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Normal

Elevat

Molt elevat
URGÈNCIA

1   Caputxo blau

2   Pantalla de control de la pressió

3    Posicionament dels dits de 
l´usuari

4   Contacte amb l´ull 
      (cúpula i pistó).

Retirar el caputxo blau de protecció.

Durantl´adherència i per fer l´examen tant si es dretà com esquerrà, sempre té la pantalla del  IOP Vet 
visible, independentment de la seva orientació en contacte amb l´ull de l´animal.
Intentar mantenir IOP Vet paral.lel al terra i contactar amb la còrnea pel seu centre.
Observeu la posició de l´agulla al mig del cercle colorejat quan la cúpula entra en contacte amb la còrnea 
del vostre animal.

Si l´agulla està dintre el verd, cap problema, la pressió intra-ocular és normal.
Si l´agulla està dintre el groc, la pressió esta elevada però raonablement.
Si l´agulla està a la frontera entre el groc i el vermell la pressió intraocular és igual a 30 mm hg, has de de-
manar hora al teu oftalmòleg veterinari.
Si l´agulla està dintre el vermell, la pressió està molt elevada, és una urgència.

VEURE ELS CONSELLS DE NETEJA I MANTENIMENT AL REVERS

IMPORTANT
Posar una gota d´anestèssia local a l´ull o en els dos ulls seguint 

les recomanacions del vostre veterinari.



IOP Vet

•  Després de cada ús, secar la part frontal amb una 
gassa.

•  Les partícules com les matèries grasses que for-
men part del film lacrimal poden bloquejar el 
pistó durant es seu ús.

•  S´aconsella com a mínim un cop cada 15 dies 
sumergir el pistó en un got d´aigua calenta amb 2 
gotes de sabó per rentar plats, adicionalment.

•  Agitar amb moviments laterals la punta del IOP 
Vet dintre l´aigua sabonosa entre 5 i 10 segons 
enèrgicament dirigit cap a vall.

•  Esbandir amb aigua neta.

• Secar i recolocar el caputxo blau.
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Neteja i manteniment


