Większa niezależność od okularów dla lepszej jakości życia:
– Zaawansowana technologia soczewek wewnątrzgałkowych
dla leczenia prezbiopii, astygmatyzmu i zaćmy
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Poradnik medyczny
W słowniczku na końcu tej broszury (strona 14) znajdziesz jasne i obrazowe wyjaśnienie różnych terminów medycznych.
Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z okulistą.
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Większa niezależność od okularów*
dla lepszej jakości życia:
Czy chcesz żyć swoim życiem, bez uzależnienia od okularów
lub soczewek kontaktowych?
Czy zaćma powoduje u Ciebie słabe widzenie?
Czy jesteś po 40-ce i zaczynasz dostrzegać zmiany w widzeniu?

Zaawansowana technologicznie chirurgia okulistyczna może oznaczać dla Ciebie pożegnanie się z okularami i
zapobieżenie lub usunięcie zaćmy. Daleko/ krótkowzroczność lub astygmatyzm mogą być teraz korygowane przez
wymianę naturalnej soczewki na sztuczną. Podstawowe informacje na temat zaćmy możesz uzyskać na naszej
stronie www.oculentis.com. Jeśli masz jakieś pytania, twój okulista chętnie na nie odpowie.
* badania kliniczne wykazały bardzo wysoki stopień niezależności od okularów u ponad 90% wszystkich pacjentów
leczonych za pomocą wieloogniskowych soczewek w obu oczach.
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LENTIS® MplusX może usunąć typowe nieprawidłowości związane z mocą ogniskowania
oka, znane jako wady refrakcji. Niektóre z nich to....

Prezbiopia (starczowzroczność)

Zazwyczaj wraz z wiekiem stajemy się coraz bardziej zależni od okularów do czytania. Naturalna soczewka
wewnątrz oka staje się mniej elastyczna co uniemożliwia nam wyraźne widzenie obiektów z bliska.
Prezbiopia może występować także razem z innymi wadami refrakcji takimi jak krótkowzroczność i
dalekowzroczność.
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Krótkowzroczność (miopia)
Oko krótkowzroczne tworzy ostry obraz przed
siatkówką zamiast na jej powierzchni co oznacza, że obraz odległych przedmiotów będzie
rozmyty.

Dalekowzroczność (nadwzroczność, hiperopia)
Oko dalekowzroczne tworzy obraz za siatkówką
zamiast na jej powierzchni. W konsekwencji
obraz przedmiotów będących blisko a w przypadku większej wady również odległych będzie
niewyraźny.

Astygmatysm (nieregularność rogówki)
Astygmatyzm jest to nieregularność kształtu
rogówki. Prawidłowa rogówka jest okrągła jak
piłka. W oku z astygmatyzmem rogówka jest
owalna jak piłka do rugby. W efekcie obrazy
tworzące się w tylnej części oka są zniekształcone i
niewyraźne co powoduje zamazywanie widzenia.
Zazwyczaj astygmatyzm występuje w kombinacji
z krótkowzrocznością lub dalekowzrocznością .
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Zaćma
W miarę naturalnego starzenia się soczewki staje się ona twardsza i mniej przejrzysta. Ostatecznie widzenie
staje się słabe, rozmyte lub niewyraźne, co może utrudniać codzienne czynności, takie jak czytanie, praca przy
komputerze i jazda samochodem.
Wiele osób powyżej 60 roku życia ma pewien stopień zaćmy, ale bywa że może on nie mieć wpływu na ich widzenie.
Wymiana soczewki stosowana w leczeniu zaćmy jest powszechną procedurą od wielu lat. Z LENTIS® MplusX nie ma
potrzeby czekać, aż zaćma stanie się uciążliwa.
Dzięki najnowszej technologii jest obecnie możliwe zastąpienie naturalnej soczewki sztuczną soczewką
wewnątrzgałkową. Procedura ta przywróci Ci korzyści jakie daje możliwość widzenia do bliży, odległości pośrednich
i do dali, tak jak wcześniej dawały to soczewki kontaktowe lub okulary.
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Rys.:
Umiejscowienie soczewki
wewnątrzgałkowej w oku ludzkim.

