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I Sayın Hastamız,
Yapay cam göz, gerçeğe uygun yapısı sayesinde size,

büyük oranda dikkat çekmeme, estetik ve kişisel

I Temizlik ve Bakım

Ama lütfen şunu hiçbir zaman unutmayın: Göz

Protez günde bir kez iyice temizlenmelidir. Bunun
için yalnızca duru, ılık su2 kullanın. Aşırı sıcaklık
dalgalanmalarının malzemenin kullanım ömrünü
olumsuz etkilemesi nedeniyle, sıcak veya çok soğuk
su kullanımından önemle kaçınılmalıdır. Aynı şekilde
temizlik için lütfen aşındırıcı sıvı ve sert maddeler
kullanmayın. İnatçı kirlerde yapay göz yaklaşık 10
dakika süresince sıvıya daldırılabilir. Bunun için alkollü,
bakteri öldürücü sıvılar kullanılabilir. Sonrasında
protezinizi duru su ile tekrar iyice temizlemeyi
unutmayın. Yapay gözü kullanmadığınız zamanlarda
kapalı bir kapta kuru şekilde saklayın.

olarak güvenli bir şekilde davranma olanağı sağlar.

protezinizi rahatça kullanabilmeniz için ön koşul

doğru bakım ve kullanımdır. Bunu sağlamak aşağıdaki
bilgilere tam olarak uymanız durumunda oldukça

kolaydır. Bu nedenle lütfen bu bilgileri özenle okuyun.

Sorularınız olursa uzman okülaristlerimize başvurun.

Size mem-nuniyetle yardımcı oluruz.

I Yapay Gözünüzün Özellikleri
Göz proteziniz, göz çukurunuza göre özel olarak
üretilmiş ve ayarlanmıştır. Malzeme olarak yapay göz
yapımı için özel olarak üretilen yüksek kaliteli özel
camlar kullanılmıştır. Yüzeyin, agresif göz yaşı sıvısına
karşı çok yüksek derecede dirençli olması, optimal bir
mukoza uyumluluğunu garanti eder. Protezinizin iyi
taşıma özelliklerine sahip olması size, iş, hobi ve sporda
optimal bir hareket alanı sağlar. Böylece örneğin,
protezinizle birlikte yüzmeye de1 gidebilirsiniz. Ancak
lütfen şuna dikkat edin: Kirlilik veya sudaki klor
nedeniyle bir yüzücü gözlüğü kullanmanız önerilir.
Ayrıca sonrasında protez ve göz çukurunun evde
temizlenmesi gerekir.
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İstisnası: Dalma sporu! İcabında okülaristinizle görüşün.

Lütfen dikkat edin: Yapay göz esas olarak suyun
içinde saklanmamalıdır!
Yapay gözün gündüz ve gece takılı durumda kalması
konusuna okülaristinizle birlikte duruma göre karar
verilmelidir.

2
Şebeke suyu, içme suyu kalitesinde olmayan ülkelerde kesinlikle
gazsız maden suyu kullanmalısınız. Tatil yapılacak Avrupa'daki bazı
ülkelerde bu şekilde davranmak akılcı olabilir.

!

I Banyoda Temizlemeyin!

I Yapay Gözün Çıkartılması

Yapay cam gözler çok sağlamdır ve kırılma tehlikesi
düşüktür. Camdan yapılan her maddede olduğu gibi
bunlar da esas olarak kırılgandır. Bu nedenle protezler
banyoda çıkartılmamalı ya da temizlenmemelidir. Yapay
gözün lavabo veya fayansa düşmesi, hemen hemen her
zaman bir hasara neden olur. Lavabonun içinde havlu
veya su olması da bu durumu engelleyemez. En iyisi
tabanında halı döşeli fayanssız bir odada, içinde ılık su
olan bir plastik tasın kullanılması tavsiye edilir.

Protezi çıkartmadan önce de lütfen ellerinizi yıkayın
ve yapay gözün düşmesi durumunda hasar görmemesi
için altına yumuşak bir altlık koyun. Protez en kolay
şekilde bir kontakt lens çıkartma aparatı kullanılarak
çıkartılabilir. Bunun için aparatı protezin ortasına
oturtun ve diğer elinizle alt göz kapağını hafifçe
aşağıya çekin. Artık yapay gözü aparatla öne doğru
çekip çıkartabilirsiniz. Alternatif olarak, protezi
parmaklarınızla da çıkartabilirsiniz. Bunun için protezin
alt kenarı açıkta kalacak şekilde alt göz kapağını aşağıya
doğru bastırın. Sonra, işaret parmağınızın ucunu
protezin alt kenarının altına kaydırın ve göz çukurundan
aşağıya doğru çıkartmak için orta parmağınızla yapay
gözü tutun.

