ReLEx SMILE
Minimalno invazivna korekcija vida - informacija za paciente
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Videti pomeni živeti

Oči so naše najpomembnejše čutilo. S pomočjo vida naši možgani prejmejo več kot 80% vseh
informacij.
Oči so naše okno v svet. Vid nam daje občutek neodvisnosti in svobode, vid je naše življenje.
Skoraj polovica svetovne populacije potrebuje očala ali kontaktne leče za izboljšanje vidne
ostrine, toda mnogim predstavlja odvisnost od optičnih pripomočkov problem v njihovem
poklicu ali načinu življenja.
Preprosto videti – brez očal ali kontaktnih leč je sedaj mogoče s pomočjo razvoja vrhunske
medicinske tehnologije. Laserske korekcije vida so poznane že več kot 25 let in se stalno
razvijajo.
Laserske korekcije vida so znanstveno priznane in klinično preizkušene že desetletja. Postale so
pomembna alternativa klasičnim korekcijam vida s pomočjo očal in kontaktnih leč.
ReLEx SMILE je nova laserska tehnika podjetja ZEISS za najmanj invazivno in nežno korekcijo
vidne ostrine. Je revolucionarna kombinacija izkušenj prejšnjih tehnik laserskih korekcij vida s
številnimi izboljšavami in izredno natančnostjo za boljši občutek med posegom za pacienta in
očesnega kirurga.
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Pomanjkanje vidne ostrine –
Refrakcijske anomalije

Oko deluje po principu fotografskega aparata. Roženica

Daljnovidnost (Hyperopia): Oko je prekratko v primerjavi

in leča prevzameta funkcijo leče v fotoaparatu in usmerita

z lomnim količnikom in optični žarki se stikajo v navidezni

vzporedne žarke iz daljave v fokus na zadnji steni očesa-

točki za mrežnico, slika na mrežnici pa je meglena. V

mrežnici, od koder pa potem signal potuje po optičnem

različnem starostnem obdobju lahko omenjeno napako

živcu v naše možgane.

delno ali v celoti nadomestimo s spreminjanjem oblike
lastne leče- akomodacija. V odvisnosti od velikosti dioptrije

Kratkovidnost (Myopia) je najbolj pogosta očesna napaka

so predmeti na blizu, včasih pa tudi predmeti iz daljave

na svetu, saj v različnih stopnjah intenzitete prizadene skoraj

videti megleno.

polovico svetovne populacije. Kratkovidno oko je predolgo
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v primerjavi z lomnim količnikom roženice in leče, zatorej

Astigmatizem (Astigmatism): Ukrivljenost roženice je

se optični žarki stikajo pred mrežnico. Slika predmetov iz

nepravilna in zaradi tega so predmeti na daljavo in bližino

daljave, ki se pojavi na mrežnici je zaradi tega zamegljena,

videti megleno ali nepravilne oblike. Astigmatizem je lahko

medtem, ko je slika iz bližine se vedno ostra.

pridružen kratkovidnosti ali daljnovidnosti.

Mrežnica

Leča

Normalen vid (Emetropija):
Svetlobni žarki se pri prehodu skozi roženico in lečo
lomijo tako, da se goriščna točka nahaja na mrežnici.
Predmeti v daljavi in v bližini so videti ostro.
Pupila
Roženica

Vidni živec

Kratkovidnost (Miopija):
Svetlobni žarki se pri prehodu skozi roženico in lečo
lomijo tako, da se goriščna točka nahaja pred
mrežnico. Predmeti v daljavi so neostri. Odvisno od
stopnje kratkovidnosti so stvari v bližini ostre.
Slika pred mrežnico

Daljnovidnost (Hiperopija):
Svetlobni žarki se pri prehodu skozi roženico in
lečo lomijo tako, da se goriščna točka nahaja izza
mrežnice. Glede na stopnjo daljnovidnosti so predmeti
v bližini, morebiti pa tudi v daljavi videti neostri.

