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Solução Vision Denied (Visão Negada) Quick Guide

Preparação
1. NÃO teste em uma sala com escuridão total. Embora possa
NÃO parecer intuitivo, para obter os melhores resultados, a luz
ambiente da sala é benéfica para a obtenção de um ambiente
de teste completamente leve e estanque para o paciente.
2. Para pacientes com pestanas longas, é aconselhável remover
qualquer máscara. A máscara depositada no interior da janela preta
do copo direito do olho (através do qual a pupila é rastreado e o olho
é gravado) afeta adversamente o acompanhamento da pupila e a
gravação do olho.

3. Peça ao paciente para olhar diretamente para a frente. Você quer
que a pupila esteja no centro da janela preta.
4. Se a pálpebra do paciente cair, segure a pálpebra ao colocar o copo.
Isso ajudará a manter o olho do paciente aberto durante o teste.
5. Dobre para trás a extremidade interior do copo, colocando a
saliência contra o lado direito do nariz.

Importante • NÃO TOQUE NA JANELA PRETA
Ao manusear o copo do olho direito, NÃO toque na janela preta.
Os óleos na pele reduzem a eficácia do revestimento antiembaçante
na janela. Impressões digitais dificultam a localização da pupila.

A. Saliência

3. Obtenha uma solução de visão negada (inclui um copo para o olho
direito e uma proteção para o olho esquerdo).

Copo do
olho direito

Proteção do
olho esquerdo

4. Informe o paciente de que ele estará em completa escuridão por
um período curto. Certifique-se de que, apesar de não conseguir ver,
a câmara nos óculos de proteção continua a registrar o movimento
dos olhos.
Como fixar o copo do olho direito
1. Remova a proteção de plástico da parte de trás do copo. Remova
com cuidado para não rasgar o copo, nem retirar o adesivo do copo.
2. Peça ao paciente para abrir o olho bastante.
Observação • É mais fácil posicionar o copo se você e o paciente
estiverem sentados no mesmo nível, em vez de você estar em uma
posição mais elevada do que o paciente.
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B. Dobre na borda da saliência

6. Certifique-se de que o copo esteja centralizado sobre o olho (e não
inclinado para cima ou para baixo).

IMPORTANTE • NÃO TOQUE NA JANELA PRETA
Ao manusear o copo do olho direito, NÃO toque na janela preta.
Os óleos na pele reduzem a eficácia do revestimento antiembaçante
na janela. Impressões digitais dificultam a localização da pupila.

7. Pressione suavemente à volta das extremidades para se certificar de
que uma vedação tenha se formado em toda a volta. Certifique-se
de que o copo esteja bem apertado.
Como fixar a proteção do olho esquerdo
1. Remova a capa de plástico da parte traseira da proteção.
2. Peça ao paciente para fechar seu olho.
3. Posicione a proteção com o lado mais largo voltado para o nariz.
Certifique-se de que o remendo esteja centralizado sobre o olho
(e NÃO inclinado para cima ou para baixo).
4. Pressione suavemente à volta das extremidades para se certificar de
que uma vedação tenha se formado em toda a volta. Certifique-se
de que o remendo esteja bem apertado.

ICS® Impulse

Solução Vision Denied (Visão Negada) Quick Guide

Verifique o aperto da luz
1. Dê ao paciente alguns minutos para que os olhos se ajustem.
2. Pergunte ao paciente se consegue ver qualquer luz visível. NÃO olhe
diretamente para uma lâmpada (foco, halogênio, incandescente).
3. Com o copo da visão negada e a proteção bem fixos e o paciente
incapaz de detectar luz, prossiga com a colocação dos óculos
no paciente.

Posição boa

Posição ruim

A
C
B

Colocação dos óculos sobre a solução de visão negada
Observação • Antes de colocar os óculos sobre a solução de visão
negada, certifique-se de que os óculos tenham uma nova almofada de
face não utilizada.
1. No software vestibular Otosuite, abra um teste do grupo de teste
Oculomotor ou Positional ou, do grupo de teste Videos, abra
Video Record/Playback.
2. Posicione os óculos de proteção no paciente com o copo centralizado
no interior dos óculos de proteção.
3. Aperte a fita de forma que os óculos de proteção permaneçam no
paciente durante o teste, mas os óculos NÃO precisam estar tão
apertados quanto necessário para o teste de impulso da cabeça.
Observação • A correia deve estar apenas suficientemente apertada
para que os óculos permaneçam em seu lugar durante os testes
(nistagmo espontâneo, olhar, posicional). Você não deve apertar a fita
tão apertada quando deveria para o teste de impulso da cabeça. Uma
fita demasiado apertada empurra a solução de visão negada para o
rosto, causando desconforto, o que torna a gravação do movimento
dos olhos mais difícil.

A. Não centralizado verticalmente: Deve-se ver mais da pálpebra acima
do olho.
B. Não centralizado verticalmente: Deve-se ver menos da área abaixo
do olho.
C. Não centralizado horizontalmente: A borda interna do copo não está
suficientemente próxima do nariz. Observe o canto do olho na borda
do copo.
Como remover o copo e a proteção da visão negada
Observação • A remoção lenta do copo e da proteção com visão
negada é muito mais confortável do que a remoção rápida deles.
1. Peça ao paciente para fechar os olhos.
2. Puxe LENTAMENTE o copo e a proteção para fora da face
do paciente.
3. Se necessário, solte o copo ou a proteção da face colocando uma
pequena quantidade de água entre a solução de visão negada e
a pele do paciente, facilitando a remoção.

4. Verifique se o olho está centralizado no interior da janela do copo.
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