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GÜVENLIK TALIMATLARI
 UYARI! 

Cihazı, sesli hata kodlarının duyulamayacağı kadar yüksek gürültü 
olan yerlerde kullanmamalısınız.

 UYARI! 
Tonometreyi göze bastırmayın (asla plastik ucu olmayan probları 
kullanmayın).

 UYARI!
Prob tabanı, pil bölmesi kapağı ve problar bir çocuk veya evcil 
hayvanlar tarafından yutulabilecek kadar küçük olduğundan dolayı 
tonometreyi çocukların veya evcil hayvanların erişemeyeceği bir 
yerde saklayın.

 UYARI! 
Problar sadece tek kullanımlıktır ve steril olarak paketlenmiştir.

 UYARI! 
Kirlenmesini önlemek için çıplak proba dokunmayın ve masa ya da 
zemin gibi steril olmayan bir yüzeye temas eden probu kullanmayın.

 UYARI! 
Sağlık görevlilerinin talimatı dışında tedavi planınızı değiştirmeyin 
veya tedaviyi bırakmayın.

 UYARI!
Siber güvenlik için hasta ölçüm verilerini yüklemek dışında 
USB bağlantı noktasına hiçbir şey bağlamayın. Cihaz tek başına 
durduğundan, ağa bağlı olmadığından ve işletim sistemi yazılımı 
içermediğinden dolayı diğer tüm geleneksel siber güvenlik kontrolleri 
(antivirüs yazılımı, kötü amaçlı yazılım, cihaz için ayrı ağ vb.) geçerli 
değildir. 

 UYARI!
USB kablosu bağlıyken pilleri veya prob tabanını değiştirmeyin.

 UYARI!
Ölçüm sırasında USB kablosunu takmayın:  tonometre USB kablosu 
bağlıyken ölçüm yapmanıza imkan tanımaz.

 UYARI!
Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin 
verilmemektedir.

 UYARI!
Sadece orijinal ve üretici tarafından onaylanan probları kullanın. 
Problar sadece tek kullanımlıktır (tek ölçüm dizisi içindir). Sadece 
orijinal, açılmamış paketlerden alınan probları kullanın. Üretici, 
açılmış paketteki probun sterilitesini garanti edemez. Probun yeniden 
sterilizasyonu veya yeniden kullanımı yanlış ölçüm değerlerine, 
probun arızalanmasına, bakteri veya virüslerle çapraz kirlenmeye ve 
göz enfeksiyonuna neden olabilir. Yeniden sterilizasyon veya yeniden 
kullanım, tonometrenin güvenliği ve etkinliğiyle ilgili olarak üreticinin 
tüm sorumlulukları ve yükümlülüklerini geçersiz kılar.

Icare HOME (Model: TA022) HASTA 
KILAVUZU TA022-035-TR-4.0

Bu cihaz, aşağıdakilerle uyumludur:
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 UYARI!
Bu ekipmanın üreticisi tarafından sağlananlar veya belirtilenler 
dışındaki aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların 
kullanılması, elektromanyetik emisyonların artmasına veya bu 
ekipmanın elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve yanlış 
çalışmaya neden olabilir. 

 UYARI!
Icare tonometreyi asla sıvıya batırmayın. Icare tonometreye, 
aksesuarlarına, konektörlerine, siviçlerine veya şasideki 
açıklıklara sıvı püskürtmeyin veya dökmeyin. Tonometre 
yüzeyindeki tüm sıvıları hemen silin.

 UYARI!
Icare HOME tonometre sadece bir sağlık görevlisinin 
gözetiminde kullanıma yöneliktir.

 UYARI!
Tonometre sadece yetkili servis personeli tarafından açılmalıdır. 
Piller ve prob tabanı dışında kullanıcı tarafından bakımı 
yapılabilecek bir parça içermemektedir. Icare tonometre, 
12 ayda bir pil değişimi ve 6 ayda bir prob tabanı değişimi 
dışında periyodik servis veya kalibrasyon gerektirmez Cihazda 
bakım yapılması gerektiğini düşündüren bir neden varsa yetkili 
servis personeli veya en yakın Icare temsilcinizle irtibat kurun.

 UYARI!
Pilde kısa devre durumunda piller ve cihaz tutamağı ısınabilir 
ve dokunulduğunda yanma riski oluşturabilir. Bu durumda cihaz 
tutamağı 60°C'ye ve piller 90°C'ye kadar ısınabilir. Bu yüzden 
cihaz kullanılmamalıdır.

 UYARI!
Bir klinik veya hastane ortamında ölçüm verilerini okurken 
tonometrenin ve bilgisayar/mobil cihazın hastadan en az 1,5 m 
uzakta olduğundan emin olun.

 UYARI!
Bu kılavuzun Teknik Veriler bölümünde belirtilen kısıtlı 
ortamlarda tonometreyi kullanmayın.

 UYARI!
USB bağlantı noktasına, tonometre ile birlikte verilen USB 
kablosunun dışında hiçbir şey bağlamayın.

 UYARI!
Tonometrenin kurulumu, kullanılması veya bakımı sırasında 
gerekirse yardım almak veya beklenmeyen çalışma ya da olayları 
bildirmek için üretici veya üreticinin temsilcisi ile irtibat kurun.