Slika pod mrežnico

Nepravilna ukrivljenost roženice
(Astigmatizem):
Svetlobni žarki se pri prehodu skozi neenakomerno
ukrivljeno roženico in lečo lomijo tako, da nastane
večje število goriščnih točk. Vidnost predmetov v
daljavi in v bližini je odvisna od stopnje ukrivljenosti
roženice, zato jih lahko vidimo poševno in popačeno.
Slika pred in izza mrežnice
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Življenje brez očal –
različne možnosti laserskega zdravljenja

Laserska kirurgija za korekcijo vida ima dolgo zgodovino.

odstrani del tkiva roženice pod njim. Višja kot je dioptrija,

Znanstveno in klinično se je uveljavila že sredi 80. let.

več tkiva je potrebno odstraniti. Po končanem laserju se

Temeljno načelo vseh laserskih metod je preoblikovanje

reženj ali pokrovček pokrije nazaj v svojo prvotno lego.

zunanje površine roženice, in sicer tako, da se spremeni

V nekaj tednih ali mesecih se reženj sprime s podlago,

lomni količnik očesa, optični žarki pa se stikajo v rumeni

vendar pa ob drgnjenju oči ali zaradi drugih mehanskih

pegi na mrežnici, in ne pred ali za njo.

vplivov vedno obstaja možnost premika ali raztrganine
tega dela tkiva.

Najstarejši laserski metodi sta PRK in LASEK, kjer ročno
odstranimo zunanjo zaščitno plast roženice – epitel,

ReLEx SMILE je revolucionarna metoda, kjer z zelo

nato pa z laserjem preoblikujemo roženico. Posledično

natančnim VisuMax femtosekundnim laserjem v srednjem

je ta tehnika povezana z bolečinami po operaciji in zelo

delu roženice oblikujemo majhno, leči podobno tkivo

počasnim vračanjem vidne ostrine.

(lentikel). Prostornina in oblika lentikla sta odvisni od
višine dioptrije, ki jo želimo popraviti. Ta lentikel bo nato
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Metodi LASIK in Femto–LASIK sta nekoliko novejši

odvzet iz notranjosti roženice z minimalno invazivnim

metodi, kjer predhodno oblikujemo roženični reženj ali

postopkom skozi samo nekaj milimetrov veliko odprtino.

pokrovček (ang. flap), bodisi s posebnim mehanskim

Postopek se opravi brez roženičnega režnja – flap-a,

nožem, mikrokeratomom (LASIK) ali z laserjem (Femto-

velikost odprtine je zmanjšana na minimum, zunanje

LASIK). Tukaj prerežemo 270 stopinj ali ¾ celotnega

plasti roženice pa ostanejo skoraj nepoškodovane.

obsega roženice v debelini do 120 mikronov. Pokrovček

Operativni poseg je hiter, neboleč in zelo natančen,

se dvigne kot platnica knjige in nato se z excimer laserjem

rezultati pa presenetljivo zanesljivi.

Terapija po korakih
SMILE z laserjem VisuMax

1. korak:

2. korak:

3. korak:

VisuMax femtosekundni laser v enem

Očesni kirurg odstrani lentikel skozi

Minimalno invazivni kirurški poseg spremeni

samem koraku oblikuje tanek, leči podoben

minimalno odprtino. Površina in stabilnost

obliko roženice in popravi refraktivno

del tkiva – lentikel in odprtino-rez velikosti

roženice nista spremenjeni. Oblikovanje

napako - dioptrijo očesa.

manj kot 4 mm.

roženičnega režnja – flap-a ni potrebno.

Femto-LASIK

1. korak:

2. korak:

3. korak:

4. korak:

5. korak:

Femtosekundni laser

Pacienta se prestavi na

Očesni kirurg dvigne

Excimer laser točkovno

Po končani laserski

oblikuje roženični reženj ali

excimer laser.

roženični reženj in ga

odstrani predhodno

odstranitvi dioptrije očesni

odmakne, da pripravi

izračunan del tkiva

kirurg vrne roženični reženj

površino za lasersko

roženice.

v njegovo prvotno lego.

pokrovček (angl. Flap).

korekcijo dioptrije.

