Zamenjava
naravne
očesne leče
z umetno
Samo za tvoje oči

Zamenjava naravne leče
z umetno je izpopolnjena
tehnika operacije, s
katero odstranimo sivo
mreno in/ali zmanjšamo
motečo dioptrijo. V naši
ustanovi jo vedno pogosteje
uporabljamo zaradi njene
varnosti in predvidljivosti.

Vrste umetnih
znotrajočesnih
leč:

1

Monofokalne ali
enožariščne leče:

VARNO I N
PREDV I D L JI VO

Siva mrena in/ali refraktivna
napaka se lahko odstrani z
operacijo zamenjave naravne leče
z umetno. Če je naravna leča,
ki jo odstranimo, skaljena, to
imenujemo operacija sive mrene.
Lahko pa odstranimo naravno lečo,
ki je še čista. V takem primeru je
cilj operacije izključno zmanjšati
pacientovo odvisnost od optičnih
pripomočkov.
Ko je naravna leča odstranjena, se
v oko vstavi umetna znotrajočesna
leča. Izbira te leče je odvisna
od stanja očesa in vaših želja
ter potreb. O izbiri se boste
pogovorili z vašim očesnim
kirurgom.

To so leče, ki se vstavljajo najpogosteje.
Združujejo svetlobne žarke samo v enem
gorišču, kar pomeni, da omogočajo
najostrejši vid, bodisi samo na daljavo
bodisi samo na bližino. Zato je za določeno
razdaljo po operaciji za oster vid potrebno
nositi očala, večinoma za branje.

V Očesnem centru Irman uporabljamo
le umetne znotrajočesne leče iz najbolj
kakovostnih materialov priznanih
proizvajalcev. Tu ni prostora za kompromise.

2

Multifokalne ali
večžariščne leče/leče s
podaljšanim goriščem:

Omogočajo združevanje svetlobnih žarkov v
več kot enem gorišču, ali pa je to gorišče
podaljšano. To pomeni, da je ostrina vida po
vstavitvi takih leč porazdeljena na različne
razdalje. Zato je lahko pacientova odvisnost
od optičnih pripomočkov zmanjšana.
Najpogosteje se uporabljajo pri bolnikih s
starostno daljnovidnostjo, a niso primerne
za vsakega pacienta.
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Torične leče:

So priporočljive pri bolnikih z roženičnim
astigmatizmom ali pogovorno ‘cilindrom’.
Astigmatizem pomeni, da se svetlobni
žarki ne lomijo v pravilno točko, ampak v
linijo ali ravnino. Astigmatizem poslabša
vidno ostrino tako na daleč kot na blizu.
Zato potrebujejo bolniki, ki imajo izrazit
roženični astigmatizem, tudi po operaciji
s sferno monofokalno lečo še vedno očala,
tako za na daleč kot za na blizu. Če imajo
vstavljeno torično lečo, za oster vid na
daljavo praviloma ne potrebujejo očal,
potrebna pa so očala za branje.

LenSx® je
laserski sistem
LenSx® je laserski sistem, ki predstavlja najnovejšo
femtosekundno tehnologijo, ki omogoča t.i. robotsko lasersko
operacijo zamenjave naravne leče z umetno. Laserski sistem
LenSx zagotavlja večjo predvidljivost in natančnost, manjši
vpliv na očesna tkiva in omogoča vrhunske rezultate. V laserski
sistem je integrirana izredno natančna slikovna diagnostika z
visoko ločljivostjo – Optična Koherenčna Tomografija (OCT), ki je
ključna za načrtovanje in izvedbo laserskega posega.

LenSx® je brez dvoma najnaprednejša
tehnologija, ki temelji na računalniško
kontrolirani natančnosti in omogoča
kirurgu prilagajanje kirurške tehnike
vašemu očesu. Klasična operacija na
očesni leči poteka s pomočjo nožev,
pincet in ultrazvočnega aparata. LenSx®
s pomočjo femtosekundnega laserja
naredi vstopne točke na operativnem
področju in fragmentira naravno lečo, kar
močno zmanjša ali odpravi potrebo po
uporabi skalpelov in ultrazvočne energije
v očesu. Z uvedbo laserskega sistema
LenSx® imajo naši pacienti možnost
izbire operacije brez uporabe rezil. Poseg
je zato neboleč in celjenje hitro.
S sistemom LenSx® lahko istočasno
odpravimo del cilindrične dioptrije
znotraj same roženice z laserskim
posegom, ki ne rani površine.

N A J N OV E JŠ A
TEHN OLOGIJA

I N D I V I DU ALI ZACI JA

VRHUNSKI
R E Z U LTAT I

Našim pacientom
zagotavljamo najsodobnejšo
in najvarnejšo tehnologijo!

Kdaj
priporočamo?
Ta operacija je indicirana, če je zaradi sive mrene in/ali
refraktivne napake kakovost vida slabša in pomembno
vpliva na kakovost življenja.
To operacijo se lahko uporabi za zdravljenje sive mrene in/ali vseh vrst
dioptrije: kratkovidnosti, daljnovidnosti, astigmatizma, kadar poseg z
excimer laserjem ni smiseln. Vstavitev multifokalne leče lahko zmanjša
odvisnost od očal, tako na daleč kot tudi na blizu. Implantacijo torične
leče priporočamo pacientom z roženičnim astigmatizmom (cilindrom).

Prednosti

Operacija je
izjemno varna in
neboleča

Primerna za
Omogoča izvrstno
zdravljenje vseh vrst stabilnost dioptrije
dioptrije, z implantacijo
po posegu
multifokalne leče tudi
bližinskih težav

Izjava pacienta:
Oba z možem sva si dala vstaviti leče, zelo prijazna
ekipa, oba nadvse zadovoljna brez očal.
Jana F., Facebook

Ni omejitev glede
življenjskega
sloga

Kako poteka
operacija?
Operacija poteka v lokalni anesteziji (kapljice).
Pacient udobno leži na postelji in opazuje lučko
v mikroskopu.
Operacija je popolnoma neboleča in traja le
nekaj minut.
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.

Po operaciji
Okrevanje po operaciji je odvisno od reakcije posameznega očesa
na operacijo, zahtev poklica in načina življenja.
Vid se po posegu počasi izboljšuje. V povprečju traja 1–3 tedne, da
se lahko vrnemo k opravljanju običajnih življenjskih aktivnosti.
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