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Operacija dioptrije z vstavitvijo 
znotrajočesne predleče
Staar Visian ICL™

Operacija dioptrije z implantacijo Staar Visian ICL™ 
znotrajočesne predleče je mikrokirurški operativni poseg, 
kjer v oko vstavimo oz. implantiramo umetno znotrajočesno 
lečo tik pred naravno lečo. Takšni leči pravimo tudi fakična 
intraokularna leča (FIOL).



Staar Visian ICL (Implantable 
Collamer Lens, Implantable 
Contact Lens) je tanka umetna 
očesna leča.

Narejena je iz visokotehnološkega 
materiala kolamera, ki je zaradi 
vsebnosti kolagena biokompatibilen 
(telo ga ne sprejema kot tujek). 
Vsebuje tudi UV zaščito, ki varuje 
globlja očesna tkiva pred škodljivimi 
vplivi sončne svetlobe.

V Očesnem centru Irman 
uporabljamo le najbolj 

kakovostne materiale 
priznanih proizvajalcev. 

Tu ni prostora za 
kompromise.

Visokotehnološki material, ki 
ščiti oko pred UV žarki.

VISOKOTEHNOLOŠKI  
MATERIAL KOLAMER

ODLIČNA 
BIOKOMPATIBILNOST

UV ZAŠČITA



Osvobodite
in zaščitite 
svoj vid

Leča se namesti med šarenico (obarvani del očesa) in naravno 
očesno lečo. Namenjena je trajni korekciji dioptrije, čeprav jo 
je možno iz očesa tudi odstraniti (npr. med operacijo sive mrene 
kasneje v življenju).

Izjava pacienta:

Moj dragi je “spregledal” pri Irmanu 
pred 9 leti. Še vedno vidi kot sokol in 
uživa v popolni spremembi življenja 

na bolje! Najboljša investicija v 
življenju. 

Sandra T. S., Facebook 



VISOKOTEHNOLOŠKI
MATERIALI

VRHUNSKI 
REZULTATI

Ciljna starost 18–40 let

Kandidati, ki niso bili primerni za 
lasersko operacijo

Korekcija vseh vrst dioptrij

Kdo je primeren 
kandidat?

LEČO JE MOŽNO
ODSTRANITI



Kdaj priporočamo?

Omogoča zelo dobro korekcijo različnih motenj 
refrakcije.

Najpogosteje se uporablja za korekcijo višje kratkovidnosti (do -20,0 
dioptrij) in astigmatizma (do -6,0 dioptrij). To so tudi tiste dioptrije, kjer 
je operacija z laserjem načeloma še mogoča, a je rezultat bolj odvisen 
od nepredvidljive celitvene reakcije očesa. Primerna je tudi pri očeh s 
tanjšo roženico in za korekcijo daljnovidnosti (do 10,0 dioptrij).

Prednosti

operacija je 
izjemno varna in 

neboleča

primerna za 
zdravljenje vseh vrst 
dioptrije, tudi kadar 
je roženica tanjša

omogoča popolno 
biomehansko 

stabilnost roženice 
po posegu

ni omejitev glede 
življenjskega sloga

Našim pacientom zagotavljamo najsodobnejšo 
in najvarnejšo tehnologijo!



Kako poteka operacija?

Operacija vstavitve Visian ICL lečke poteka v 
lokalni anesteziji (kapljice), traja nekaj minut in 

je popolnoma neboleča.

Pacient udobno leži na postelji in opazuje lučko 
v mikroskopu. V nekaj minutah se s pomočjo 

natančnih mikrokirurških inštrumentov v 
oko vstavi drobna Staar Visian kolamerna 

predlečka.

Po posegu se s pacientom pogovorimo o pravilih 
obnašanja po posegu ter damo natančna 

navodila o uporabi zdravil, ki jih pacient prejme 
ob koncu operacije za domov.

Rehabilitacija po taki operaciji je zelo hitra. Že v naslednjih dneh po 
operaciji se pričakuje dobra vidna ostrina.

Operirane osebe niso sposobne normalno opravljati svojega dela 
oziroma poklica 1–3 tedne po operaciji, kar je odvisno od reakcije 
posameznega očesa na operacijo, zahtev poklica in načina življenja.

Po operaciji
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