Reženj se sčasoma sprime
z njegovo podlago.
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Minimalno invazivni rez roženičnega pokrova
Prednosti Metode ReLEx SMILE

V preteklih letih so minimalno invazivne diagnostične in

Celoten postopek se izvede samo s

terapevtske metode postavile nove standarde v sodobni

femtosekundnim laserjem (»all-femto«)

medicini. Minimalno invazivne metode so pacientu

• Uporaba visoko precizne femtosekundne tehnologije

bolj prijazne, povzročajo manj neprijetnih občutkov in

• Velika natančnost in predvidljivost tudi pri dioptrijah,

pospešijo čas celjenja. Z metodo ReLEx SMILE je ZEISS
prvič razvil novo tehniko minimalno invazivne laserske
korekcije vida (Small Incision Lenticle Extraction).

višjih od -7,00
• Anatomsko oblikovano kontaktno steklo preprečuje
nepotreben pritisk na roženico

Omenjena revolucionarna metoda prinaša številne

• Pacient ne izgubi vida med operativnim posegom

prednosti:

• Operativni poseg brez hrupa in neprijetnega vonja
• Povrnitev in stabilnost vidne ostrine znotraj 14 dni

Obravnavanje brez roženičnega pokrova (“flapless”)
• Ni odkrivanja ali dvigovanja roženičnega tkiva

Samo ena faza obravnave (“single - step”)

• Oblikuje se lentikel pri nedotaknjeni površini roženice

• Celoten postopek laserske korekcije je opravljen v enem

• Minimalni rez površine roženice v velikosti do 4 mm, kar
predstavlja 80% manjši rez kot se uporablja pri metodi
LASIK in Femto-LASIK
• Praktično skoraj v celoti se ohrani zaščitna plast
roženice–epitel in plast, ki je pomembna za stabilnost
roženice (Bowmanova membrana)
• Ohrani se največje možno število živčnih vlaken, ki so
odgovorna za uravnavanje količine in kvalitete solznega
filma na očesu
• Praktično brez bolečin med posegom in tudi po njem
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samem koraku
• Med operativnim posegom ni potrebno prestavljanje
pacienta z enega na drug laser
• Kratkotrajni laserski postopek (24 do 29 sekund) ne
glede na višino dioptrije

Natančen in pacientu prijazen postopek
VisuMax femtosekundni laser

Laser VisuMax podjetja ZEISS je tehnološko vrhunski femtosekundni laser, ki
vedno znova preseneča kirurga in pacienta s svojo prefinjenostjo, natančnostjo in
zanesljivostjo.
Z mikronsko natančnostjo operacija po metodi SMILE omogoča oblikovanje lentikla v
notranjosti roženice in natančno korekcijo očesne napake, pri čemer ostane površina
roženice nedotaknjena.
Posebej oblikovano, ukrivljeno kontaktno steklo je prilagojeno anatomiji roženice
vsakega posameznika in tako omogoča natančno prilagojen poseg, pri katerem tkivo
roženice ne bo po nepotrebnem stisnjeno. S tem se preprečijo kratkotrajni izpadi vida
zaradi previsokega znotrajočesnega pritiska.
Vrhunski mikroskop in videokamera z avtomatskim ostrenjem omogočata natančno
izvedbo operacije, ergonomsko oblikovana postelja z naslonom za glavo pa nudi
pacientu udobje in sprostitev med operativnim posegom.
Sprostite se, nasmejte se in spreglejte!
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Kar bi morda še želeli vedeti o ReLEx SMILE

Zakaj je metoda SMILE z laserjem

Pomanjkljivost: občutek bolečine po

študijah izvaja že od leta 2006.

