
DISPOZITIV CU CAPĂT OBLIC PENTRU 

IMPLANTAREA ȘUNTULUI ANTIGLAUCOMATOS 

         Invenţia se referă la medicină și anume la microchirurgia 

oftalmologică, fiind utilizată cu scopul implantării șuntului 

antiglaucomatos pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor cu 

glaucom prin instalarea unei oftalmonormotonii controlabile. 

         Problema pe care o rezolvă constă în elaborarea dispozitivului 

cu capăt oblic pentru implantarea șuntului antiglaucomatos fără a-l 

deteriora în procesul de implantare și normalizarea presiunii 

intraoculare în dependență de oscilațiile acesteia.  

          Avantajele dispozitivului revendicat constau în asigurarea 

implantării șuntului antiglaucomatos cu manevrare mai ușoară pre- 

și intraoperator. Dispozitivul cu capăt oblic pentru implantarea 

şuntului antiglaucomatos are un canal (adâncitură) în formă de cerc 

care coincide după diametru cu semicercul șuntului antiglaucomatos. 

Design-ul dispozitivului este prezentat (Fig. 1). 

  

 Modul de utilizare al dispozitivului (Figura 2): 

        Dispozitivul cu capăt oblic pentru implantarea șuntului 

antiglaucomatos are un fixator pe care îl tragem înapoi, se deschide 

canalul sferic, se introduce capătul semicerc al șuntului 

antiglaucomatos în canalul sferic, după care împingem fixatorul 

înainte fixând șuntul. După implantarea șuntului antiglaucomatos la 

locul destinat tragem fixatorul înapoi, șuntul rămânând în țesuturi.              

         Dispozitivul corespunde cerinţelor şi normelor sanitare. Acest 

dispozitiv în ansamblu cu șuntul antiglaucomatos elaborat se 

utilizează pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor cu glaucom 

prin instalarea unei oftalmonormotonii controlabile. 

Domeniul de aplicațe: medicină, microchirurgia oftalmologică. 
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 OBLIGATORY DEVICE FOR IMPLEMENTING 

ANTIGLAUCOMATOSIS SHUNTAIN 

The invention relates to medicine, namely to ophthalmic 

microsurgery, being used for the purpose of implanting the 

antiglaucoma shunt for the surgical treatment of glaucoma 

patients by installing a controllable ophthalmonormotonia.        

          The problem it solves consists in the elaboration of the 

device with oblique end for the implantation of the 

antiglaucoma shunt without damaging it in the implantation 

process and the normalization of the intraocular pressure 

depending on its oscillations. 

          The advantages of the claimed device consist in ensuring 

the implantation of the antiglaucoma shunt with easier pre- and 

intraoperative handling. The oblique end device for implanting 

the antiglaucoma shunt has a circle-shaped channel (recess) that 

coincides in diameter with the semicircle of the antiglaucoma 

shunt. The design of the device is shown (Fig. 1). 

       How to use the device (Fig. 2): 

       The oblique end device for implanting the antiglaucoma 

shunt has a fixative which we pull back, open the spherical 

channel, insert the semicircle end of the antiglaucomatous 

shunt into the spherical channel, then push the fixator forward 

fixing the shunt. After implantation of the antiglaucoma shunt  

at the intended place, pull the fixator back, the shunt remaining 

in the tissues.        

       The device meets the sanitary requirements and norms. 

This device in conjunction with the developed antiglaucoma 

shunt is used for the surgical treatment of glaucoma patients by 

installing a controllable ophthalmonormotonia. 

On Applications: medicine, ophthalmic microsurgery.  

Figura 1. Dispozitiv cu capăt oblic pentru implaantarea șuntului 

antiglaucomatos 

Figura 2. Schema de utilizare 


