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 قسمت دهمدانستني هاي مراقبت چشم

دکتر سیدفرزاد محمدی- هانیه دلشاد- رضی اله دهمرده
         عضو هیات علمی- کارشناس پرستاری- کارشناس پرستاری

مشخصه  جراحي فیکو برش کوچک آن است که به بخیه نیازي ندارد. با 
این روش آسیب کمتري به چشم وارد مي شود و بهبود دید بعد از عمل 
سریع تر است. به طور عامیانه عمل فیکو را عمل لیزري مي گویند. هر چند 

که لیزري در کار نیست و عمل با کمک امواج فراصوتي انجام مي شود.
اندازه  برش فیکو

اندازه  برش بسته به اندازه  پروب فیکو متفاوت است. نوع رایج آن حدود 
کارتریج  از  استفاده  با  تاشو  لنز  جایگذاري  براي  دارد.  پهنا  میلي متر   3
از  لنز  جایگذاري  براي  اگر  اما  مي کند.  کفایت  سایز  همین  انژکتور  و 
 4 از  بیشتر  کمي  اندازه  به  زخم  است  ممکن  شود،  استفاده  فورسپس 
دارند.  بخیه  به  نیاز  میلي متر   5 نزدیک  زخم هاي  شود.  بزرگتر  میلي متر 
 slit، stab براي ایجاد برش جراحي در فیکو از چاقوهاي مختلفي مانند

و crescent استفاده مي شود. )شکل1( 

چگونگي عملکرد دستگاه فیکو
هر ماشین فیکو سه عمل اصلي انجام مي دهد: 

 Irrigation/flow rate .1
Aspiration/vacumm .2

Emulsification .3
 )2 )Jack hammer( )شکل  مته  آسفالت کني   مانند  فیکو  نوک دستگاه 

کاتاراکته  عدسي  هسته  باال،  بسیار  فرکانس  با  اما 
را خرد کرده و به صورت یک محلول در مي آورد 
 )aspiration( مکش  با  و   )emulsification(
همزمان، از چشم خارج مي نماید. عالوه بر این در 
حین استفاده از این دستگاه براي برقرار نگهداشتن 
شکل چشم، به طور مستمر جریان سرم به داخل 

.)irrigation( چشم برقرار است
بایستي بین خروج و ورود مایع به چشم تعادل برقرار 
از آسیب زدن  پیشگیري  براي  تا ضمن عمل  باشد 

پروب به ساختارهاي مجاور، شکل چشم حفظ شود. اگر نسبت فشار جریان 
ورود مایع به خروج بیشتر باشد، عمق اتاق قدامي deep مي شود و اگر میزان 
مکش به شکل ناگهاني زیاد بوده و توسط جریان همزمان به داخل چشم 
جبران نشود، اتاق قدامي به طور ناگهاني کالپس مي کند که اصطالحا مي گویند 

دستگاه »ِسرج )surge(« مي کند.
قطعات اصلي ماشین فیکو

1. رایانه
2. پمپ

 )handpiece( 3. هندپیس
4. کاست

5. پدال

رایانه
شامل سخت افزار، صفحه نمایشگر و تنظیمات است که معموال به صورت 
لمسي اداره مي شود و در آن مي توان مدهاي مختلف، تغییر پارامترهاي 
مربوط به قدرت فیکو، شدت مکش و سرعت برقراري جریان مایع را 

تنظیم نمود.
 boot دستگاه فیکو به دنبال روشن شدن، مانند رایانه هاي دیگر یک فاز

شدن را طي مي کند. )شکل 3(
گرفتن  کار  به  از  پیش  دستگاه  عملکرد  است  الزم  مرحله  این  از  پس 
کردن   prime فرآیند تست شدن،  به  بیمار، تست شود.  به روي چشم 
دستگاه گفته مي شود که در طي آن عملکردهاي مکش، جریان مایع و 

امولسیفیکاسیون تست مي شود.
)handpiece( هندپیس

هندپیس، پروبي است که به وسیله آن نیروي حاصل از امواج فراصوتی 
اعمال مي شود. 
پیزوالکتریک:

نیروي  دارند که در صورت وارد کردن  مواد معدني- کریستالي وجود 

الکتریکي به آنها، ارتعاش پیدا مي کنند. ارتعاش ایجاد شده تولید امواج 
صوتي یا فراصوتي مي کند. از این خاصیت براي تولید امواج فراصوتي 

