EXCIMER T-PRK

Laserska operacija
dioptrije
Samo za tvoje oči

Transepitelna
fotorefraktivna
keratektomija (T-PRK)
Transepitelna fotorefraktivna keratektomija oz. T-PRK je
izpopolnjena tehnika operacije dioptrije z excimer laserjem, s
katero deloma ali v celoti odstranimo motečo dioptrijo. V naši
ustanovi jo vedno pogosteje uporabljamo zaradi njene varnosti in
predvidljivosti.

T-PRK je najbolj napreden površinski
pristop za preoblikovanje roženice z
uporabo excimer laserja najnovejše,
sedme generacije WaveLight® EX500.
Gre za izpopolnjeno tehniko izredno varne
in predvidljive metode odstranjevanja
dioptrije, pri kateri excimer laser najprej
odstrani epitel (pri starejših, manualnih
metodah PRK to opravijo z nožem,
alkoholom ali posebno ščetko), nato pa
isti laser preoblikuje še sredico roženice.
S preoblikovanjem roženice se spremeni
njena dioptrijska vrednost in tako odstrani
oz. zmanjša moteča dioptrija očesa.
Laser deluje s hladnim žarkom, tako da
temperatura na površini tkiva nikoli ne
preseže 35° C. Aparatura deluje na osnovi
kratkih, nekaj nanosekund trajajočih pulzih
UV žarkov, ki delujejo na tkivo roženice.
Natančnost naprave je tolikšna, da lahko
odstrani tudi najmanjše nepravilnosti
površine roženice. Dodatno k varnosti in
optimalnemu rezultatu prispeva še izredna
natančnost excimer laserja, ki uporablja
‘eye-tracker’ metodo stalnega računalniško
vodenega sledenja pacientovemu očesu, ki
se med operacijo nehote premika.
Uporaba nožev, keratomov, alkohola,
dotika ali pritiska na oko tako ni
potrebna. Govorimo o ‘all-laser’ PRK.
Operacija je popolnoma neboleča in
traja le nekaj minut.

Wavefront optimizacija® je napreden
način razporeditve pulzov laserskih
žarkov med operacijo tako, da se, ne
le zmanjša dioptrija očesa, ampak tudi
ohrani naravna asferična oblika roženice,
ki pomembno vpliva na kakovost vida.

Streamlight® je najnovejša, popolnoma
avtomatizirana oblika T-PRK z uporabo
excimer laserja WaveLight® EX500.
Omogoča, da se preoblikuje roženica
po posebnem računalniško vodenem
protokolu tako, da laser odstrani le
minimalno količino tkiva v enem koraku,
brez dotika in brez bolečin.

Glede na stanje očesa se posameznemu
pacientu lahko priporoča individualiziran
pristop T-PRK s topografsko vodeno
Contoura® tehnologijo.
V
tem
primeru se najprej opravi dodatno
topografsko slikanje površine roženice.
Nato se na podlagi digitalizirane
slike posameznikove roženice izdela
individualni
načrt
preoblikovanja
roženice, ki jo nato laser natančno izvede.
Ta način operacije je primeren, kadar
so na roženici prisotne motnje višjega
reda, nepravilnosti, astigmatizem višjih
vrednosti ali poševnih osi.
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Našim pacientom
zagotavljamo najsodobnejšo
in najvarnejšo tehnologijo!

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

Kdaj
priporočamo?
Operacija T-PRK se lahko uporabi za zdravljenje vseh vrst dioptrije:
• kratkovidnosti,
• daljnovidnosti,
• astigmatizma.
Zlasti je primerna za paciente, ki imajo ozko očesno režo, tanjšo
roženico (manj kot 500 mikronov), suho oko ali se ukvarjajo z
dejavnostmi, kjer lahko pride do udarca v oko (npr. kontaktnimi
športi, delo v policiji, vojski ipd.). V izbranih primerih se uporabi za
zmanjšanje nepravilnosti na površini roženice pri določenih boleznih
roženice.

Prednosti

operacija je
izjemno varna in
neboleča

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

omogoča najboljšo
biomehansko
stabilnost roženice
po laserskem
posegu

ni omejitev glede
življenjskega sloga

Kako poteka
operacija?
Operacija T-PRK poteka v lokalni anesteziji
(kapljice), traja nekaj minut in je popolnoma
neboleča.
Pacient udobno leži na postelji in opazuje zeleno
utripajočo lučko v mikroskopu laserja. V nekaj
sekundah se s pomočjo natančno umerjenega,
računalniško vodenega laserskega žarka
roženica ustrezno preoblikuje.
Po posegu se s pacientom pogovorimo o pravilih
ravnanja 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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