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Normaal

Verhoogd

Sterk 
verhoogd
SPOEDGEVAL

1   Blauwe beschermdop

2   Meetschaal voor intra-oculaire      
     metingen

3    Steunhouder

4    Contactpunt (voetplaat met 
     stamper)

Verwijder de blauwe beschermdop

Wees er zeker van dat de meetschaal gedurende het hele meet-proces goed zichtbaar is en raak voorzichtig 
het hoornvlies aan met het contactpunt. Let op dat de IOP Vet horizontaal en in het midden van het hoornvlies 
wordt geplaatst. Lees de meetschaal af, eenmaal het contactpunt de cornea raakt.

Indien de naald op de meetschaal naar de groene zone wijst is de oogdruk normaal.

Indien de naald op de meetschaal naar de gele zone wijst is de oogdruk licht verhoogd.

Indien de naald op de meetschaal naar het gebied tussen de gele en de rode zone wijst is de oogdruk hoger 
dan 30mmHg. Neem dan snel contact op met uw oogheelkundige dierenarts.

Indien de naald op de meetschaal in het rode gebied terecht komt is de oogdruk sterk verhoogd. Neem dan 
met spoed contact op met uw oogheelkundige dierenarts. Spoedgeval!

DE INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD STAAN AAN DE ANDERE ZIJDE

BELANGRIJK
Doe een druppel locale verdoving in beide ogen volgens de 

instructies van uw dierenarts



SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
IOP Vet

•   Droog de voetplaat met een droge tampon na elk 
gebruik

•   Fijne vetdeeltjes uit de traanfilm kunnen de 
bewegingsvrijheid van het stampertje beletten.

•   Dompel elke 2 weken de voetplaat en het stam-
pertje onder in heet water met twee druppels 
vloeibaar afwasmiddel.

•   Beweeg hierbij de tip van de IOP Vet snel heen 
en weer gedurende 5 tot 10 seconden.

•   Reinig de voetplaat en stamper met schoon water

•   Droog de IOPVet en plaats de blauwe bescherm-
dop terug.
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