 UYARI!
Bu ekipmanın başka ekipmanlarla üst üste veya yan yana 
kullanılması, yanlış çalışmaya neden olabileceğinden dolayı 
bu durumdan kaçınılması gerekir. Bu tür bir kullanımın gerekli 
olması halinde bu ekipman ve diğer ekipman gözlemlenerek 
doğru çalıştıkları doğrulanmalıdır.

 UYARI!
Güç frekansı manyetik alanı, üretici tarafından belirtilen 
kablolar dahil olmak üzere Icare HOME'un (TA022) hiçbir 
kısmına 15 cm'den (6 inç) daha yakın olmamalıdır. Aksi halde 
performans düşüşü görülebilir.

 UYARI!
Göz kırpma gibi bir durumda probun kirpiklere veya göz 
kapağına temas etmesi ya da temas ettiğinden şüphelenilmesi 
halinde prob değiştirilmelidir.

 DIKKAT!

• Paketi açtığınızda, özellikle muhafazanın zarar görmüş olup 
olmadığını, dışında hasar veya bozukluk olup olmadığını 
kontrol edin. Tonometrede bir sorun olduğundan 
şüphelenirseniz tonometreyi satın aldığınız bayi ile iletişime 
geçin. 

• Tonometreyi sadece göz içi basıncı ölçmek için kullanın. 
Diğer hiçbir kullanım biçimi uygun değildir ve üretici, uygun 
olmayan kullanımdan veya bunların sonucu olarak oluşan 
hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz. 

• Pil bölmesi dışında asla tonometrenin muhafazasını açmayın. 
• Tonometreyi asla ıslatmayın. 
• Tonometreyi, alev alabilen anestezik maddeler dahil, alev 

alabilen maddelerin yakınında kullanmayın. 
• Alın veya yanak desteğinden belirli mikrobiyolojik maddeler 

(örneğin bakteriler) bulaşabilir. Sağlık görevlileri %70-100 
izopropil alkol çözeltisi ile nemlendirilmiş bir ıslak mendil 
kullanmalıdır. Hastalar su ile nemlendirilmiş bir bez veya kağıt 
havlu kullanmalıdır.

• Tonometre, EMC gerekliliklerine (IEC 60601-1-2) uygundur 
fakat cep telefonu gibi bir cihazın yakınlarında (<1 m) 
kullanılması durumunda parazit oluşabilir ve yüksek 
yoğunluklu elektromanyetik emisyonlara neden olabilir. 
Tonometrenin kendi elektromanyetik emisyonları ilgili 
standartların izin verdiği seviyelerin altında olsa da yakın 
çevrede bulunan diğer cihazlarda, örneğin hassas sensörlerde 
parazite neden olabilir.
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 DIKKAT!

• Tonometreyi uzun süre kullanmazsanız sızıntı olabileceği için 
pilleri çıkartın. 

• Tek kullanımlık probları uygun şekilde elden çıkardığınızdan 
(örneğin karma çöp kutusunda) emin olun. 

• Piller, ambalaj malzemeleri ve prob tabanları yerel 
yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmelidir. 

• Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A gibi dahili PTC 
korumasına sahip piller kullandığınızdan emin olun.

• Göz tanıma vericileri veya sensörlerini ölçüm sırasında 
örneğin parmaklarınızla kapatmayın. Hataya neden olan bir 
kızılötesi yansıma üreteceği için elinizi, saçınızı ve yastık gibi 
nesneleri gözünün şakak tarafından uzak tutun.

• Kullanmazsanız tonometre 3 dakika sonra kapanır.
• Tonometrenin saatini yerel saate ayarlayın. Ölçüm verilerini 

aktarma bölümündeki adımları gerçekleştirerek bu ayarlama 
otomatik olarak yapılır.

• Ölçüm sırasında silikon kapağın USB bağlantı noktasını 
kapladığını kontrol edin.

• Icare HOME tonometrenin ölçüm yöntemi, manyetik 
endüksiyondur ve bu nedenle proba uygun bir harici 
manyetik alan, ölçümü engelleyebilir. Bu durumda tonometre 
sürekli olarak ölçümü tekrarlamanızı ister. Cihaz yakınındaki 
parazit kaynağının ortadan kaldırılması veya parazit olmayan 
farklı bir konumda ölçüm gerçekleştirilmesi yoluyla bu durum 
çözülebilir.

Güvenlik olayları: Icare HOME tonometre ile veya birlikte 
kullanılan yazılımla ilgili önemli bir olayı bildirmek için  
www.icaretonometer.com adresinden Icare teknik servisle 
iletişime geçebilirsiniz.

SÖZLÜK
Goldmann Applanation Tonometri = göz basıncınızı (GİB) tespit 
edebilen standart göz testi
Tonometre = GİB ölçümünü sağlayan bir cihazdır
mmHg = gözünüzdeki basıncın ölçü birimidir
Prob = tonometrenin gözünüze hafifçe dokunan tek kullanımlık 
parçasıdır
Prob taban ışığı = probu yerleştirmenize yardımcı olan ışık 
halkasıdır
Raf ömrü = probun açılmamış ambalajında steril kaldığı süredir
Kornea = gözün en dıştaki kubbe şekilli saydam tabakasıdır
Alın/yanak destekleri = tonometrenin ayarlanabilir destekleridir
Beklenen kullanım ömrü = ürünü değiştirmeden önce beklenen 
kullanım ömrüdür
Elektromanyetik bağışıklık = tonometrenin diğer elektrikli 
ekipmanlardan kaynaklanan bozulmalara dayanma kabiliyetidir

GIRIŞ
Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl 
kullanılması gerektiği konusunda size yol 
gösterecektir.

