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مراكز العين الصناعية

التعريف:
هو املركز الذي يقوم بتصنيع وتركيب العين الصناعية للمرض ى الذين يعانون من فقدان أو تشوه شديد في العين ويمكن
أن يكون كنشاط مستقل أو داخل مستشفى أو مجمع طبي أو محل نظارات.
الخدمات املقدمة:
تقدم مراكز العين الصناعية الخدمات التالية:
 .1الكشف واملعاينة لتحديد إمكانية العمل على تركيب العين الصناعية أو االحتياج إلى تحويل املريض إلى طبيب
متخصص في العيون.
 .2اخذ مقاسات العين ومقاسات تجويف العين.
 .3تصنيع العين الصناعية وتلوينها.
 .4تدريب املريض على آلية التعامل مع العين الصناعية.
ً
خامسا :تجهيزات املركز:
ال تقل مساحة املركز عن  70متر مربع كحد أدنى بحيث يشمل ما يلي:
 االستقبال .
 غرفة كشف للمرض ى.
 غرفة أخذ مقاسات وتركيب العيون الصناعية.
 غرفة املعمل.
 غرفة انتظار مرض ى.
 دورات مياه للمرض ى وأخرى للموظفين.

العاملون في املركز:
 عدد  2أخصائي عيون صناعية أو عدد  1أخصائي عيون صناعية و عدد  1اخصائي بصريات أو فني بصريات.
التجهيزات واألدوات املستخدمة:
أ .األجهزة املستخدمة للتصنيع:
Pressure Pot 
Polishing Wheel 
Digital Ultrasound 
Flasks 
Mold 
Macro Wave 
Moto polishing 
ب .األجهزة واألدوات الالزمة:
 -1وحدة صب (وحدة األفران):
لصب املعادن واالكريليك وتحتوي على األجهزة واألدوات الالزمة لصهر وصب املوديالت املعدنية وطبخ االكريليك
ويشترط وجود جهاز لطرد الغازات املنبعثة من عملية صهر وصب املعادن.
 -2وحدة التشميع والتشكيل لكافة أنواع التركيبات مكونة من:
 طاولة فني مقاومة للحرارة والخدش بها توصيالت غاز وكهرباء وهواء مضغوط ومجهزة بشعلة وجهاز شفط
وتهوية ورفوف عمل مع مقعد فني بعجالت وإضاءة كافية للعمل وقبضة مستقيمة للفني (موتو يدوي) مع غطاء
واقي للحماية (وحدة متكاملة لكل فني).
 طاولة عمل االكريليك والتشكيل والتلميع مع سطح مقاوم للخدش وحوض غسيل ووعاء للتخلص من
االكريليك .
 األجهزة واألدوات الالزمة ألعمال التشميع والتشكيل والتلميع.
 ثالجة لحفظ األدوات.
 كمبيوتر.
 -3قسم التلوين مجهز بإضاءة وألوان التلوين العين الصناعية
 -4أجهزة وآالت قسم االكريليك :

 جهاز هزاز للصب.
 جهاز برد وتشذيب موديالت.
 جهاز إذابة شمع العين الصناعية (.)Wax Elimination
 فالكسات ألطقم االكريليك للعين الصناعية.
 وحدة ضغط الفالكسات.
 فرن طبخ اكريليك على الساخن.
 -5أجهزة وآالت التركيبات الثابتة واملتحركة:
 خالط تفريغ الهواء ( (Vacuum Mixerكامل مع امللحقات واألوعية (((Bowlsاختياري)
 جهاز هزاز لصب املوديالت الجبسية( .اختياري)
 جهاز تشذيب ) (Grinder
 وحدة مسح مع ملحقاته (( )Surveyorاختياري)
 وحدة تلميع مع الشفط واإلضاءة.
 كمبريسور مع خزان هواء كبير 80لتر على األقل (( )Oil freeاختياري)
 منظف فوق صوتي ()Ultrasonic
 جهاز تلميع ()Electro-Polishing
 فرن بورسالن متعدد البرامج مع جهاز تفريغ هواء (( )Vacuum Pumpاختياري)
 مايكرويف
 موقد حراري مع شفاط تهوية.
أحكام عامة:
 االلتزام بما ورد في نظام املؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة املهن الصحية و الئحتهما التنفيذية.
ً
 يجب أن تكون العين الصناعية مصنعة يدويا لكل مريض على حده.
ً ً
 يمنع منعا باتا استخدام العيون الصناعية املسبقة الصنع ملا فيها من أضرار كبيرة على تجويف العين.
 استخدام أفضل وأجود أنواع االكريليك البالستيكي الحراري (.)Hot Cure Plastic
ً ً
 يمنع منعا باتا استخدام االكريليك البالستيكي البارد (.)Cold Cure Plastic
ً ً
 يمنع منعا باتا وصف األدوية وغيرها للمريض وفي حال وجود أي مشكلة طبية يتم توجيه املريض إلى الطبيب املختص.