در قلم فیکو استفاده مي شود. 
امواج فراصوتي ایجاد شده در قلم فیکو معموال بین 25000 تا 60000 بار 

در ثانیه )هرتز( است. این امواج در محدوده شنوایي 
گوش انسان نیستند )محدوده شنوایي انسان بین 20 
فعالیت  هنگام  که  است(. صدایي  20000 هرتز  تا 
هندپیس شنیده مي شود، ثانویه به ارتعاش اشیاء یا 
مایع مجاور است که در محدوده امواج صوتي به 

نوسان در آمده باشد. 
گرماي  آن  با  همراه  اصطکاک  و  ارتعاشات  این 
زیادي تولید مي کند. به همین دلیل براي جلوگیري 
از آسیب به نسوج چشم، پوشش سیلیکوني آستین 
کشیده  هندپیس  نوک  روي   )sleeve( مانندي 
مي شود )شکل4(. جریان مایع از سرم که باالتر از 
سطح چشم قرار گرفته شروع شده، پس از عبور از 

فیکوامولسیفیکاسیون

Stab
زاویه  آن  شایع  1: شکل  شکل 
15 درجه دارد به همین دلیل به 

آن15 درجه گفته می شود.

Slit
پهنای انواع رایج این چاقو 3/2 
میلی متر است. از این رو به این 

چاقو 3/2 گفته می شود.

Crescent
نوک هاللی شکل  این چاقو 
آن  به  دلیل  همین  به  دارد 

کرسنت می گویند.

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

16

نویسندگان: 
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شکل 12

17

لوله ها به قلم فیکو مي رسد )شکل 5(، از سوراخ هاي نوک قلم فیکو وارد 
فضاي بین نوک قلم و پوشش سیلیکوني آن شده، پس از خنک کردن 
خارج   )sleeve( قلم  سیلیکوني  پوشش  سوراخ هاي  از  هندپیس  نوک 
براي  فشار الزم  و  قدامي، حجم  اتاق  به  مایع  برقراري جریان  با  شده، 
حفظ شکل چشم را فراهم مي کند. کفایت سرم باقی مانده جهت تداوم 

عمل بایستی توسط کمک جراح پایش شود. 
نوک هندپیس مدل هاي مختلفي دارد. پزشکان بر حسب سلیقه، سختي 

هسته و تکنیک عمل از مدل هاي مختلفي استفاده مي کنند )شکل 6(.

کاست
در چشم  که  مایعي  و  لنز خرد شده  و  مي شود  اعمال  کاست  به  مکش 
جریان پیدا کرده به داخل کاست کشیده مي شود. در صورتي که کاست پر 

شده باشد مکش دچار توقف مي شود. بنابراین 
الزم است وضعیت کاست توسط کمک جراح 
ادامه  را جهت  کاست  هنگام،  به  و  شود  پایش 

عمل تخلیه نمود. 
پدال فیکو

با  را  هندپیس  سه گانه  عملکردهاي  جراح 
استفاده از پدال کنترل مي کند. براي پدال چهار موقعیت پلکاني 0، 1، 2 

و 3 ذکر مي شود.
 1 موقعیت  وارد  پدال  ابتدا 
جریان  آن  در  که  مي شود 
برقرار  داخل چشم  به  مایع 
با   .)irrigation( مي شود 
پایین رفتن بیشتر پدال، پمپ 
دستگاه فعال شده، عملکرد 
مي شود  اعمال  نیز  مکش 
)aspiration(. سپس دستگاه 
وارد موقعیت 3 مي شود که 
در آن عملکرد خردکنندگي 

هندپیس )phaco(، به عملکردهاي قبلي اضافه مي شود )شکل 9(. 
از آنجایي که الزم است جراح تنظیمات میکروسکوپ را هم بازنگري 

کند )فوکوس دستگاه، بزرگنمایي و موقعیت نمایش میکروسکوپ روي 
صورت و چشم( پدال میکروسکوپ زیر پاي غیر غالب )معموال چپ( و 

پدال فیکو زیر پاي غالب )معموال راست( وي قرار مي گیرد.

