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Af Peter Koch Jensen

En schweizerkniv konverteret til
hovedbåret operationsmikroskop
Gennem den sidste halve snes år har jeg daglig været ledsaget af min schweizerkniv (Swiss army knife). Specielt på vildmarksture er det en uvurderlig følgesvend

I

en lille kompakt bæltetaske er der i min version
(Figur 1) indeholdt en 8 cm lineal med kompas,
termometer og forstørrelsesglas; desuden en lille fokuserbar lommelampe (MagLite) og ikke mindst kniven
med mange funktioner. Disse har ofte gjort fyldest til
minor kirurgi som for eksempel at fjerne små splinter i
min hånd. Det er imidlertid under primitive forhold et
meget stort problem med den anden hånd at holde lys,

forstørrrelsesglas samt et instrument. Gennem lang tids
eksperimenter har jeg opdaget, at man kan placere
lyset på brillestangen, idet fjeder-ringens diameter passer stramt over lygten, så holdesnoren kan tvindes et par
gange rundt om lygten og brillestangen. Dette fungerer
fint med binokulært syn. Hvis der er behov for forstørrelse, kan man hægte linealen komfortabelt på brillekanten, idet kompasset rager lidt frem, og forstørrelsesglasset centrerer perfekt for pupillen (Figur 2). Lyset
refokuseres i arbejdsafstanden (5 cm med pågældende
forstørrelsesglas). Hvis man ikke har briller, kan forstørrelsesglasset fint kompensere for presbyopien, hvis man
stikker linealen og lygten op under en tætsiddende hue
eller stramt hovedtørklæde.
Det kræver nogen øvelse på grund af den korte arbejds-

Figur 1: Bæltetaske med indhold: lygte, lineal (termometer, lup,
kompas) og schweizerkniv (funktion vist: filet pincet, nål, hulkniv/
nål og mini-skruetrækker; ikke vist: tandpirk, kuglepen, sav,
kapselåbner, skrutrækker, bærekrog, stort og lille knivblad).

Figur 2: lygte (Maglite) monteret med holdesnoren tvundet x2
rundt om brillestangen. På brillekanten hænges linealen med
luppen på 20D som giver x5 forstørrelse.

Figur 3: mikrokirurgen arbejder på egen hånd (splintektomi).

afstand (Figur 3) og manglende binokularitet, der dog
kompenseres fint af den beskedne skarphedsdybde.
Sværhedsgraden svarer nogenlunde til direkte oftalmoskopi.
Til undersøgelse af øjets forreste afsnit er det ganske
komfortabelt at have begge hænder fri til at spærre
øjenlågene op, eller hvis man skal fjerne et overfladisk

Figur 4: begge hænder er fri til opspiling af øjenlåg ved undersøgelse
af øjet.

fremmedlegeme. Jeg medbringer desuden en lille stålflaske med 70% ætylalkohol til desinfektion, optænding
eller som kaffetilsætning. Det gælder om at holde vægten
nede, så de medbragte ting skal have flere funktioner –
helst mindst 3 (citat: Svend Ulstrup, kajakbygger, naturlivsinstruktør).
Dette må vel siges at være tilfældet!
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