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12ACB kit preîncărcat de injectare a inelului capsular de tensiune
dreapta
RO
Modele

Material

Diametrul maxim
de extindere (mm)

Diametrul
minim de
compresie
11.0
12.0

Grosime (mm)

Jetring 11ACB right
PMMA
0.17
13.0
Jetring 12ACB right
PMMA
0.17
14.5
DESCRIERE
Inelul capsular de tensiune (CTR) este un implant non-optic ce întinde şi stabilizează sacul capsular. Inelul
capsular de tensiune este implantat în ochi fie de un chirurg oftalmolog, fie de un oftalmolog în timpul
operaţiei, spre exemplu operaţie de cataractă prin incizie mică.
Inelul capsular de tensiune este destinat să rămână în ochi pe parcusul întregii vieţi a pacientului.
Corpul şi cartuşul injectorului preîncărcat sunt produse din policarbonat şi polipropilenă de uz medical.
AMBALAREA
- JETRING 11ACB dreapta, 12ACB dreapta
Inelul capsular de tensiune este preîncărcat într-un sistem de injectare de unică folosinţă. Injectorul
eliberează inelul capsular de tensiune în sensul acelor de ceasornic ( către dreapta ).
Kit-ul de injectare al inelului capsular de tensiune este furnizat steril în ambalaj dublu.
Produsul este sterilizat cu raze gamma.
Sterilitatea ambelor tipuri de produs este garantată doar în cazul în care ambalajul este nedesfăcut și fără
urme de deteriorare. Procedura de sterilizare aplicată este evidenţiată pe cutie.
DEPOZITARE
A se păstra între 0 și 45°C
A se feri de acţiunea directă a razelor solare.
A nu se expune la temperaturi sub limita de îngheţ.
A se păstra în loc uscat, ferit de umezeală şi apă.
A se manipula cu grijă.
DATA EXPIRĂRII
A nu se folosi acest dispozitiv medical după data de expirare indicată pe cutie și ambalaj primar.
INDICAŢII
Pentru stabilizarea sacului capsular cu zonule fragile sau parţial absente la pacienți adulți care sunt supuși
operaţiei de cataractă cu implantarea lentilei intraoculare.
Condiţiile asociate cu fragilitatea zonulelor sau parțiala lor absenţă pot include:
• Laxitate zonulară primară- Sindromul Marfan
• Laxitate zonulară secundară (ex. traume sau vitrectomie)
• zonuloliză
• Sindrom pseudoexfoliant (PEX) asociat cu laxitate zonulară
• Sindromul Marchesani
Alte utilizări:
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MĂSURI DE PRECAUŢIE
• în prevenirea posibilei luxații a cristalinului
• prevenirea contractări unilaterale a sacului capsular
• expansiunea circulară a sacului capsular
• ușurarea complicaților chirugicale
• stabilizarea capsulară în cazuri de miopie severă
Pentru utilizarea acestui produs este nevoie de abilităţi chirurgicale de nivel înalt.
Înainte de implantarea acestui dispozitiv, chirurgul oftamolog trebuie să citească toate materialele furnizate
de către Medicontur, pentru manipularea corectă şi implantarea corespunzătoare.
Chirurgul trebuie să efectueze evaluarea preoperativă pentru a putea decide raportul risc-beneficiu al
implantări în cazul unui pacient care prezintă una sau mai multe condiționări/boli ce se pot agrava ale
segmentului anterior al ochiului:
• microftalmie
• macroftalmie
• Cameră anterioară cu adâncime extrem de mică
• pacienți cu un segment anterior de adâncime extrem de mică, de exemplu
microftalmie sau diverse forme cronice de glaucom cu unghi închis
• LIO cu haptici plate deoarece adeziunea capsulară necesară fixării lentilei
este împiedicată de inelul capsular(risc de rotire sau înclinare a lentilei,
precum și luxația lentilei în urma unei posibile capsulotomii YAG)
• ruptura capsulei posterioare, cu/fără prolapsul corpului vitrean
• hemoragie persistentă sau alţi factori ce obstrucţionează vizibilitatea
• copii cu vârsta peste 1 an
CONTAINDICAŢII
Inelul capsular de tensiune nu ar trebui folosit în următoarele cazuri:
• Ruptură zonulară mai mare de 4 ore
• copii cu vârsta sub 1 an
• uveite cronice
• patologii progresive ale ochiului (retinopatie diabetică, glaucom
necontrolat)
• complicarea patologiei înaintea operației de cataractă (prolaps vitreal,
hemoragie)
• pacienți cu sacul capsular perforat sau distrus
COMPLICAȚII
Orice intervenţie chirurgicală implică un factor de risc. Acest risc poate fi redus semnificativ prin urmarea
instrucţiunilor oferite de producător.
ATENŢIONĂRI
Produsul trebuie folosit exclusiv de către chirurgi oftalmologi.
Produsul trebuie utilizat imediat după deschiderea ambalajului.
A nu se folosi dacă ambalajul steril este deschis sau deteriorat.
Orice reutilizare ocazională trebuie evitată,
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deoarece poate prezenta pericol pentru sănătate, fie că este vorba de pierderea sterilitaţii, fie că e este
vorba de orice defect cauzat de prima utilizare.
Un implant deteriorat în timpul implantări nu trebuie sa rămână în ochi.
Produsul sau deșeurile sale trebuie dispuse în concordanță cu reglementările locale/naționale.
INTERACŢIUNI
Nu au fost semnalate interacţiuni directe cu medicamente cunoscute.
Utilizarea de substante antiplachetare şi anticoagulante pot creşte riscul complicațiilor hemoragice,
anestezice sau preoperative.
În condiții de mediu normale, nu sunt cunoscute interacţiuni semnificative sau posibile deteriorări ca
urmare a expunerii la câmpuri magnetice, influenţe electrice externe, descărcări electrostatice, presiune
atmosferică sau variaţi ale presiunii atmosferice, surse de căldură, si accelerări.
INFORMAREA PACIENTULUI
Chirurgul oftalmolog care va efectua intervenţia chirurgicală trebuie să informeze pacientul despre
procedura completa, şi despre toate complicaţiile şi riscurile cunoscute.
Pacientul trebuie să informeze medicul curant despre toate efectele apărute după operaţia de implantare.
MANIPULARE
Înainte de a deschide ambalajul steril, verificaţi detaliile tuturor etichetelor cu privire la tip, date specifice și
data expirării.
Scoateţi inelul capsular de tensiune/injectorul din ambalaj în mediu aseptic.
Clătiţi inelul capsular de tensiune neîncărcat cu soluţie de irigare sterila (BSS) înainte de
implantare/încarcarea în injector.
INDICATII DE UTILIZARE

