VSTAVITEV ZNOTRAJOČESNE LEČE

Visian ICL

Kaj je Visian ICL znotrajočesna leča?
Visian ICL je vgradna znotrajočesna »kontaktna« leča. Narejena je iz
Collamer-ja, prožnega, očesu prijaznega materiala, ki se vgradi v oko in
trajno odpravi dioptrijo.

Za koga je operacija primerna?
Visian ICL leče so odlična rešitev za odpravo vseh vrst dioptrij, predvsem
za paciente, ki se soočajo z visoko kratkovidnostjo, pretanko ali nepravilno
oblikovano roženico, suhimi očmi ter zaradi tega niso primerni za lasersko
odpravo dioptrije.
Pri vstavitvi Visian ICL leče se ohrani prvotna struktura očesa, saj se ne
odstranjuje biološkega tkiva roženice, poleg tega pa leča nudi dodatno
zaščito pred UVA in UVB žarki.

Kako poteka pregled pred operacijo?
Pred samim posegom opravimo pregled vida z natančnimi preiskavami in
obsežno diagnostiko očesnega stanja, ki vključuje tudi pregled očesnega
ozadja, izmero očesnega pritiska in topografijo roženice.
S takšnim pregledom ugotovimo, če je pacient primeren kandidat za
korekcijo dioptrije z vstavitvijo Visian ICL leče.

Kako poteka operacija?
Postopek vstavitve leče je zahteven mikrokirurški poseg, ki je za pacienta
varen in neboleč, če ga opravi izkušen kirurg. Operacija poteka v lokalni
anesteziji in traja največ 10 minut za posamezno oko. Očesni kirurg skozi
2,8 do 3 mm veliko odprtino vgradi lečo v oko, v predel za šarenico, pred
obstoječo očesno lečo. Po končanem posegu se pacientom vid začne
vračati takoj, dokončno izboljšanje pa je vidno v nekaj dneh. Operacija
je varna in neboleča, rehabilitacija pa kratka.

Ali je možno, da oko lečo zavrne?
To ni možno. Visian ICL leča je narejena iz biokompatibilnega materiala,
ki je po svoji elastičnosti podoben naravni leči.

Ali se lahko leča po operaciji tudi odstrani?
Če leča povzroča težave (v primeru nastanka sive mrene, povišanega
očesnega pritiska ali v primeru spremembe dioptrije), jo lahko brez težav
odstranimo.

POTEK POSTOPKA VSTAVITVE ZNOTRAJOČESNE ICL LEČE

ICL leča

ICL leča v očesu

Priprava na poseg

Operativni poseg

Določitev dioptrije,
obsežna diagnostika,
očesne meritve za
izračun ustrezne leče

Postopek opravljen
z lokalno anestezijo
(kapljice za oči)

Nadaljni kontrolni
obiski
Prvi dan, 1 mesec ter
1 leto po posegu

Redni pregledi
1x letno
pri vašem očesnem
zdravniku