Procedura sztucznej soczewki
Wolność od okularów lub soczewek kontaktowych można uzyskać w przypadkach takich jak prezbiopia,
astygmatyzm i zaćma lecząc je przez wszczepienie innowacyjnych wieloogniskowych sztucznych soczewek LENTIS
MplusX.
Ta rutynowa operacja wykonywana jest dokładnie w ten sam sposób jak „Zabieg usunięcia zaćmy“, który
jest najczęstszą operacją chirurgiczną na całym świecie - ok. 15 milionów procedur rocznie!
Chirurg usuwa naturalną soczewkę i zastępuje ją specjalnie wybraną soczewką LENTIS MplusX, cała procedura trwa
mniej niż 20 minut na oko.
Twój chirurg zdecyduje o odpowiedniej soczewce LENTIS MplusX dla Ciebie po ocenie Twojego stanu zdrowia i stylu
życia.
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Co sprawia, że
działa inaczej?
LENTIS® MplusX jest soczewką, która daje
Ci wyraźne widzenie do dali, odległości
pośrednich i bliży. Oznacza to, że większość
ludzi może wykonywać swoje codzienne
zadania, takie jak czytanie, prowadzenie
auta i pracy z komputerem bez potrzeby
korekcji wzroku.
Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych
dostępnych technologii, unikalna w swojej
konstrukcji, która zmniejsza zaburzenia
widzenia takie jak utrata czułości kontrastu
oraz niepożądane efekty„glare” i„halo”.
LENTIS® MplusXtoric jest skonstruowana
specjalnie dla pacjentów cierpiących na
astygmatyzm .
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Co lekarze mówią o technologii zastosowanej w soczewkach
?
“LENTIS® Mplus to jedna z najnowszych wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych typu premium, która
pozwala na doskonałe rezultaty do bliży, widzenia pośredniego czy dali. Zawsze staramy się zapewnić naszym
pacjentom jak najlepsze leczenie i Mplus jest dzisiaj najlepszy.“
Konsultant okulistyczny - Chirurg, Alicante, Hiszpania
“Soczewka LENTIS® Mplustoric daje bardzo dobre widzenie do dali, pośrednie i do bliży przy znacznym zmniejszeniu
problemów znanych z klasycznych wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych. Ponadto indywidualna korekcja astygmatyzmu jest super.“
Konsultant Okulista, Antwerpia, Belgia
“Soczewka LENTIS® Mplus jest jedną z najnowszych technologii w nowoczesnej chirurgii soczewki. To otwiera
zupełnie nowy świat możliwości w zakresie operacji zaćmy. Zwłaszcza dla pacjentów w wieku ponad 40 lat, którzy
chcą być bardziej niezależni od okularów.“
Konsultant okulistyczny - Chirurg, Heidelberg, Niemcy
“LENTIS® Mplustoric jest po prostu najlepszym rozwiązaniem łącząc korekcję prezbiopii z astygmatyzmem. Jest
ogromnym technicznym krokiem naprzód dla przemysłu soczewek wewnątrzgałkowych gdyż jest najlepszym
połączeniem dwóch wysoko zaawansowanych technologii. Ta soczewka pozwoliła nam lepiej poprawić widzenie
u większej grupy pacjentów, a dotychczasowe wyniki są nadzwyczajne.“
Konsultant Okulista, Birmingham, UK
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Co mówią pacjenci?
Andrew Keen - 49 lat, biznesmen (Stan: prezbiopia)
Jakość życia osobistego i zawodowego Andrew poprawiła się ogromnie od momentu wszczepu
soczewki LENTIS® Mplustoric Jego cotygodniowe loty biznesowe są wolne od bólu głowy ,
prowadzenie auta w nocy nie sprawia problemu, był on nawet w stanie nauczyć swojego syna
pływać, a utrudniające życie okulary i soczewki kontaktowe nie są już konieczne.
Lynsey Philpott - 28 lat, częściowo mama, częściowo strażak (Stan: obuoczna zaćma)
Lynsey była bardzo zaskoczona po wszczepie pierwszej soczewki ponieważ widzenie było przejrzyste, a kolory o wiele
wyraźniejsze. Powiedziała: „To brzmi naprawdę wzruszająco, lecz patrząc na Maddy (moją 5-letnią córkę) widzę, że jest
naprawdę wyjątkowa odkąd mam nowe soczewki. Tak naprawdę po raz pierwszy mogłam docenić piękny kolor jej oczu. “
Chris Robinson - 40 lat , biznesmen (Stan: prezbiopia i astygmatyzm)
„Trudno opisać, jak wspaniałe jest teraz moje życie. Po prostu nie ma porównania między tym,
jak się czuję teraz a jak kiedyś. Teraz mogę przeczytać drobny druk na formularzach, które kiedyś
były dla mnie tylko czarnymi liniami. Teraz widzę kolory, jest to niesamowite, fiolety, czerwienie
i błękity są żywe a nie szare jak kiedyś“.
Susan Neale - 65 lat , emerytka (stan : zaćma)
„Wynik jest niesamowity i tak natychmiastowy, że trudno opisać, jak się czujesz. Białe wydaje
się bielsze, wszystkie kolory są jaśniejsze niż kiedykolwiek były, i krawędzie przedmiotów są
ostre. I nawet nie muszę już nosić okularów do czytania. Mogę nawet regulować brwi i nawlec
igłę! Właściwie mogę powiedzieć, że LENTIS® Mplus dał mi lepsze widzenie niż miałam przez
prawie 50 lat. Gorąco go polecam.“
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Najczęściej zadawane pytania
Jak powszechna jest ta procedura ?
Na całym świecie wykonywanych jest rocznie ponad
15 milionów operacji usunięcia zaćmy i wymiany
soczewki, co czyni tę procedurę jednym z najczęściej
wykonywanych zabiegów chirurgicznych.
Czy czuje się jakiś dyskomfort podczas zabiegu?
Przed zabiegiem oko jest miejscowo znieczulone. Można
wyczuć delikatne swędzenie i łagodny dyskomfort po
zabiegu, ale wszystko powinno zniknąć po ok. 24-48
godzin od zabiegu.
Jak szybko mogę zobaczyć efekty zabiegu?
Wielu pacjentów może zobaczyć efekt w ciągu kilku
godzin, ale widzenie może być rozmyte przez 24-48
godzin. Najlepsze wyniki są zazwyczaj po 12 tygodniach,
chociaż w niektórych rzadkich przypadkach może to
potrwać do sześciu miesięcy.