Icare HOME tonometre, insan gözünün göz içi 
basıncını (GİB) takip etmek üzere geliştirilmiş 
bir cihazdır. Bir göz uzmanı gözetiminde hastalar 
veya bakıcıları tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

TONOMETRE NASIL ÇALIŞIR
Tonometre, ölçüm sırasında nazikçe gözünüze 
temas eden tek kullanımlık bir prob kullanarak 
göz basıncınızı ölçer. Tavsiye edilen ölçüm sıklığı, 
günde 3-4 seferdir. 

Tam bir ölçüm, arka arkaya çok hızlı yapılan altı 
ölçümden oluşur. Ölçümü yapmak birkaç saniyeden 
bir dakikaya kadar sürebilir. Altı hızlı ölçümün 
her birinde prob korneaya gider ve geri çekilir. 
Tonometre, altı ölçümden sonra son göz basıncınızı 
hesaplar ve tonometrenin belleğine kaydeder.  
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FAYDALAR
Icare HOME tonometre ile gündüz ve gece çeşitli 
zamanlarda göz basıncı ölçümleri yapabilirsiniz. 
Ofis ziyaretleriniz dışında yapılan ölçümler, 
özellikle glokom teşhisiniz varsa doktorunuzun göz 
basıncınızı daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

RISKLER
Aşağıdaki durumlarda HOME tonometreyi 
kullanamazsınız:
•  Düzeltilmemiş zayıf yakın görmeniz varsa
•  Sadece bir sağlam gözünüz varsa
•  Görsel sabitlemeniz zayıf veya merkez dışıysa
•   İşitme cihazı olmadan zayıf duyma ve/veya işaret 

diliyle iletişim kurma
•  Kontak lens kullanımı
•  Göz kuruluğu olması
•  Keratokon (kornea bozukluğu) olması
•  Konjenital (doğuştan) küçük göze sahip olunması
•  Çocuklukta glokom sonucu büyük göze sahip 

olunması
•  Son 2 ay içinde katarakt ameliyatı olunması

Icare HOME tonometrenin güvenliği ve etkinliği 
aşağıdaki hastalar için değerlendirilmemiştir:
•  Yüksek kornea astigmatizmi
•   Kornea lazer ameliyatı (LASIK gibi) dahil olmak 

üzere invaziv glokom cerrahisi veya kornea 
ameliyatı geçmişi

•  Kornea çizilmesi
•  Çok kalın veya çok ince kornea
•    Klinik GİB ölçümünün elde edilmesi zaten zor olan 

hastalar (örneğin göz kapağı sıkma veya titreme 
nedeniyle)

KONTRENDIKASYONLAR
HOME tonometreyi aşağıdaki durumlarda 
kullanmamalısınız:

•   Aktif bir göz enfeksiyonunuz (örneğin epidemik 
konjunktivit) varsa

•  Yakın zamanda göz travması geçirdiyseniz
•   Sakatlayıcı artrit veya Icare tonometreyi kullanma 

zorluğunuz varsa
•   Göz kapağının anormal kasılmaları veya 

seğirmeleri dahil olmak üzere gözlerinizi açmakta 
ciddi zorluk yaşıyorsanız

•   İstemsiz, ani ve hızlı göz hareketleriniz varsa

Prob tek kullanımlıktır. Sağlık görevlisi iki gözünüzü 
de ölçmenizi istediyse aynı prob, iki göz için de 
kullanılabilir. Her iki gözü de ölçtükten sonra probu 
karışık atık kutusuna atın.

Tonometre, sağ veya sol hangi gözde ölçüm 
yaptığınızı algılayan kızılötesi göz tanıma 
sensörlerine sahiptir. Sensörlerin kapatılması 
hataya neden olduğu için bu sensörlerin parmaklar, 
el, saç vs. gibi şeylerle kapatılmaması önemlidir. 
Hataya neden olan bir kızılötesi yansıma üreteceği 
için yastık gibi nesneleri de gözün şakak tarafından 
uzak tutmak önemlidir.

Tonometreyi kullanmadan önce tüm talimatları 
dikkatlice okumanız önemlidir.
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TONOMETRE GENEL GÖRÜNÜMÜ

Yanak desteği 
ayar tekerleği

ÖN

ARKA ALT

LOAD (Yükle) göstergesi

MEASURE (Ölçüm) göstergesi

REPEAT (Tekrarla) göstergesi 
DONE (Tamamlandı)  
göstergesi

SERVICE (Servis) göstergesi

BATTERY (Pil) göstergesi

Güç düğmesi

Yanak desteği destek 
konumu göstergesi

Tip etiketi

Yanak desteği ayar 
tekerleği

Silikon kapak (USB kapağı)

Pil kapağı

Alın desteği ayar tekerleği

Alın desteği

Göz tanıma sensörleri
(Hangi gözde ölçüm yapıldığını belirler)

Prob tabanı (gösterge ışıklı)

Prob

Yanak desteği

Ölçüm düğmesi
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Alın ve yanak destek pozisyonlarının, 
göz uzmanının sizin için destek pozisyonu 
etiketine yazdığı pozisyonlarla aynı 
olduğundan emin olun. 
Destek pozisyonu etiketi, taşıma çantasında 
bulunmaktadır. Gerekirse destekleri doğru ayara 
getirmek için destek tekerleklerini çevirin.

