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عدسات ميديكونتورللغرفة الخلفية داخل العين
تعليمات لالستخدام

ع

الوصف:
تتكون من عدسة داخل العين )(IOLمعقمة من قطعة واحدة وقابلة للطي من األكريليك مع مادة ماصة لألشعة فوق البنفسجية.
ً
تساهميا باملادة (انظر الرسم البياني . )1تم تمييز هذه النماذج بـ " " Yفي
تحتوي العدسات داخل العين الصفراء على كروموفور مرشح للضوء األزرق مرتبط
رمز املنتج .يتم التحكم في نماذج مختلفة بشكل فردي لخصائصها البصرية وامليكانيكية.
نماذج توريك :في حالةعدسات أحادية التوريك ،يتواجد سطح توريك على الجانب الخلفي ،في حين أنه في حالة عدسات ثنائية التوريك ،كال الجانبين توريك.
نماذج ثالثيةالبؤرة :السطح األمامي هو الجانب االنكساري للعدسة .يشار إلى القوة املضافة للرؤية القريبة على امللصق .من أجل منحنى MTF
التركيزالعابر ،انظر الرسم البياني .2
نماذج ثالثية البؤرة -توريك :كال الوصفينتوريك وثالثية البؤرة صالحان للنماذج.
نماذج ذات عمق ممتد من التركيز(:)EDOFتحتوي عدسة  EDOFعلى وظيفة بصرية إضافية على الجزء املركزي من السطح األمامي للبصرية أحادية البؤرة
كعنصر تشكيل واجهة املوجة إلنشاء نطاق بؤري ممتد.
الرسم البياني : 1متوسط النفاذيةالطيفيةلعدساتIOLsميديكونتور
__________________________________
عدسات داخل العين شفافة محبة للماء
(الحد األقصىلألشعة فوق البنفسجية  ٪10هو 371
نانومتر)
 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -عدسات داخل العين صفراء محبة للماء
(الحد األقص ى لألشعة فوق البنفسجية  ٪10هو 407
نانومتر)
……………………………………………………….
عدسات داخل العين شفافة نافرة للماء
(الحد األقصىلألشعة فوق البنفسجية  ٪10هو 383
نانومتر)
__._._._._._._._._._._._._.
عدسات داخل العين صفراء نافرة للماء
(الحد األقصىلألشعة فوق البنفسجية  ٪10هو 391
نانومتر)

الرسم البياني : MTF2من خالل استجابة التركيز عند lp/ 50مم للفتحة  3.0 ،2.0و 4.5مم
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نماذج أحادية البؤرة

مادة

تصميم

رمز
677AB

محبة للماء

أحادي البؤرة

677ABY

محبة للماء

أحادي البؤرة

690AB

محبة للماء

أحادي البؤرة

690ABY

محبة للماء

أحادي البؤرة

640AB

محبة للماء

أحادي البؤرة

640ABY

محبة للماء

أحادي البؤرة

 677ADمحبة للماء
 677ADYمحبة للماء

أحادي البؤرة

 690ADمحبة للماء
 690ADYمحبة للماء
 640ADمحبة للماء
 640ADYمحبة للماء
 611HPSمحبة للماء
 18ALYمحبة للماء
 877FABنافرة من املاء
 877FABYنافرة من املاء
 860FABنافرة من املاء
 860FABYنافرة من املاء

رمز

نماذج توريك

مادة

 677TAمحبة للماء
 677TAYمحبة للماء
 690TAمحبة للماء
 690TAYمحبة للماء

نماذج ثالثيةالبؤرة

رمز

مادة

 677MYمحبة للماء
 677Mمحبة للماء
 690MYمحبة للماء
 640MYمحبة للماء

أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة
أحادي البؤرة

تصميم
توريك
توريك
توريك
توريك

تصميم
ثالثي البؤرة
ثالثي البؤرة
ثالثي البؤرة
ثالثي البؤرة
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نماذج ثالثية البؤرة– توريك

نماذجEDOF

رمز

مادة

تصميم

 677MTYمحبة للماء

ثالثي البؤرة -توريك

 677MTمحبة للماء

ثالثي البؤرة -توريك

 690MTYمحبة للماء

ثالثي البؤرة -توريك

رمز
877EBY

مادة
نافرة للماء

تصميم
EDOF

ألجهزة املصممة لالستخدام مع العدسة داخل العين
يجب أن يتم زراعة العدسة داخل العين بمحقن مناسب .يمكن العثور على مخطط التوافق على موقعنا على الويب:
 , .www.medicontur.com/professionals/compatibilityبخالف األجهزة الذين تم اختبارهم و الذين املدرجين في الرسم البياني ,ال يمكن
التوصية بهم.
التعبئة

ُتوفر العدسات املحبة للماء واملعقمة بالبخار في قنينة أو وعاء بالستيكي مملوء باملاء املعقم ُ .توفر العدسات النافرة للماء جافة وتعبأ في علبة عدسات
بالستيكية ومعقمة بأكسيد اإليثيلين .الحاويات محمية بواسطة الغطاء الواقي أوالحافظة البالستيكية.