تنظیم قدرت اولتراسوند
مقیاس قدرت خردکنندگي )emulsification( با درصد بیان مي شود. هر 
داده  درصد   100 نسبت  آن  به  که  دارد  حداکثري  توان  یک  دستگاهي 
مي شود. براي انجام عمل فیکو به طور معمول توان دستگاه بین 10-50 
درصد تنظیم مي شود. از آنجا که بخشي از عوارض عمل )مانند سوختگي 
قرنیه و آسیب به اندوتلیوم قرنیه( ناشي از قدرت انرژي آزاد شده داخل 
چشم است، ابتکارات متفاوتي جهت کاهش انرژي آزاد شده داخل چشم 

به کار گرفته شده است:
افزایش فشار روي پدال در  با  افزایش تدریجي قدرت خردکنندگي   .1
)emulsification( 3 حالت سوم آن؛ به این ترتیب ابتداي پدال در حالت
قدرت صفر دارد و با افزایش فشار روي پدال، میزان انرژي به ماکزیممي 

مي رسد که در دستگاه ست شده است. )شکل 10( 

2. مد پالس )pulse mode(: در حالت پالس در هر دوره زماني مشخص، 
نیمي از زمان، خردکنندگی اعمال شده و نیمي دیگر از زمان، خردکنندگی 
 pulse per second:( اعمال نمي شود. جراح تعداد ثابتي از پالس در ثانیه
PPS( را تنظیم مي نماید. فرکانس خاموش و روشن شدن را مي توان بین 1 تا 

15 تغییر داد. به عنوان مثال معني دو پالس در ثانیه این است که در هر ثانیه 
2 دوره روشن )on( و دو دوره خاموش )off( اعمال مي شود. )شکل 11(

Burst mode .3: این مد یک مدل پیشرفته از برنامه ریزي جهت محدود 
قدرت،  اعمال  زمان  برنامه ریزي  با  که  است  قدرت خردکنندگي  کردن 
فراهم  را  آزاد شده در چشم  انرژي  بیشتر  امکان محدود کردن هر چه 
افزایش  با  تفاوت که  این  با  پالس است  به مد  Burst شبیه  مي کند. مد 
بودن  روشن  و  خاموش  دوره هاي  بین  زماني  فواصل  پدال  روي  فشار 

شکل 9 : نحوه عملکرد پدال فیکو

شکل 6

شکل 7

شکل 8

شکل 10

شکل 11: دوره زمانی ثابت است؛ مثال 1 ثانیه. در هر دو حالت قدرت در 50 درصد زمان 
اعمال شده است.
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اعمال قدرت کاهش مي یابد، در حالي که قدرت خردکنندگی در صفحه 
مي شود،  فشرده  انتها  تا  پدال  وقتي   .)12 )شکل  است.  ثابت  نمایشگر 
فاصله استراحت صفر شده و جراح یک قدرت خردکنندگی ممتد خواهد 

داشت. 
نکاتي در مورد مراقبت و نگهداري قلم فیکو و نوك آن

• قلم هاي فیکو به ضربه حساس هستند. ضربه به قلم فیکو ممکن است 
باعث صدمه به کریستال هاي پیزوالکتریک آن شود. 

• تغییرات ناگهاني دما باعث صدمه به پیزوالکتریک ها مي شود. در نتیجه 
بسیار مهم است که پس از خارج نمودن قلم فیکو از اتوکالو حدود 15 

دقیقه فرصت خنک شدن به آن داده شود. 
• قلم فیکو معموال به دلیل برخورد به اطراف یا عمل جراحي زیاد دچار 
خوردگي مي شود. بایستي به این نکته توجه داشت که کند بودن نوک 
رو  این  از  دارد.  نقش  مؤثرتر(  )خردکنندگي  آن  عملکرد  در  فیکو  قلم 
بایستي آن را از برخورد به اطراف مراقبت نمود و در مواردي که از قلم 
فیکو استفاده نمي شود، پوشش آن )test chamber( را بایستي بر سر آن 

گذاشت.)شکل 13- الف( 
 با این حال الزم است نوک قلم فیکو به صورت دوره اي تعویض شود. 
براي این منظور همراه با ست فیکو یک آچار پالستیکي نیز وجود دارد 
نیز، یکي از عوامل موثر در  )شکل13-ب(. سفت نبودن سر قلم فیکو 

اختالل عملکرد خردکنندگي دستگاه فیکو است. 
اهمیت  کاست  به  متصل  لوله هاي  و  فیکو  قلم  در  استریلیتي  مراعات   •
زیادي دارد. مواردي از شیوع اندوفتالمیت در اثر پس زدن مایع از داخل 
کاست به چشم گزارش شده است. براي تمیز کردن دستگاه بایستي ابتدا 
قلم ها و شیلنگ هاي مربوط را توسط آب مقطر شستشو داده و سپس با 
رد کردن الکل از داخل وسایل و تزریق هوا، آنها را خشک کرد و براي 
استریلیزاسیون آماده نمود. قلم فیکو را براي استریلیزاسیون مي توان در 
انجام  جراحي  هر  بین  یا  روزانه  کار  این  است  بهتر  داد.  قرار  اتوکالو 
شود. زمان اتوکالو باید بر اساس وزن و جنس قلم ها تنظیم شود. معموال 
شرکت هاي سازنده جدول این زمان بندي را ارائه مي کنند. به عنوان مثال 