Güç düğmesini         3 saniye basılı tutun. 
Arka paneldeki tüm gösterge ışıkları bir kez 
yanıp söner ve kısa bir bip sesi duyarsınız.
LOAD (Yükle) göstergesi yanıp sönerek, 
tonometrenin probu yüklemeye hazır 
olduğunu belirtir.

Yeni prob alın ve paketi açın.

 UYARI
•   Sadece orijinal ve üretici tarafından 

onaylanan probları kullanın.
•  Proba dokunmayın.
•  Probların raf ömrü 3 yıldır.
•   Her iki göz için de ölçüm yapıldıktan sonra 

yeni, kullanılmamış bir prob alın.
•   Ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkamalı ve 

proba dokunmadan önce temiz bir havluyla 
kurutmalısınız.

Prob konteynırını, koyreynırın kapağı üste 
gelecek şekilde dik tutun. Konteynırı açın, 
probun prob tabanına inmesini sağlayacak 
şekilde konteynırı yatırın ve ardından Ölç 
tuşuna buton        .
LOAD (Yükle) ışığı, prob takılana kadar yanıp 
söner. Tonometre ölçüm yapmaya hazır 
olduğunda MEASURE (Ölçüm) ışığı yanıp 
sönmeye başlar. Prob konteynırı ile birlikte 
imha edileceği için kabını saklayın.

 UYARI
•  Proba dokunmayın.
•  Tonometreyi aşağı çevirmeyin.
•   Prob masa veya zemin gibi steril olmayan bir 

yüzeye temas ederse probu kullanmayın.

TONOMETREYI KULLANIMA 
HAZIRLAMA

1

2

3

4
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Kırmızı gösterge ışığıYeşil gösterge ışığı

Tonometreyi, alın ve yanak destekleri yüzünüze 
gelecek şekilde gözünüzün önünde tutun. Prob 
taban ışığının görünür olduğundan emin olun.

     UYARI
Probun veya tonometrenin herhangi bir kısmının 
gözlerinize temas etmediğinden emin olun.

Prob tabanı ışığının yeşil olduğundan 
emin olun.
Prob tabanı ışığı kırmızıysa ileriye düz 
baktığınızdan emin olun (yani kafa 90° açıyla 
tutulmalıdır) ve prob tabanı ışığı yeşil olana 
kadar tonometreyi eğin.

     DIKKAT
Göz tanıma sensörlerini kapatmayın çünkü 
sensörlerin kapatılması hataya neden olur.

Ölçüm sırasında probun korneanın merkezine 
temas etmesini sağlamak için prob tabanı ışık 
halkasını simetrik olarak gördüğünüzden emin 
olun.

Doğru 
konum

Yatay olarak 
hafif eğik

Dikey olarak 
hafif eğik

TONOMETREYI YERLEŞTIRME

5

6

7

i
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Basıncı ölçmek için         Ölç düğmesine basın 
(ölçüm sırasında prob göze temas eder). 
Sırayla 6 ölçüm yapmak için Ölç düğmesini basılı 
tutun veya her seferinde bir ölçüm yapmak için 
düğmeye kısa süreyle 6 kez basın. 
 

     DIKKAT
Bir hata oluşursa (iki, üç veya beş bip sesi ve 
prob taban ışığı kırmızı yanıp söner) Sorun 
Giderme bölümündeki talimatları uygulayın.

Ölçüm başarılı bir şekilde sonlandığında, uzun 
bir bip sesi duyarsanız prob tabanı ışığı kapanır 
ve Done (Tamamlandı) ışığı yanar. 
Doktorunuz her iki gözde ölçüm yapmanızı 
istediyse 1'den 9'a kadar olan adımları diğer 
gözünüz için de tekrarlayın. Problar tek 
kullanımlıktır. Sonraki ölçümler için, yeni  
kullanılmamış bir prob kullanın.
 

     UYARI
Kirpiklerinize veya göz kapağınıza temas 
ederse ya da bundan şüphelenirseniz probu 
değiştirmelisiniz.

Tüm ölçümleri tamamladıktan sonra Güç 
düğmesini         3 bip sesi duyana kadar 
3 saniye basılı tutarak tonometreyi kapatın.
Göz basıncını ölçtükten sonra probu 
çıkarabilirsiniz. Tonometreyi kapatın ve probun 
kayarak çıkmasına sağlayın. Probu tekrar 
konteynerina yerleştirin ve karışık atık çöple 
birlikte bertaraf edin.

     DIKKAT
Tonometre 3 dakika süreyle kullanılmazsa 
otomatik olarak kapanır.

ÖLÇÜMÜ TAMAMLAMA

8

9

10

i

i

Adım
1-10
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Prob tabanı ışığı sürekli kırmızı 
yanıyor. 
Nedeni: Tonometre düz 
tutulmuyordur.

 

Prob tabanı gösterge ışığı 
kırmızı yanıp sönüyor ve şunları 
duyuyorsunuz:
2 bip - Tonometre düz tutulmuyor 
veya prob göz kapağına ya da 
kirpiğe temas ediyor.
3 yavaş bip - Tonometre gözden 
çok uzaktadır.
5 hızlı bip - Tonometre göze çok 
yakın veya göz kapağına ya da 
kirpiğe temas etti.

Prob tabanı gösterge ışığı 
kırmızı yanıp sönüyor, arka 
paneldeki REPEAT (Tekrarla) 
ışığı yanıp sönüyor ve 2 bip sesi 
duyuyorsunuz.
Nedeni: Ölçümler arasında çok 
fazla fark var veya göz tanıma 
başarısız.