تاريخ انتهاء الصالحية
عدساتIOLsميديكنتورمعقمة ما لم تتلف عبواتها األولية.تتم طباعة تاريخ انتهاء الصالحية على ملصقات العبوة الخارجية وعلى الغطاء الواقي أوالحافظة
البالستيكية .ال تستخدم عدساتIOLsبعد تاريخ انتهاء صالحيتها.

الهدف من العدسات
تهدف عدسات ميديكونتور للغرفة الخلفية داخل العين لزرع أساس ي بداخل كيس املحفظة في الغرفة الخلفية للعين ليحل محل العدسة البلورية لإلنسان
لدى املرض ى الكبار.

تعليمات طبية

ُ
تستخدم عدسات ميديكونتور للغرفة الخلفية داخل العين للتصحيح البصري منانعدام العدسة الثانوية إلى إزالة العدسة البلورية عند املرض ى الكبار.

نماذج توريك
تستخدم عدسات ميديكونتور توريكIOLsلدى املرض ى الذين يعانون من الالبؤرية القرنية الذين يرغبون في تحسين قصر النظر غير املصحح وتقليل
األسطوانة االنكسارية املتبقية.

نماذج ثالثية البؤرة
تستخدم عدسات ميديكونتور IOLثالثية البؤرة لدى املرض ى الذين يرغبون تحسينالرؤية القريبة ،املتوسطةوعن بعد مع زيادة استقالل النظر.

نماذج ثالثية البؤرة –توريك
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تستخدم عدسات ميديكونتور ثالثية البؤرة –توريكIOLsلدى املرض ى الذين يعانون من الالبؤرية القرنية الذين يرغبون في تحسين الرؤية القريبة،
املتوسطة وعن بعد مع زيادة استقالل النظر وتقليل األسطوانة االنكسارية املتبقية.

نماذجEDOF

تستخدم عدسات ميديكونتورEDOFلدى املرض ى الذين يرغبون في تحسين الرؤية املتوسطة مع رؤية عن بعد ال تحتاج لتعديل.
مجموعة املرض ى املستهدفة
املرض ى الكبار الذين يعانون من انعدام العدسة ( 18سنة وما فوق).

املستخدمين املستهدفين
يجب أن يتولىالتصرف مع عدسات ميديكونتورIOLوزراعتها ،جراح عيون لديه الكفاءة والتكوينلهذا الغرض.

مضادات االستعمال
ال توجد مضادات االستعمال معروفة الستخدامعدسات ميديكونتور للغرفة الخلفية داخل العين،عندما تستخدم على النحو املوص ى به.

االحتياطات
لم تتم دراسة سالمة وفعالية العدسات ميديكونتورIOLفي املرض ى الذين يعانون من بعض الحاالت املسبقة و  /أو مضاعفات أثناء الجراحة املدرجة أدناه
(حيث تم استبعاد هؤالء املرض ى من الدراسات السريرية).يجب أن يقوم جراح العيون بإجراء تقييم دقيق قبل الجراحة وما حولها وتقييم سريري لتحديد
ً
مسبقا:
نسبة الخطر/الفائدة قبل الزرع في الحاالت التالية (غير الشاملة) املوجودة

-

املضاعفات املحيطة بالجراحة مثل تمزق املحفظة الخلفية أو انفصال نطيقي أو تلفها أو فقدان زجاجي كبير أو نزيف كبير في الغرفة األمامية
أو نزيف مشيمي).

-

الغرفة األمامية ضحلة للغاية
ضمور الشديد للقرنية
ضمور شديد للعصب البصري
قصور في رؤية األلوان
ضغط العين غير منضبط أو زرق
التهاب متكرر مجهول السبب للجزء األمامي أو الخلفي
اعتالل الشبكية السكري
توسع األوعية الدموية للقزحية
ً
سريريا فيالبقعية أو الظهارة الصباغية
تغيرات ملحوظة
انفصال سابق للشبكية
الغمش
متالزمة تقشر الجلد الكاذب
محاكاة بوالريس للساد الخلفية
حل النطيقة
ترجرج العدسة
االستخدام الحالي أو السابق ملضاد األدرينالية ألفا  1-أ الجهازي (خاصة تامسولوسين)
الحمل
نزيف مشيمي
انفصال الشبكية
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-

التهاب باطن املقلة الجرثومي أو الفيروس ي

نماذج توريك

-

عدم انتظام الالبؤرية
في حالة املرض ى الذين خضعوا لعالج انكساري سابق  -مثل أي نوع من عمليات رأب القرنية  -يجب تحديد طريقة االستعمال بعناية شديدة.