- JETRING 11ACB right, 12ACB right

1. Scoateţi ușor injectorul din ambalaj.

2. Trageţi cu grijă clema de siguranţă împreună cu pistonul până când pistonul se opreşte.

3. Scoateţi clema de siguranţă de pe piston în direcţie laterală.

Version 01

Confidentiality Statement
This document contains confidential information, and as such may not be disclosed to 3rd party
without the permission of Medicontur Ltd. All rights reserved.

Page 4/6

-LB-011-5100-07-V01 JETRING IFU RO

4. Retrageţi complet inelul capsular de tensiune preîncărcat în injector prin tragerea completă a pistonului
până la capăt.

5. Inscripţia de pe injector trebuie să fie vizibilă în timpul utilizării. Astfel injectorul este în poziţia corectă.
Introduceţi vârful injectorului în sacul capsular în dreptul orei 6 şi daţi drumul inelului în dreptul ecuatorului
capsulei, uşor, în sensul acelor de ceasornic. Asiguraţi-vă că inelul alunecă uşor. La final, inelul va fi lăsat din
cârlig. Retrageţi cârligul gol în injector şi scoateţi injectorul din ochi.

CARDUL PACIENTULUI
Toate detaliile relevante trebuie notate pe cardul pacientului. Una dintre etichetele autocopiative cu
detaliile inelului capsular de tensiune trebuie sa fie lipită pe spatele cardului de pacient. Acest card îi va fi
înmânat pacientului, iar acesta trebuie să îl păstreze pentru a-l putea prezenta medicului specialist la
viitoarele consultaţii.
RESPONSABILITATEA
Medicontur nu îşi asumă sub nici o formă responsabilitatea alegerii greşite de către medic a modelului de
implant, pentru manipularea, utilizarea şi tehnica de implantare incorectă, sau pentru orice alte erori
iatrogene cauzate de chirurgul oftalmolog.
SIMBOLURI
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A nu se
resteriliza

A nu se refolosi

A se feri de
umezeală şi apă

Sterilizat prin iradiere

A se folosi
înainte de
Nu utilizaţi dacă
pachetul are
urme de
deteriorare

A se feri de
acţiunea directă
a razelor solare.
Consultaţi
instrucţiunile
de

Avertizare

utilizare
Numărul lotului

certificat CE
Producător

Limită de
temperatură

RODUCĂTOR
Medicontur Medical Engineering Ltd. export@medicontur.com www.medicontur.com
Sediul
Strada Herceghalmi
2072 Zsámbék
Ungaria
Biroul de export
Chemin des Aulx 18
1228 Plan-les-Ouates
Geneva / Elveția

Va rugăm să sesizați orice edect advers sau plângere la departamentul de asigurare a calității al Medicontur
la QA@medicontur.hu
ULTIMA REVIZUIRE A DOCUMENTULUI
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Acest document este tradus din limba engleză. În caz de ambiguitate sau inconsistență a traducerii, va
prevala versiunea în limba engleză.
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