Prob tabanı gösterge ışığı kırmızı 
yanıp sönüyor, SERVICE (Servis) 
ışığı yanıp sönüyor ve 2 bip sesi 
duyuyorsunuz.
Nedeni: Prob veya prob tabanı kirli 
ya da hasarlıdır.

BATTERY (Pil) ışığı yanıp sönüyor.
Nedeni: Pil düşüktür.

HATA MESAJI

SORUN GIDERME

1.  Düz ileri baktığınızdan (yani kafanın 90° açıyla 
durduğundan) emin olun.

2.  Prob tabanı ışığı yeşil olana kadar tonometrenin 
eğim açısını ayarlayın.

1.  Hatayı silmek için Ölç düğmesine        basın.
2.  Gerekirse alın/yanak desteklerini doğru 

mesafeye ayarlayın.
3.  Probu korneanın merkezine dik ayarlayın.
4.  Ölçümü tekrarlayın.

1.  Hatayı silmek için Ölç düğmesine        basın.
2.  Diğer göze geçmeden önce bir göz için değeri 

tamamlayın.
3.  Göz algılama sensörlerinin ve gözün şakak 

tarafının kapalı olmadığından emin olun.  Kapalı 
olması göz tanımanın başarısız olmasına ve hata 
vermesine neden olur.

4.  Ölçümü tekrarlayın.

1.  Probu ve/veya prob tabanını değiştirin.
2.  Tonometre sağlayıcısı veya bir sertifikalı servis 

merkeziyle irtibat kurun.

Pili değiştirin.
Talimatlar için sayfa 20-21'e bakınız.

ÇÖZÜM
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i

i

i

Pil kapağından silikon kapağı kaldırın ve 
ardından pil kapağını kaydırarak açın.

Kullanılmış pilleri çıkarın ve 2 yeni CR123A 
lityum pil takın.
Pillerin pozitif ucunun (+) pil kapağına 
baktığından emin olun.

Pil kapağını pil yuvasının üstünde geri kaydırın 
ve silikon kapağı USB bağlantı noktasına geri 
takın.

Tonometreyi kapatın. Elle prob tabanı 
manşonunu sökün ve güvenli bir yere 
yerleştirin. Başparmak ve diğer parmaklarla 
tonometreden prob tabanını çıkarın. 
Tonometreye yeni bir prob tabanı takın. 
Prob tabanını kilitleyene kadar manşonu sıkın.

PILLERI DEĞIŞTIRME

PROB TABANINI DEĞIŞTIRME

1

1

2

3

Silikon kapak

USB bağlantı noktası

Ayar tekerleği

     DIKKAT
  Şarj edilebilir piller kullanmayın.

     DIKKAT
  Prob tabanını altı ayda bir değiştirin.

     DIKKAT
   Manşonun kırılmaması için manşonu aşırı 

sıkmayın.

Icare HOME Patient Guide ENGLISH 21www.icaretonometer.com20

Make sure the batteries’ positive end
(+) is facing the battery cover. 

opening and insert the silicone lid back into 
the USB port.

REPLACING THE BATTERIES

1

2

3

Silicone lid

USB port

Adjustment wheel

1

REPLACING THE PROBE BASE

i

Turn power off from the tonometer. By hand, 
unscrew the probe base collar and place it in a 
safe location. Pull the probe base out of the 
tonometer using thumb and fingers. Insert a 
new probe base into the tonometer. Screw the 
collar in until it locks the probe base.

PRECAUTION
in

PRECAUTION
Change the probe base every six months. 

PRECAUTION
Do not use rechargeable batteries.

Prob taban manşonu

Prob tabanı
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Bir bez veya kağıt havluyu suyla hafif ıslatın.
Bez veya kağıt havludan fazla suyu sıkın.
 
 

Tonometreyi nemli bez veya kağıt havluyla 
temizleyin.
 

     UYARI
Tonometreyi suya veya başka bir sıvıya 
batırmayın.

Icare yazılımını mobil cihazınızda veya 
bilgisayarınızda başlatın. USB kablosunu 
kullanarak tonometreyi mobil cihaza veya 
bilgisayara bağlayın. LOAD (Yükle) ve MEASURE 
(Ölçüm) ışıkları yanıp söner. Herhangi bir 
ışık yanıp sönmezse veya SERVICE (Servis) 
ve BATTERY (Pil) ışıkları yanıp sönüyorsa 
USB kablosunu tekrar takın. Bu noktada 
tonometrenin dahili saati otomatik olarak 
Icare yazılımı tarafından mobil cihazın veya 
bilgisayarın saatine güncellenir.

TONOMETREYI TEMIZLEME

ÖLÇÜM VERILERINI AKTARMA

1

1

2

Connected
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KLINIK PERFORMANS VERILERI

• Herhangi bir komplikasyon (kornea sıyrıkları 
dahil) kaydedilmiştir.

• Ölçülen göz basıncı aralıkları ≤16 mmHg, >16 ila 
<23 mmHg ve ≥23 mmHg (mmHg, göz basıncı 
ölçü birimidir).

• Icare HOME ile altın standardı ölçüm yöntemi 
(göz kliniklerinde kullanılan Goldmann ölçüm 
cihazı) arasındaki ortalama fark yaklaşık 
0,5 mmHg idi (araştırmadaki ortalama basınç 
ölçümü yaklaşık 18 mmHg idi ve ölçüm aralığı 
5 ile 50 mmHg arasıydı).