VisuMax tako posebna?

operativnem posegu je bistveno večji, sam

Prvi pacienti, pri katerih je bil postopek

V nasprotju z vsemi drugimi postopki laserske

postopek zdravljenja in stabiliziranje vidne

opravljen po tej laserski metodi, so klinično

odprave dioptrije se tukaj tkivo roženice ne

ostrine trajata relativno dlje časa.

spremljani in nadzorovani že 5 let po posegu.

odstranjuje z excimer laserjem. Pri ReLEx

Metodi PRK in LASEK nista priporočljivi za

ReLEx SMILE je sedaj uveljavljena metoda

SMILE se izključno uporablja uveljavljena

zdravljenje visoke kratkovidnosti.

zdravljenja v številnih državah po svetu.

femtosekundna laserska tehnologija.

Tveganje za nastanek brazgotine (haze) je

S pomočjo femtosekundnega laserja se

tukaj večje. SMILE je kombinacija dobrih

Ali sem primeren kandidat za SMILE?

znotraj roženice oblikuje leči podoben del

lastnosti metod PRK in LASEK (brez reza

Kot pri vseh ostalih metodah korekcije vida

tkiva (lentikel). Lentikel se odstrani skozi le

roženičnega pokrovčka) s prednostmi

je tudi tukaj potrebno opraviti zelo natančen

nekaj milimetrov veliko odprtino. Z razliko

postopkov LASIK in Femto-LASIK (večje

okulistični pregled. Vrsta in stopnja očesne

od metode LASIK in Femto-LASIK, roženice

udobje in hitro dosežena vidna ostrina).

napake, ukrivljenost in debelina roženice,
kakor tudi številni drugi dejavniki, imajo

tukaj ni potrebno odpirati («flapless«). To
tehniko omogoča edinstvena natančnost in

Kako preverjena je metoda ReLEx

pomembno vlogo pri odločitvi o primernosti

zmogljivost femtosekundnega laserja VisuMax

SMILE?

posameznika za operativni poseg. Vaš

proizvajalca ZEISS.

Ime ZEISS je od leta 1846 pojem kakovosti

specialist oftalmolog vam bo po opravljenem

in natančnosti v optiki. Leta 1986 je ZEISS

natančnem pregledu z veseljem osebno

Tudi pri PRK in LASEK metodah ni

predstavil prvi excimer laser za odpravo

svetoval.

roženičnega pokrovčka. V čem je torej

dioptrije in od takrat dalje, torej že več

razlika v primerjavi z metodo SMILE?

kot 25 let, je podjetje vodilno na področju

Pri PRK in LASEK postopku se prekrivni sloj

napredka in razvoja laserske korekcije vida.

roženice (epitel) ročno odstrani. Izpostavljene,

Femtosekundna tehnologija je preizkušena

globlje ležeče plasti roženice se odstranijo z

in klinično uveljavljena že več let. Refraktivna

excimer laserjem.

ekstrakcija lentikla se v nadzorovanih kliničnih
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Kdaj lahko po posegu ReLEx SMILE
ponovno opravljam vsakodnevna
opravila brez uporabe očal ali
kontaktnih leč?
Vsak proces celjenja poteka drugače.
Praviloma je vidna ostrina zelo dobra že
v enem do dveh dneh po operaciji in se
stabilizira v 2 do 3 tednih, v primerjavi
z metodo PRK ali LASEK, kjer traja popolna
vzpostavitev vida do 3 mesece. Po metodi
ReLEx SMILE se praviloma lahko že nekaj dni
po posegu vrnete v običajni delovni ritem,
vozite avto in se ukvarjate s športom brez
očal ali kontaktnih leč.
Kakšna so tveganja?
Kot pri vseh postopkih zdravljenja, tudi pri
metodi ReLEx SMILE obstajajo določena
minimalna tveganja. Samo vaš specialist
oftalmolog vam lahko pojasni tveganja in
možne stranske učinke ter se odloči, če ste
primeren kandidat za tovrstni poseg.
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VIDIM, očesni kirurški center d.o.o.
Mariborska cesta 88,
3000 Celje
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www.vidim.si