نماذج ثالثية البؤرة

-

القرنية املخروطية
التنكس البقعي املرتبط بالعمر
مرض ى أحادي العين
ً
األشخاص الذين يقودون السيارة ليال لغرض العمل أو الذين تعتمد مهنتهم أو هواياتهم على الرؤية الليلية الجيدة.
األفراد الذين يحتاجون إلى رؤية قريبة جيدة ً
جدا في ظروف شبه مظلمة.
األفراد الذين يعانون من أي مرض في العين ال ُيتوقع فيه أن تكون حدة البصر بعد الجراحة أفضل من (0.5مثل رأرأة  ،التهاب الشبكية الصباغي
 ،انعدام القزحية ،حدقية ال متراكزة).

نماذج ثالثية البؤرة – توريك
تطبق نفس احتياطات نكاذجتوريك وثالثية البؤرة على نماذج ثالثية البؤرة  -توريك.

األعراض الجانبية
وكما هو الحال مع أي عملية جراحية ،هناك خطر ينطوي على ذلك .وتحدد هذه القائمة غير الشاملة األعراض الجانبية التي ترتبط بعملية زراعة عدسات
داخل العين):(IOL
األمراض املرتبطة:
 تلف القرنية أو الوذمة زرق ثانويقبل العملية:
 تكتل عدسة العين إصابة القزحية النزيفبعدالعملية:
 التهاب داخل العين استبدال أو انتزاع عدسات داخل العين التهاب العنبية التهاب بقعي كسياني تلف النطيقة العدسية تعتيم الغرفة الداخلية تعتيم ما بعد العملية التهاب باطن املقلة إزعاج في واهن البصر قصر حساسية التباين نقص الرؤية في الليل رؤية هاالت وخطوط شعاعية حول مصادر الضوء النقطية نتيجة مرئية غير مرضية ناجم عن االلتفاف الخاطئ ()IOL عملية تخضير ( )IOLطويلة تنكس بقعيمما يؤدي إلى العمى على املدى الطويل فترة ما بعد العملية التهاب باطن املقلة ،متالزمة تسمم الفص األمامي ()TASSConfidentiality Statement: This document contains confidential information, and as such may not

Page6/10

be disclosed to 3rd party without the permission of Medicontur Ltd. All rights reserved.

Version01

LB-003-5101-10-V01 POSTERIOR CHAMBER IOL IFU AR_v01

تحذيرات
-

-

تم تصميم عدسات ميديكونتور  IOLSليتم غرسها في كيس املحفظة فقط .ال يوجد أية بيانات سريرية تثبت سالمة وفعالية الغرس في التلم
الهدبي.
افحص ملصقات العبوة بعناية للحصول على معلومات حول طراز العدسة والقوة وتاريخ انتهاء الصالحية .ال يجب استخدام العدسات بعد
تاريخ انتهاء الصالحية.
ال يجب تعقيم أو إعادة استخدام عدسة بأي طريقة كانت.
ال يجب استخدام العدسة IOLفي حالة تلف العبوة أو تعرضها للبلل وربما تلف تعقيم العدسة.
ال يجب استخدام املنتج إذا تم فتح العبوة دون قصد قبل االستخدام.
قم بتخزين صندوق  IOLغير املفتوح في مكان جافً ،
بعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس املباشرة ضمن  35-15درجة مئوية.
ال تستخدم العدسات املحبة للماء إذا لم يكن هناك سائل في حاوية العدسة.
ال يجب استخدام سائل التخزين.
الضرر
بمادة العدسة وتعود العدسة إلى
قد يحدث تعتيم مؤقت للعدسة في حالة حدوث تغير كبير في درجة الحرارة .ال تلحق هذه الظاهرة
الشفافية بعد مرور بعض الوقت.
من الضروري أن يتوفر مستوى عال من املهارات الجراحية لزرع العدسات داخل العين .ومن املفترض أن ساهم و/أو حضر
جراح العيون العديد من عمليات الزرع وأن أنهى بنجاح دورة واحدة أو أكثر بخصوص زرع العدسات داخل العينقبل محاولة زرع العدسات
داخل العين الزرع.
يجب التعامل مع عدسات  £HOG HGUDKبعناية لتجنب تلف بصريات العدسة أو اللمسات .يجب استخدام أدوات مصقولة غير مسننة،
وعدم إمساك املنطقة البصرية بامللقط.
يجب إخطار املرض ى أن حاالت النتائج غير املتوقعة قد تتطلب تدخل جراحي إضافي.
يجبنصح املريض بارتداء النظارات في ضوء الشمس لتجنب الضرر الناتج عن األشعة فوق البنفسجية.
للحصول على أفضل النتائج ،أهدف إلى تحقيق تركيز مثالي لعدسة العين.
يجب التخلص من املنتج أو نفاياته ً
وفقا للتنظيمات واملتطلبات املحلية  /الوطنية.
استخدام سدادة الغاز  /الهواء داخل العين :لوحظ تدهور في شفافية العدسة داخل العين عند إدخال داخل العين لغازات  SF6أو .C3F8قد
يتشكل ضباب بصري كبير ،مما قد يؤدي إلى استبدال العدسة داخل العين.