• Goldmann tonometre ile karşılaştırıldığında, 
ölçümlerin %5'inden azı her basınç aralığında 
±5 mmHg'nin dışına, %1'den azı ise her basınç 
aralığında ±7,5 mmHg'nin dışındaydı.

• Icare HOME'un aynı gözde değişkenliği 
(tekrarlanan ölçümler arasındaki fark) düşük 
ve orta basınç aralığında ~%10 ve yüksek 
basınç aralığında ~%7,5 idi.

• Yalnızca sertifikalı kullanıcılar kendi kendine 
test yaptı. Hastaların %10,7'si eğitim/
sertifikalandırmayı geçemedi.

• Bu araştırmada kendi kendine test, 
sertifikalandırmanın ardından tek bir oturumda 
10 dakikayla sınırlıydı.

Icare HOME ile kendi kendine ölçüm 
gerçekleştiren  383 hasta ile bir araştırma 
 gerçekleştirildi. Çalışma bulgularının özeti 
aşağıda verilmiştir: 

KULLANIM ÖMRÜ
Cihazın beklenen kullanım ömrü 5 yıldır. Beklenen 
kullanım ömrü sırasında bu kılavuzda açıklanan 
talimatlara uyulması gerekir. Bozulmamış orijinal 
ambalajlarındaki probların raf ömrü 3 yıldır. Prob 
etiketinden raf ömrünü (son kullanma tarihini) 
kontrol edin. Cihazda mekanik veya işlevsel bir 
hasar olup olmadığını ve güvenlik etiketlerinin 
okunurluğunu yılda/12 ayda bir kontrol etmenizi 
tavsiye ederiz. Pillerin ömrü yaklaşık 5000 ölçümdür.

TEKNIK VERILER
Tip: TA022

Boyutlar: yaklaşık 11 cm x 8 cm x 3 cm 
Ağırlık: yaklaşık 150 g

Güç kaynağı: 2 adet CR123 şarj edilemez pil 
(Energizer, Varta, Panasonic veya Toshiba Lithium 
3V CR123A gibi dahili PTC korumasına sahip piller 
kullandığınızdan emin olun)

Ölçüm aralığı: 5-50 mmHg
Doğruluk (manometriye göre %95 tolerans aralığı): 
±1,2 mmHg (≤20 mmHg) ve ±2,2 mmHg (>20 mmHg)
Tekrarlanabilirlik (varyasyon katsayısı): <%8 

Seri numarası, pil bölmesi kapağının içinde yer 
almaktadır. Probların lot numarası, prob kutusunun 
yanında ve blister paketindedir. Tonometre ile hasta 
arasında herhangi bir elektrik bağlantısı yoktur. 
Tonometrenin tüm parçaları pratik parçalardır ve 
tonometrenin BF tipi elektrik çarpması koruması 
bulunur. 
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Çalışma ortamı:
Sıcaklık: +10 °C ile +35 °C arası 
Bağıl nem: %30 ile %90 arası 
Atmosfer basıncı: 800hPa – 1060hPa 

Saklama ortamı:
Sıcaklık: -10 °C ile +55 °C arası
Bağıl nem: %10 ile %95 arası 
Atmosfer basıncı: 700hPa – 1060hPa

Tonometre soğuk yada sıcak bir ortamdan 
getirildiğinde ; kullanmadan önce oda sıcaklığında  
bir saat bekletilmesi tavsiye edilir.

Taşıma ortamı: 
Sıcaklık: -40 °C ile +70 °C arası
Bağıl nem: %10 ile %95 arası 
Atmosfer basıncı: 500hPa – 1060hPa

Profesyonel kullanım için çevre kısıtlamaları 
aşağıdakileri kapsar:
• Vibrasyon veya gürültü seviyelerinin kullanıcının 

hata sinyallerini duyamayacağı kadar yüksek 
olduğu Medivac cihazları veya benzeri.

Operatörler (hastalar) için çevresel kısıtlamalar:
• Gürültünün kullanıcının hata sinyallerini 

duyamayacağı kadar yüksek olduğu ortamlar.

Kullanım modu: sürekli

SEMBOLLER

 Dikkat

  Daha fazla bilgi 
için çalıştırma 
talimatlarına bakınız

 BF tipi cihaz

  Tek kullanımlıktır

 Kuru tutun

 

SN  Seri numarası

  Son kullanma tarihi 
<tarih>

 Üretici

 Hazırda bekleme

IP22
Parmak sokulmasına karşı 
korumalıdır ve dikey ya da 
neredeyse dikey damlayan 
suya maruz kaldığı testte 
güvensiz hale gelmez ya 
da hasar görmez. 

Sınıf 1 LED ürün
Bu ürün, normal çalışma 
koşullarında ve tek hatayla 
IEC/EN 60825-1'e (2001) 
göre 1. sınıf LED ürünün 
güç gereksinimlerini 
karşılamaktadır.

  Üretim tarihi

LOT  Lot numarası

 Bu ürünü diğer 
evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Geri kazanım 
ve geri dönüştürme 
için uygun tesise 
gönderin. AB WEEE 
(Elektronik ve Elektrikli 
Ekipman Atıkları için 
Avrupa Birliği Direktifi)

STERILE    R    Işınlama kullanılarak sterilize edilmiştir

Saklama 
ortamı

Taşıma 
ortamı

Sıcaklık 
sınırları

Nem 
sınırları

Atmosfer 
basıncı sınırları
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ELEKTROMANYETIK BEYANI
 UYARI!