Kiedy mogę wrócić do pracy?
Średnio w ciągu tygodnia od zabiegu, ale zawsze proszę
zasięgnąć porady swojego okulisty.
Czy są jakieś ewentualne skutki uboczne ?
Poziom powodzenia zabiegu przy soczewce LENTIS®
MplusX jest bardzo wysoki. U niektórych pacjentów mogą
wystąpić początkowo efekty optyczne nazywane „glare” i
„halo”, ale często znikają po operacji drugiego oka.
Czy mogę zoperować oboje oczu na raz?
Ogólnie mówiąc, chirurg będzie najpierw wszczepiał
soczewkę do jednego, a następnie drugiego oka w
niewielkim odstępie czasowym.
Będę musiał wrócić na jakiekolwiek badania kontrolne?
Zwykle wymagana jest tylko jedna wizyta po zabiegu
każdego oka, jednak zostanie to określone przez lekarza.

13

Słowniczek
Akomodacja
Automatyczne dostosowanie ogniskowej naturalnej
soczewki oka, aby umożliwić ostre widzenie przedmiotów
położonych w różnych odległościach.
Astygmatyzm
Błąd refrakcji spowodowany nieregularnym kształtem
rogówki (podobnie jak w piłce nożnej). Astygmatyzm jest
mierzony w kategoriach dioptrii, promienia cylindra lub
osi. Nieskorygowany astygmatyzm może wywołać efekt
zamazanego lub podwójnego widzenia.

Hyperopia (nadwzroczność)
Termin okulistyczny dla dalekowzroczności. W oku
nadwzrocznym obrazy skupiają się za siatkówką. Oko
nadwzroczne jest często opisywane jako zbyt płaskie lub
zbyt krótkie.

Torebka soczewki
W niej naturalna soczewka jest utrzymywana przez
więzadełka Zinna.

Implantacja
Zabieg chirurgiczny, który umieszcza ciała obce (sztuczne
implanty) w organizmie człowieka.

Zaćma
Zmętnienie fizjologicznej soczewki, które zaburza
przenikanie promieni światła i uszkadza lub niszczy wzrok.

Soczewka wewnątrzgałkowa (= IOL)
Sztuczna soczewka, którą wszczepia się komuś do oka,
aby zastąpić uszkodzoną soczewkę naturalną lub komuś
kto miał usuniętą zaćmę. Zobacz także poniżej: soczewki
wewnątrzgałkowe Premium.

Mięsień rzęskowy
Mięsień gładki ciała rzęskowego oka, składający się z
okrągłych włókien, którego działanie powoduje zmianę
kształtu soczewki w procesie akomodacji.
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Rogówka
Zewnętrzna część oka, która stanowi 70% jego mocy
refrakcyjnej. Rogówka ma grubości około 500 mikronów
(0,5 milimetra), i składa się z 5 warstw: nabłonka, warstwy
Bowmana, zrębu, błony Descemeta i śródbłonka.

Miopia
Termin medyczny na krótkowzroczność. Oko jest zbyt
strome, zbyt długie, a obrazy skupiają się przed siatkówką.
Soczewki wewnątrzgałkowe Premium
Oprócz standardowej soczewki wewnątrzgałkowej (tzw.
soczewki jednoogniskowej), okulista może również
zaoferować Ci tak zwane soczewki premium wyposażone
w dodatkowe funkcje. W zależności od stanu zdrowia,
osobistych pragnień i oczekiwań soczewki Premium
mogą poprawić również inne defekty widzenia, takie jak
dalekowzroczność i krótkowzroczność oraz astygmatyzm.
Soczewki Premium dają Ci dodatkowe korzyści - Twoje
korzyści: poprawa jakości widzenia, większy komfort
widzenia, wyższy poziom niezależności albo - w
najlepszym przypadku - całkowitą wolność od okularów
i / lub soczewek kontaktowych. W skrócie :lepszą jakość
życia.

Prezbiopia
Nazywana także starczowzrocznością. Naturalne
pogorszenie widzenia do bliży spowodowane utratą
elastyczności soczewki oka wraz z wiekiem.
Chirurgia refrakcyjna
Każda procedura chirurgiczna, która prowadzi do
zmniejszenia wady refrakcji.

15

dane kontaktowe kliniki:

dystrybutor:

Topcon Polska Sp. Z o. o.
Tel. +48 32 6705045 | F: +48 32 6713405
www.topcon-medical.pl
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producent:

Oculentis GmbH | competency in intraocular surgery
Telefon: +49 30 4309550 | Fax: +49 30 43095511
www.oculentis.com

