ZAMENJAVA ZNOTRAJOČESNE LEČE

Za koga je operacija primerna?
Zamenjava znotrajočesne leče je primerna za paciente, starejše od 43.
let, ki imajo poleg osnovne dioptrije (kratkovidnost, daljnovidnost in/ali
astigmatizem) tudi znake starostne daljnovidnosti. Prav tako je zamenjava
očesne leče primerna za vse posameznike, ki želijo trajno rešitev dioptrije.
Zamenjavo leče lahko opravimo ne glede na to, če imate sivo mreno ali
pa, če je leča še vedno prozorna in ne kaže nobenih znakov sive mrene.

Kakšne vrste znotrajočesnih leč (IOL) poznamo?
Leče se med seboj razlikujejo po obliki ter po tem, za katere razdalje
vida so namenjene. Enožariščne leče se uporabljajo za korekcijo vida na
daljavo. Dvožariščne leče se uporabljajo za korekcijo vida na daljavo in
srednjo razdaljo ali bralno razdaljo, večžariščne leče pa delujejo za vse
razdalje. Vse običajne vrste leč so lahko tudi torične, to so leče s cilindrom,
ki rešujejo astigmatizem.

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 zamenjavo očesne leče.

Ali je operacija varna?
Postopek zamenjave leče je zahteven mikrokirurški poseg, ki je za
pacienta varen, neboleč in kratkotrajen, če ga opravi izkušen kirurg.

Operacija poteka v lokalni anesteziji, podobno kot operacija sive mrene.
Kirurg naredi majhen rez, odstrani očesno lečo in jo nadomesti s po
meri narejeno in trajno znotrajočesno lečo. Po končanem posegu se
pacientom vid začne vračati takoj, dokončno izboljšanje pa je vidno v
nekaj dneh.

Ali se dioptrija po operaciji z zamenjavo očesne leče še spreminja?
Ne, dioptrija po operaciji ostane stalna.

Ali lahko oko lečo zavrne?
Zavrnitev leče ni možna, saj je leča narejena iz biokompatibilnega
materiala in je vstavljena v lečno ovojnico lastne leče.

Ali so za poseg kakšne ovire glede dioptrije?
Če so oči zdrave, je možno rešiti skoraj vsako dioptrijo.

POTEK ZDRAVLJENJA

IOL operacija

IOL leča

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