Bu ekipmanın üreticisi tarafından sağlananlar veya belirtilenler 
dışındaki aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların 
kullanılması, elektromanyetik emisyonların artmasına veya bu 
ekipmanın elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve yanlış 
çalışmaya neden olabilir.

 UYARI!
Bu ekipmanın başka ekipmanlarla üst üste veya yan yana 
kullanılması, yanlış çalışmaya neden olabileceğinden dolayı 
bu durumdan kaçınılması gerekir. Bu tür bir kullanımın gerekli 
olması halinde bu ekipman ve diğer ekipman gözlemlenerek 
doğru çalıştıkları doğrulanmalıdır.

 DIKKAT!

Icare HOME tonometrenin ölçüm yöntemi, manyetik 
endüksiyondur ve bu nedenle proba uygun bir harici manyetik 
alan, ölçümü engelleyebilir. Bu durumda tonometre sürekli 
olarak ölçümü tekrarlamanızı ister. Cihaz yakınındaki parazit 
kaynağının ortadan kaldırılması veya parazit olmayan farklı 
bir konumda ölçüm gerçekleştirilmesi yoluyla bu durum 
çözülebilir. Icare HOME (TA022) tonometre, B sınıfı ekipmandır, 
elektromanyetik uyumluluk (EMC) konusunda özel önlemler 
gerektirir ve aşağıdaki tablolara belirtilen EMC bilgilerine göre 
kurulması ve kullanılması gerekir. Taşınabilir ve mobil RF iletişim 
ekipmanı Icare HOME (TA022) tonometreyi etkileyebilir. Icare 
HOME (TA022) tonometrenin Temel İşlevi, Göz İçi Basıncı (GİB) 
ölçmektir.

Kılavuz ve üretici beyanı IEC 60601-1-2: Sürüm 4.0; 2014-02 -  
Elektromanyetik emisyonlar
Icare HOME (TA022) aşağıdaki elektromanyetik özelliklere sahip bir evde bakım 
ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Icare HOME (TA022) kullanıcısı,  
bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

RF emisyonları 
CISPR 11

Grup 1 Icare HOME (TA022), pille çalışır ve sadece 
dahili işlevi için RF enerjisi kullanır. Bu 
nedenle RF emisyonları düşüktür ve yakın 
ekipmanlarda parazite neden olması olası 
değildir.

RF emisyonları 
CISPR 11

Sınıf B Icare HOME (TA022), meskenler ve konut 
amacıyla kullanılan binalara alçak gerilimli 
güç beslemesi sağlayan şebekelere 
doğrudan bağlı olanlar dahil olmak üzere 
tüm yerleşimlerde kullanıma uygundur. 

Harmonik emisyonlar 
IEC 61000-3-2

Geçerli değil Icare HOME'un (TA022) güç seviyesi 
standart gereksinimin altındadır, piller 
şarjlı değildir.

Voltaj dalgalanmaları 
titreşim emisyonları 
IEC 61000-3-3

Geçerli değil Icare HOME (TA022) pilleri şarj edilemez.

Kılavuz ve üretici beyanı IEC 60601-1-2: Sürüm 4.0; 2014-02 -  
Elektromanyetik bağışıklık
Icare HOME (TA022) aşağıdaki elektromanyetik özelliklere sahip bir evde bakım 
ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Icare HOME (TA022) kullanıcısı,  
bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık testi IEC 60601 Test 

seviyesi
Uyum 
seviyesi

Elektromanyetik ortam-
Kılavuz

Elektrostatik 
deşarj (ESD)  
IEC 61000-4-2

±8 kV temas ±2 kV, 
±4 kV, ±8 kV, ±15 
kV hava 

±8 kV temas 
±15 kV hava 

Zeminler ahşap, beton 
veya seramik döşeme 
olmalıdır. Zeminler sentetik 
malzemeyle kaplıysa, nispi 
nem en az %30 olmalıdır.

Elektrik hızlı 
geçişleri / patlama 
IEC 61000-4-4

±2 kV 100 kHz 
tekrar sıklığı 

Geçerli değil Icare HOME (TA022) 
tonometre harici bir 
bilgisayara bağlandığında 
kullanılmaz, Icare HOME 
(TA022) pilleri şarj edilemez.

Surge 
IEC 61000-4-5

±1 kV hattan hatta 
±2 kV hattan 
topraklamaya

Geçerli değil Icare HOME (TA022) 
tonometre harici bir 
bilgisayara bağlandığında 
kullanılmaz, Icare HOME 
(TA022) pilleri şarj edilemez.

Güç beslemesi 
hatlarında gerilim 
düşüşleri, kısa 
kesinti ve voltaj 
değişmesi  
IEC 61000-4-11

0.5 çevrim (1 faz) 
için % 0 UT,  
25/30 çevrim 
(50/60 Hz) için  
% 70 UT, 250/300 
çevrim (50/60 Hz) 
için % 0 UT 

Geçerli değil Icare HOME (TA022) 
tonometre harici bir 
bilgisayara bağlandığında 
kullanılmaz, Icare HOME 
(TA022) pilleri şarj edilemez.

Güç frekansı 
(50/60 Hz) 
manyetik alan  
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Güç frekansı manyetik 
alanları en az tipik bir ticari 
veya hastane ortamındaki 
karakteristik seviyelerde 
olmalıdır. 