نماذج توريك
 ضع عالمة على العين الجراحية قبل الجراحة ،بنقطتين مرجعيتين على األقل (عندما يكون املريض في وضعية الجلوس) أواستخدممجهر جراحي يتوفر على دليل محوري.
 للحصول على أفضل النتائج ،يجب على الجراح التأكد من وضع العدسة في املكان واالتجاه الصحيحين داخل كيس املحفظة .يتم تمييز السطحالخلفي لعدسة العين بمسافة بادئة خطية عند التقاطعات اللمسية البصرية التي تحدد خط الزوال املسطح لعدسة العين .يجب محاذاة
عالمات محور األسطوانة مع خط الزوال الحاد بعد شق القرنية.
 يجب إزالة جميع املواد اللزجة املرنة بعناية من جانبي العدسة .قد تتسبب بقايا املواد اللزجة املرنة في حدوث مضاعفات بما في ذلك دورانالعدسة مما يؤدي إلى اختالل محاذاة عدسة العين الذي يضر بالتصحيح الالبؤري.
نماذج ثالثية البؤرة
 يجب اختيار املريض والتقنية الجراحية بعناية للتأكد من أن كاماللالبؤرية القرنية بعد الجراحة ال يتجاوز 1.0ديوبتر .قد ال يحصل املرض ىالذين يقل لديهم حجم بؤبؤ العين عن  2.5مم على أي فائدة للرؤية القريبة.
 قد يعاني بعض املرض ى من انخفاض حساسية التباين باملقارنة مع عدسات داخل العين أحادية البؤرة. قد يواجه بعض املرض ى تأثيرات بصرية مع عدسات داخل العين ثالثية البؤرةبسبب تراكب الصور املركزة وغير املركزة .قد تشمل التأثيراتاملرئية إدراك الهاالت أو الخطوط الشعاعية حول مصادر الضوء النقطية في ظل ظروف اإلضاءة املنخفضة.
 -يجب إخطار املرض ى بأن النتائج غير املتوقعة يمكن أن تؤدي إلى استمرار االعتماد على النظارات.

نماذج ثالثية البؤرة  -توريك

-

تنطبق نفس تحذيرات نماذج توريك وثالثية البؤرة على نماذج ثالثية البؤرة -توريك.

املسؤولية
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ال تتحمل شركة مديكنتورأي مسؤولية في حالة اختيار الطبيب النموذج غير املناسب ،أو عن سوء التعامل ،أو االستخدام ،أو التقنية الجراحية املطبقة،
أو عن أي خطأ عالجي املنشأ آخر كان سببه جراح الزرع.

حساب قوة عدسات داخل العين( )IOLقبل العملية

ً
وينبغي تحديد قوة ( )IOLمسبقا استنادا إلى بيانات القياس الحيوي الصحيحة باستخدام الصيغة املتاحة في املنشورات املختصة.
وتعرض القيمة الثابتة أ املحددة على امللصق الخارجي كمبدأ توجيهي.
ً
ُوينصح بأن يقوم الجراحون بتشخيص الثوابت التي يستخدمونها بناء على تقنياتهم الجراحية ومعداتهم ونتائجهم بعد العملية .وبالنسبة ( )IOLالحيدية،
ويوص ى بشدة باستخدام حساب العدسة الحيدية املتاح على الحواسب وشبكة األنترانت لضمان أفضل نتائج بصرية.
للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلىhttp://www.medicontur.com. :
تتسبب العدسات ثالثية البؤرة في سواء البصر.

