ligeiramente acima da pálpebra,
certificando-se de que o máximo possível da fibra se encontra em contacto com o olho.
6
Solte a pálpebra. A fibra deve estar agora ligeiramente atrás
da pálpebra ou ligeiramente acima da pálpebra inferior em
contacto com o olho. Pode ser necessário efetuar este passo novamente até que a fibra esteja corretamente aplicada
7
Cole o outro adesivo no nariz e próximo do olho.
8
Confirme que a fibra não está demasiado esticada. Pode
perguntar ao cliente se o elétrodo está confortavelmente
aplicado (após alguns minutos dificilmente vão notar a
presença do mesmo). Em caso de dúvida mova o adesivo
para uma posição ligeiramente mais próxima do olho para
reduzir tensão
9
Por fim, ligue o fio de ligação ao conjunto.
No caso de perguntas, propostas ou troca de experiências relativamente ao elétrodo ERG-Thread, queira dirigir-se a Fabrinal.
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PT NÃO USE O ELETRODO SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA. USE O ELETRODO EXCLUSIVAMENTE PARA A
ELETRORRETINOGRAFIA CLÍNICA.
Para a aplicação do ERG-Thread no domínio da medicina
humana são necessários acessórios especiais que têm
de corresponder a todos os padrões válidos de segurança para dispositivos médicos, incluindo a série IEC 60601.
(Veja descrição de introdução no verso) *

