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VIRRAN KYTKEMINEN TONOMETRIIN JA  
ANTURIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

Paina valintapainiketta Paina mittauspainiketta

1.  Kytke tonometriin virta painamalla valinta- tai mittauspainiketta. Kuvat eri tavoista kytkeä virta:
(Muista käyttää rannehihnaa)

2.   Avaa anturin putki poistamalla sen päältä suojus ja 
aseta anturi anturin kantaan kuvan mukaisesti.

3.   Kun näyttöön ilmestyy sininen nuoli, tonometri on 
valmis mittauksiin.

ASETA ANTURI

MITTAUS
Vaihe 1.   Pyydä potilasta rentoutumaan ja 

katsomaan suoraan eteenpäin  
kiinteään pisteeseen. 
Vie tonometri lähelle potilaan silmää.

MITTAUS



YKSI LYHYT ÄÄNIMERKKI   
Ilmoittaa yhden mittauksen onnistuneen. 
KAKSI ÄÄNIMERKKIÄ   
Ilmoittaa yhden mittauksen epäonnistuneen. (Katso virheilmoitukset käyttöohjeista.)
PITKÄ ÄÄNIMERKKI   
Ilmoittaa, että kuusi perättäistä mittausta onnistui ja silmänpainetulos näkyy 
näytössä.

SUOMIIcare ic100 -tonometrin pikaohje

Vaihe 2.   Varmista, että anturi on vaakasuorassa ja osoittaa suoraan kohti sarveiskalvon keskipistettä. 
Etäisyyden anturin kärjestä potilaan sarveiskalvon keskelle on oltava 4–8 mm. Anturin kannassa 
on oltava vihreä valo.

Vaihe 3. Mittaa silmänpaine painamalla mittauspainiketta.
Mittausten aikana anturi koskettaa silmää: Kun painat painiketta ja pidät sen pohjassa, laite tekee 
kuusi mittausta peräkkäin. TAI voit painaa painiketta lyhyesti kuusi kertaa, jolloin laite tekee yhden 
mittauksen kerrallaan.

Anturin kannassa palaa 
vihreä merkkivalo

NÄYTTÖ MITTAUSTEN AIKANA

Ennen mittausta Toisen mittauksen 
jälkeen

Kuudennen 
mittauksen jälkeen

Kuudennen 
mittauksen jälkeen, 
jos mittaustulokset 

vaihtelivat liikaa

Kuudennen 
mittauksen jälkeen, jos 

mittaustulokset vaihtelivat 
hyväksyttävissä rajoissa

TOISTA
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TONOMETRIN OSAT

ANTURIN KANNAN PUHDISTAMINEN
Anturin kantaa voidaan käyttää uudelleen, kun se on puhdistettu 
huolellisesti. Ennen kuin käytät anturin kantaa, varmista,  
että se on täysin kuiva.

1.  Kierrä anturin kannan pidike irti ja irrota anturin kanta 
varovaisesti tonometrista.

2.  Käännä laitetta 70–100-prosenttista alkoholia sisältävän 
puhdistusastian yläpuolella siten, että kanta putoaa astiaan. 
Anna alkoholin vaikuttaa 5–30 minuuttia.

3.  Kuivaa anturin kanta suihkuttamalla siihen paineilmaa.

4.  Aseta täysin kuivunut anturin kanta varovaisesti takaisin,  
kierrä pidike takaisin paikalleen tonometriin.

Tarkempia tietoja anturin kannan vaihtamisesta ja puhdistamisesta 
saat käyttöohjeesta.

VAIHDA/PUHDISTA ANTURIN KANTA SÄÄNNÖLLISESTI, 
ETTÄ SEN HUOLTOVÄLI PITENEE.

www.icaretonometer.com

Otsatuki  

Anturin kanta ja  

anturin kannan valo

Pidike 

Siirtymispainikkeet  

 Otsatuen säätöpyörä

 Näyttö

 Mittauspainike

 Valintapainike

Lisätietoja saat käyttöohjeesta. 