طريقة وكيفية االستعمال
.1
.2

.3
.4
.5

افتح الحزمة الخارجية إلزالة الغطاء الواقي أوالحافظة البالستيكية وتحقق من مطابقة معلومات حاوية ( )IOLمع الحزمة الخارجية (على سبيل
املثال :القوة ،النموذج.)SN ،
افتح الغطاء الواقي أوالحافظة البالستيكية وانزع حاوية العدسات من العبوة في بيئة معقمة
ً
 العدسات املحبة للماء :امسك القارورة أو الوعاء عموديا .افتح الغطاء بعناية وقم بإزالة حامل العدسة من السائل. العدسات النافرة للماء :فتح وإزالة غطاء الحاوية الستخرج العدسة.أنقل العدسة ،باستخدام املعدات املعقمة إلى جهاز تحميل مناسب .وأشطف عدسات داخل العين ( )IOLمع محلول امللح املتوازن املعقم.
ولتحميل العدسة وحقنها ،يرجى إتباع التعليمات الخاصة باستخدام جهاز الحقن.
ويمكن استخدام عمليات جراحيةمختلف .ويجب أن يختار الجراح تقنية مناسبة للمريض.
وال ينبغي االحتفاظ بعدسات داخل العين( )IOLفي الهواء الطلق ملدة أطول من دقيقة  .1وال ينبغي أن وضع أي نوع من عدسات داخل
العين( )IOLفي حالة مطوية ملدة أطول من  3دقائق .إذا تجاوزت الحدود الزمنية ،يجب التخلص من العدسة.

بطاقة الزرع و معلومات املريض

ً
وقد ُ
صممت إحدى امللصقات الالصقة ذاتيا مع بيانات عدسات داخل العين( )IOLو الرمز الشريطي املطبوع عليه معرف جهاز وحيد من نوعه ()UDI 2D
ً
لكي توضع على بطاقة الزرع  ،ومرفقة أيضا في العبوة.
وينبغي تسليم بطاقة املريض هذه إلى املريض لتكون له كمرجع في املستقبل للسماح بتحديد الجراح ونوع عدسة داخل العين( )IOLاملزروعة.
يجب ملء بطاقة الزرع من قبل مرفق الرعاية الصحية  /مقدم الرعاية الصحية على النحو التالي:
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1.

.ضع الملصق الذي يحتوي على الرمز الشريطي  UDI 2Dعلى بطاقة الزرع.

.2

املأ تاريخ وقوع عملية الزرع

3

إشارة العين المزروعة -اليسرى ( )SOأو اليمنى ()DO

4

.املأ اسم المريض أو هوية المريض

5.

أدخل اسم وعنوان مؤسسة الرعاية  /مقدم الرعاية الصحي
أدخل اسم المعد الطبي

6.

تم طباعة رابط الوصول إلى معلومات املريض على بطاقة الزرع

رموز -بطاقة الزرع
اسم وعنوان مؤسسة
 /مقدم الرعاية
الصحية المزروع

تاريخ الزرع

اسم المريض او
هوية المريض

اسم الجهاز

موقعالأنترنت
معلومات
للمرضى

اسم و عنوان
المصنع

العين اليمنى

معرف جهاز وحيد من
نوعه

الرقم التسلسلي

العين اليسرى
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حرف او رمزالعبوة -

تحذير

مطابقة االتحاد
األوروبي

الحفاظ في مكان
جاف

ال يمكن استعماله
مرة ثانية

يحفظ بعيد عن
ضوء الشمس

استشر تعليمات
االستخدام

ال يعقم مرة ثانية

الرقم التسلسلي

احترام التاريخ

معقمة بالبخار
أو بالحرارة الجافة

ال يستخدم في
حالة تلف العبوة

املصنع

معقمة باستخدام
أكسيد اإليثيلين

حد درجة الحرارة

تاريخ التصنيع

نظام حاجز واحد
معقم بداخله عبوة
واقية

معرف جهاز وحيد
من نوعه

جهاز طبي

املصنع
Medicontur Medical Engineering Ltd.
Herceghalmi út 1., 2072 Zsámbék,
HUNGARY
Phone: +36 23 56 55 55, Fax: +36 23 56 55 56
يجب اإلبالغ أي حدث ضار قد تسببت فيه العدسة ،وعن أي حادث خطير ملصلحة ضمان الجودة مليديكونتور عن طريق البريد اإللكتروني
QA@medicontur.huوإلى السلطة التنظيمية املختصة.
ماي  2021رقم املراجعة01 :
اخر تحديث:
حررت هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية .في حالة وجود أي تناقضات ،تسود النسخة اإلنجليزية.
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