براي دستگاه فیکو شرکت Storz به صورت ذیل باید عمل شود: 30 دقیقه 
در درجه حرارت 121 درجه، 10 دقیقه در درجه حرارت 132 درجه یا 
3 دقیقه در درجه حرارت 134 درجه. در بعضي از دستگاه هاي مدرن، 
کاست به صورت یک بار مصرف است و بعد از هر عمل تعویض مي شود.

شکل 13

روي یک صندلي راحت بنشینید، کف دستان خود را آنقدر به هم بمالید 
تا گرم شوند. چشمانتان را ببندید و به آرامي کف دستان خود را روي 
چشمانتان قرار دهید و عضالت خود را شل کرده و در حالي که احساس 
آرامش مي کنید چند نفس عمیق بکشید. این کار را به مدت چند دقیقه 

انجام دهید.
ببندید و  ثانیه( محکم   5 ثانیه )حدود  به مدت چند  را  حال چشمانتان 
سپس براي چند ثانیه تا جایي که برایتان امکان دارد آنها را باز کنید. این 
کار را 7 تا 8 بار تکرار کرده و سپس به آرامي چشمان خود را ببندید و 
به حالت دایره و بدون فشار وارد کردن آنها را با کف دستتان ماساژ دهید 
و حدود یک دقیقه این کار را ادامه دهید؛ در مرحله بعدي با 3 انگشت 
خود، با مالیمت روي هر دو پلک باال فشار وارد کنید و هر بار 2 ثانیه 

نگه دارید و سپس فشار را آزاد کنید. این عمل را 5 بار تکرار کنید.
حال در هر حالتي که راحت هستید، بنشینید و چشمان خود را در جهت 
جهت  در  بار  این  را  کار  همین  دوباره  سپس  بچرخانید  ساعت  عقربه 
عکس عقربه ساعت تکرار کنید؛ در بین این دو حرکت چشمان خود را 

چند بار باز و بسته کنید. هر تمرین را 5 بار تکرار کنید.
در نزدیک یک پنجره در فاصله 15 سانتیمتري از شیشه بنشینید و یک 
عالمت هم سطح با چشمان خود روي شیشه بگذارید. این عالمت باید 
به اندازه کافي بزرگ و تیره باشد تا بتوانید به راحتي آن را ببینید. یک 
برچسب کوچک سیاه یا قرمز رنگ براي این کار مناسب است. به سمت 
عالمت نگاه کنید اما چشمان خود را به مدت 10 تا 15 ثانیه به پشت این 
عالمت و به نقطه اي دور دست متمرکز کنید. با انجام این کار مي توانید 

چشمان خود را روي نقطه اي دور و سپس نزدیک متمرکز کنید.
ورزش با مداد 

مدادتان را بردارید و در حالي که دست خود را کامال صاف نگه داشته اید، 
آن را مستقیم جلوي صورت خود نگه دارید. در حالي که چشمان خود را 
به مداد دوخته اید آن را به آرامي به طرف بیني خود بیاورید تا جایي که 

دیگر قادر به دیدن آن نباشید. این کار را 10 بار تکرار کنید.
صفحه نمایشگر، دشمن چشم 

هر گاه با رایانه کار مي کنید، هرچند وقت یک بار از جلوي نمایشگر بلند 
شوید و خود را براي مدت کوتاهي سرگرم کار دیگري کنید. چنانچه 
شغل شما ایجاب مي کند که به صورت طوالني مدت با رایانه کار کنید، 
اینکه چشم هاي  یا  تا 30 دقیقه یک بار به نقطه دیگر نگاه کنید  هر 20 

خود را ورزش دهید.
رژیم غذایي مناسب و مصرف مکمل هاي غذایي نیز به تقویت قدرت 
دید  تقویت  در  کربن ضروري  هیدرات هاي  و  می کند  کمک  شما  دید 

چشم موثر هستند.

ورزش روزانه چشم 
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با سپاس از آقای عباس اوالددار برای همکاری ایشان در گرفتن عکس ها.


