Guia Rápido

Solução Visão Negada
Preparação
1. Não testar em uma sala completamente escura.
Embora possa parecer pouco intuitivo, para melhores
resultados alguma luz ambiente é benéfico para o
paciente.
2. Para pacientes com cílios longos, é recomendado que
remova qualquer rímel. O deposito de maquiagem
dentro da janela preta da concha do olho direito
(através da qual a pupila é rastreada e o olho é gravado) afeta adversamente ambos.
Importante •NÃO TOCAR NA JANELA PRETA
Ao manusear a concha do olho direito, não toque a janela preta. A oleosidade da pele reduz a eficácia do revestimento de anti-embaçamento da janela. As impressões
digitais tornam difícil acompanhar a pupila.
3. Obter uma visão negada (inclui uma concha para o
olho direito e um adesivo protetor para o olho esquerdo).

Concha do
olho direito

Adesivo para
olho esquerdo

4. Informar o paciente que ele ficará no escuro completo
por um curto período. Assegure o paciente que, apesar
dele não conseguir enxergar, a câmera da máscara pode
gravar os movimentos do olho.
Colocação da concha no olho direito
1. Remova o plástico da parte de trás da concha. Remova cuidadosamente para não rasgar a concha ou
desprender o adesivo.
2. Orientar o paciente a arregalar os olhos.
Nota • É mais fácil posicionar a concha se você e o paciente estiverem sentados no mesmo nível.
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3. Orientar o paciente a olhar para a frente. Você quer a
pupila no centro da janela preta.
4. Se a pálpebra do paciente for caída, mantenha ela erguida
quando estiver colocando a concha. Isso vai garantir que o
olho do paciente ficará bem aberto durante o teste.
5. Dobre a extremidade interna da concha colocando o
cume encostado do lado direito do nariz.
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B. Dobrar para trás a
extremidade interna

6. Tenha certeza que a concha esta centralizada sobre o
olho (nem muito para cima ou para baixo).
Importante • NÃO TOCAR NA JANELA PRETA
Ao manusear a concha do olho direito, não toque a janela preta. A oleosidade da pele reduz a eficácia do revestimento de anti-embaçamento da janela. As impressões
digitais tornam difícil acompanhar a pupila.
7. Pressionar gentilmente em torno das bordas para
certificar uma vedação por toda a volta. A concha fica
levemente apertada.
Colocação do adesivo no olho esquerdo
1. Remova o plástico da parte de trás do adesivo.
2. Peça para o paciente fechar o olho.
3. Posicione o adesivo com o lado mais largo em direção
ao nariz. Certifique-se que o adesivo esta centrado
sobre o olho (NÃO inclinado para cima ou para baixo).
4. Pressione gentilmente as bordas para certificar uma
boa vedação. Tenha certeza de que o adesivo esta
levemente apertado.
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Verificar leve pressão
1. Dê ao paciente alguns minutos para ajuste dos olhos.
2. Pergunte ao paciente se ele pode ver qualquer
luminosidade. NÂO deixe o paciente olhando diretamente para lâmpada (spot, incandescente).
3. Com a visão negada pela concha e pelo adesivo, e
o paciente não tendo visão alguma de luz, prossiga
ajustando a máscara no paciente.

Boa Posição

Colocação da máscara sobre a solução da visão
negada

A. Não centralizado verticalmente: Deve ver mais a palpebra acima do olho.
B. Não centralizado verticalmente: Deve ver menos a área
abaixo do olho.
C. Não centralizado horizontalmente: Borda interna da
concha não está suficientemente próxima do nariz.
Observe o canto do olho na borda da concha.

1. No software OTOsuite Vestibular, abra o teste Oculomotor ou Grupo de teste Posicional, ou, o Grupo
de Teste de Vídeos Vídeo Record/Playback.
2. Posicionar a máscara no paciente com a concha centralizada dentro da máscara.
3. Apertar o elástico de modo que a máscara permaneça
no paciente durante o teste, mas NÃO precisa ser tão
apertado como é necessário para o vHIT.
Nota • O elástico só tem de ser apertado o suficiente
para a máscara permanecer na posição durante os testes
(nistagmo espontâneo, semi espontâneo, posicional). Não
precisa apertar o elástico tão apertado como é necessário
para os testes de impulso cefálico. Um elástico muito
apertado, mais o uso da concha pode causar um desconforto e deixar a gravação dos movimentos mais difícil.
4. Verifique que o olho esta centralizado dentro da
janela da concha.
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Remoção da concha de visão negada e adesivo
Nota • Remover devagar a concha e o adesivo é muito
mais confortável do que removê-los rapidamente.
1. Peça para o paciente fechar os olhos.
2. SUAVEMENTE puxe a concha e o adesivo da face do
paciente.
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Nota • Antes de colocar a máscara tenha certeza de que
esta usando uma nova espuma.
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