UYARI: Güç frekansı 
manyetik alanı kaynakları, 
üretici tarafından belirtilen 
kablolar dahil olmak 
üzere Icare HOME'un 
(TA022) hiçbir kısmına 
15 cm'den (6 inç) daha 
yakın olmamalıdır. Aksi 
halde performans düşüşü 
görülebilir. Aşağıdaki nota 
bakınız.

NOT: Icare HOME tonometrenin ölçüm yöntemi, manyetik 
endüksiyondur ve bu nedenle proba uygun bir harici manyetik 
alan, ölçümü engelleyebilir. Bu durumda tonometre sürekli olarak 
ölçümü tekrarlamanızı ister. Cihaz yakınındaki parazit kaynağının 
ortadan kaldırılması veya parazit olmayan farklı bir konumda ölçüm 
gerçekleştirilmesi yoluyla bu durum çözülebilir.



Icare HOME HASTA KILAVUZU TÜRKÇE 31www.icaretonometer.com30

DESTEK ALMA

Icare tonometre kullanımıyla ilgili herhangi bir 
sorunuz varsa distribütörünüzle irtibat kurun.

Distribütörünüzü buradan öğrenebilirsiniz:
www.icaretonometer.com/where-to-buy/
Aşağıdaki adresten bir eğitim videosu 
izleyebilirsiniz: 
www.youtube.com/user/icarefinland

   Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunu 
inceleyin.

Cihaz tedarikçisinin diğer iletişim bilgileri veya diğer 
tedarik kayaklarını bilgisi burada yer alacaktır:

Kılavuz ve üretici beyanı IEC 60601-1-2: Sürüm 4.0; 2014-02 -  
Elektromanyetik bağışıklık

Icare HOME (TA022) aşağıdaki elektromanyetik özelliklere sahip bir evde bakım 
ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Icare HOME (TA022) kullanıcısı,  
bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi IEC 60601 
Test seviyesi

Uyum 
seviyesi

Elektromanyetik  
ortam-Kılavuz

RF kablosuz 
iletişim 
ekipmanı 
IEC 61000-4-3 
'ten yakınlık 
alanları

380 - 390 MHz 27 V/m; 
PM %50; 18 Hz

430 - 470 MHz 28 V/m; 
(FM ±5 kHz, 1 kHz sinüs) 
PM; 18 Hz

704 - 787 MHz 9 V/m; 
PM %50; 217 Hz

800 - 960 MHz 28 V/m; 
PM %50; 18 Hz

1700 - 1990 MHz 28 V/m; 
PM %50; 217 Hz

2400 - 2570 MHz 28 V/m; 
PM %50; 217 Hz

5100 - 5800 MHz 9 V/m; 
PM %50; 217 Hz

27 V/m

 
28 V/m

9 V/m

 
28 V/m

 
28 V/m

 
28 V/m

 
9 V/m

UYARI: Taşınabilir RF 
iletişimleri ekipmanı 
(anten kabloları ve harici 
antenler gibi çevresel 
üniteler dahil), üretici 
tarafından belirtilen 
kablolar dahil olmak 
üzere cihaz 1'in hiçbir 
kısmına 30 cm'den 
(12 inç) daha fazla 
yaklaştırılmamalıdır. 
Aksi halde bu ekipmanda 
performans düşüşü 
görülebilir. 

Aşağıdaki sembollerle 
işaretli ekipmanın 
yakınında parazit 
görülebilir: 

Kılavuz ve üretici beyanı IEC 60601-1-2: Sürüm 4.0; 2014-02

Icare HOME (TA022) aşağıdaki elektromanyetik özelliklere sahip bir evde bakım 
ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Icare HOME (TA022) kullanıcısı,  
bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi IEC 60601 
Test seviyesi

Uyum 
seviyesi

Elektromanyetik ortam-Kılavuz

RF alanları ile 
iletilen parazit 
IEC 61000-4-6

3 V 
0,15 MHz – 
80 MHz

ISM'de 6 V ve 
0,15 MHz ile 
80 MHz arası 
amatör radyo 
bantları 1 kHz'de 
%80 AM

3 V

6 V

UYARI: Taşınabilir RF iletişimleri 
ekipmanı (anten kabloları ve 
harici antenler gibi çevresel 
üniteler dahil), üretici tarafından 
belirtilen kablolar dahil 
olmak üzere Icare HOME'un 
(TA022) hiçbir kısmına 30 
cm'den (12 inç) daha fazla 
yaklaştırılmamalıdır. Aksi halde 
bu ekipmanda performans 
düşüşü görülebilir.
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Icare Finlandiya, el tonometrisinde orijinal geliştirici ve 
global liderdir. Patentli teknolojimiz (20'den fazla patent/

patent başvurusu) ISO 13485 sertifikalı kalite sistemi 
ile birlikte bizim uzmanlık alanımızda saygın bir oyuncu 

olmamızı sağladı. 

Gelişmiş Icare® ürün serisi, hem deneyimli hem deneyimsiz 
ellerde herhangi bir durumda göz içi basıncın ölçümünde 
güvenilir, yüksek doğrulukta ve tekrarlanabilir ölçümler 
sunmaktadır. Çeşitli kullanımlara yönelik bir dizi Icare® 

tonometre mevcuttur: 

Icare® ic100, Icare® TA01i, Icare® HOME, 
Icare® TONOVET, Icare® TONOLAB

Finlandiya'da üretilmiştir.