I Yapay Gözün Takılması
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Esas olarak yapay gözü takmadan önce ellerinizi
yıkamalısınız. Protezin nemlendirilmesi tavsiye edilir.
Lütfen dikkat edin: Çoğu protezde kısa taraf burnu
gösterir (karşılaştırınız, sağ alttaki resim). Bu durum,
birçok protezin tasarımının bu standarttan farklı
olması nedeniyle kural oluşturmaz.
Protezin takılması, önce yukarı kaldırılan üst göz
kapağının altına protezi iterek ve bu konumda tutarak
yapılır. Yapay göz, alt göz kapağını hafifçe aşağı çekmek
suretiyle alt göz kapağının arkasına nihai konumuna
kayar. İçerde kalması olası havanın boşaltılması için
gerekirse gözün üstüne parmakla hafifçe bastırarak
protezinizin yerine oturması düzeltilebilir. Protezinizin
takılması sırasında olabilecek olası istisnalar hakkında
okülaristiniz gerekirse sizi bilgilendirecektir.
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Lütfen dikkat edin: Gözde ovalama veya silme
hareketi yapacaksanız, daima burun yönüne
doğru yapın. Ters yönde yapılacak bir ovalama
hareketi, protezi ters döndürebilir ya da dışarı
bastırıp çıkartabilir.
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I Yapay Gözün Kullanım Ömrü

I Son Olarak Bazı Bilgiler:

Her göz protezi agresif gözyaşı sıvısı nedeniyle doğal
bir aşınmaya maruz kalır. Aşınma ayrıca örn. çevre
etkileri, göz çukurunun yapısı, gözyaşı akış şiddeti vb.
gibi çeşitli faktörlere de bağlıdır.
Bu nedenle yapay gözünüzün yılda bir kez
değiştirilmesi gerekir. Örneğin toz gibi çevrenin
olumsuz etkileri veya kimyasal maddelerle temas,
kullanım ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.

• Göz protezinizin hazırlanabilmesi için her zaman
önceden bir randevu alın.

Ameliyat sonrası ilk göz protezi özel bir durum arz eder.
İyileşme süreci nedeniyle göz çukuru değişmeye devam
ettiği için bu protez sadece yaklaşık 3 ay kullanılır.
Yıpranmış bir yapay göz, göz çukurunda rahatsızlıklara
neden olur. Pürüzlü hale gelen protez yüzeyi, göz
çukurunu şiddetli bir şekilde tahriş edebilir. Protezinizin
değiştirilmesi gerektiğini gösteren ilk belirti gözyaşı
akışının artmasıdır. Göz çukuru kızarır ve sonraki
aşamada koyu, sarımsı bir sıvı meydana gelebilir.
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Göz çukurunun göz doktorunuz tarafından düzenli
aralıklarla kontrol edilmesi ve göz protezinizin
uzman okülarist tarafından yılda bir kez yenilenmesi,
yapay gözünüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanızı
sağlar.
Yapay göz, küçük çocuklarda büyümeye bağlı olarak
büyük ölçüde daha kısa aralıklarda yenilenmelidir. Bu
konu hakkında okülaristinize danışın.

• Hasar gören bir protezin onarılması mümkün
değildir. Bu durumda okülaristiniz yeni bir yapay göz
hazırlamak zorundadır.
• Yapay gözün kırılması durumunda, lütfen mümkün
olduğunca kırılan tüm parçaları yeni yapay gözün
hazırlanmasında örnek olarak kullanılabilmesi için
toplayın.

• Protezinizin optimal bir şekilde ayarlanabilmesi için
bizzat hazır bulunmanız gerekir. Bu mümkün olmazsa
lütfen bizimle iletişime geçin.

• Yapay gözünüz, göz çukurunuza göre özel olarak
ayarlanmıştır. Randevu sonrasında yine de protezinizle
ilgili sorun yaşarsanız, lütfen mümkün olan en kısa
sürede bizimle iletişime geçin.

Kunstaugen-Institut Leipold GmbH
Steeler Straße 180
45138 Essen - ALMANYA
Tel.: +49 (0) 201 - 27 21 21
Fax: +49 (0) 201 - 28 86 98
www.kunstauge.info

