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Kako se
znebimo očal

operacijo mrene še korigiramo dioptrijo tako na daleč kot na blizu. Bistven je pregled pred operacijo sive mrene, na katerem se
izvrši več meritev očesa, pregled mrežnice, roženice in drugih
delov očesa,« pojasnjuje sogovornica, ki omeni, da se lahko na
osnovi meritev in pregleda individualno odločijo, kaj je za določenega pacienta najboljša rešitev. »Pomembna je tudi kakovost
materiala leče, ki se jo ustavi v oko, in seveda izbor kirurga. Visokofrekventen kirurg (ki na leto opravi več kot
tisoč operacij) je gotovo najzanesljivejša izbira in v Očesnem kirurškem centru Pfeifer vam to lahko zagotovimo.«
Pri pacientih, starih od 20 do 40 let, se dioptrijo lahko
korigira s pomočjo znotrajočesne leče, ki se jo vstavi v
oko za šarenico in pred lastno pacientovo lečo. »Pri implantaciji znotrajočesne leče ne prihaja do komplikacij,
povezanih z roženico, ni težav z bleščanjem ali motnjavami v roženici, nismo omejeni z velikostjo dioptrije, saj
lahko korigiramo tudi zelo visoke, ki jih z laserjem ne
moremo, poseg pa ne povzroča suhega očesa. Res pa je,
da je to znotraj očesna operacija in da je poseg izredno
natančen, izvede ga lahko samo vrhunsko izkušen kirurg.«

zdravje
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Pomembna je vrhunska oprema
Korekcija dioptrije s pomočjo laserja Excimer je metoda,
ki se jo že dolgo uporablja pri mlajših pacientih, starih

Se tudi vam dogaja, da zjutraj iščete očala,
da ne vidite brati brez njih, da se ne morete
potapljati, ker ne vidite, da ne morete
smučati brez specialnih očal … Ste že
pomislili, kako enostavno in lepo bi bilo
brez vseh očal?

G

lede na leta in stanje očesa se moramo za vsakega posameznika odločiti za pravilno tehniko odprave dioptrije.
Osnovne so tri tehnike, laserska korekcija, implantacija
dodatne leče v oko in implantacija multifokalne leče v oko.
Najpogostejša operacija korekcije dioptrije je z multifokalnimi
umetnimi lečami (IOL), ki se jih vstavi v oko namesto naravne
leče. »Tovrstno operacijo se priporoča pacientom po 40. letu.
Multifokalne leče so različnih vrst: bifokalne, trifokalne ali s podaljšanim žariščem,« svetuje dr. Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer
iz ljubljanskega Očesnega kirurškega centra Pfeifer, ki še doda:
»Bifokalne IOL omogočajo gledanje brez očal na blizu in daleč,
ne dajejo pa dobre vidne ostrine na srednji razdalji, kot denimo
pri delu z računalnikom.« Trifokalne IOL imajo poleg žarišča za
daleč in blizu še tretje žarišče za srednjo razdaljo, torej tudi za
računalnik. Leče s podaljšanim žariščem omogočajo gledaje brez
očal nekje od 60 centimetrov naprej. »Če imamo na roženici prisoten astigmatizem, moramo multifokalnim lečam dodati še cilinder. Tako dobimo Multifokalno torično IOL.«

Predoperativni pregled
Najpogosteje izvajana refraktivna operacija po 40. letu na svetu
je operacija sive mrene, saj se z operacijo mrene lahko hkrati
znebimo še očal. Pri operaciji namreč iz očesa odstranimo motno očesno lečo in na njeno mesto postavimo umetno. »Če med
operacijo sive mrene vstavimo multifokalno IOL, si tako hkrati z

Pomembna je tudi kakovost materiala leče, ki se jo ustavi v oko.
20–40 let, ki imajo stabilno dioptrijo vsaj dve leti in so na osnovi
natančnih predoperativnih pregledov primerni za tovrstno operacijo. Laserska korekcija dioptrije, ki se jo sicer izvaja najbolj
množično, je zelo enostaven in neboleč poseg. »Najpomembneje
je, da je aparat, s katerim izvedemo poseg, najvišje možne kakovosti, saj za lasersko korekcijo niso potrebne posebne kirurške
spretnosti, ampak predvsem dober laser. V Očesnem kirurškem
centru Pfeifer imamo izredno kakovosten laser Excimer, ki zagotavlja najboljšo možno kakovost posega.«
Če se odločate o morebitnem refraktivnem posegu, se naročite
na natančen pregled in podroben pogovor o vrsti operacije, ki je
za vas najprimernejša metoda korekcije dioptrije. »Naš pristop
upošteva prvo pravilo Očesnega kirurškega centra Pfeifer. Zdravimo oči, vplivamo na umetnost življenja.« ×
Denis Papič
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