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Chirurgia cataractei personalizat� 
pentru ochii dumneavoastr�!



Indiferent de ce tip de activit��i 

zilnice ave�i �

lucra�i,  face�i sport,  citi�i sau 

pur �i simplu face�i o plimbare 

în aer liber � depinde�i în mare 

parte, sau chiar în totalitate, de 

vederea dumneavoastr�. Prin 

urmare, dac� vederea 

dumneavoastr� este afectat� 

de cataract�, risca�i s� nu v� 

mai pute�i bucura de acele 

lucruri, locuri �i persoane care 

fac via�a 

mai frumoas�.

Interven�iile chirurgicale de cataract� v� pot ajuta s� recâ�tiga�i 
ceea ce a�i pierdut, atât în ceea ce prive�te vederea 
dumneavoastr�, cât �i calitatea vie�ii. Acum, o nou� tehnologie 
revolu�ioneaz� interven�iile chirurgicale de cataract�.
Alegând interven�ia chirurgical� cu laserul LenSx® de la Alcon, 
ve�i bene�cia de o solu�ie cu adev�rat inovatoare, care permite 
personalizarea interven�iilor de cataract�. Opera�ia laser f�r� 
bisturiu, bazat� pe comand� computerizat�, permite 
chirurgului s� plani�ce �i s� realizeze interven�ia chirurgical� pe 
baza unor speci�ca�ii individuale exacte, fapt imposibil de 
realizat prin alte metode chirurgicale.
Optând pentru opera�ia de cataract� cu laserul LenSx®, pute�i 
avea încredere c� a�i f�cut o alegere corect�, �tiind c� 
bene�cia�i de cea mai avansat� tehnologie disponibil� în 
prezent pentru aceast� interven�ie chirurgical� personalizat�.
V� invit�m s� citi�i cu aten�ie paginile ce urmeaz�. Odat� 
familiariza�i cu tehnologia laser LenSx®, consulta�i-v� cu 
medicul dumneavoastr� oftalmolog. Acesta v� va ajuta s� face�i 
cea mai bun� alegere pentru ochii dumneavoastr�.

Ce este cataracta?

Cataracta este opaci�erea cristalinului natural al ochiului . 
Cristalinul este situat în spatele irisului �i func�ioneaz� ca �i 
lentila unui aparat de fotogra�at � focalizeaz� imagini 
luminoase pe retin�, care la rândul s�u transmite imaginile 
c�tre creier. Cristalinul uman poate deveni opac, blocand 
p�trunderea luminii pân� la nivelul retinei.

Statisticile arat� c� 70% dintre persoanele cu vârsta 
peste 75 de ani dezvolt� cataract�.

Vedere cu cataract� (simulare)     Vedere normal�



Cataracta poate � motivul pentru care obiectele bine delimitate  
devin neclare, culorile str�lucitoare devin �terse sau  vederea pe 
timp de noapte este mai di�cil�. Cataracta ar putea � totodat� 
motivul pentru care ochelarii dumneavoastr� de citit sau 
bifocali, care v� erau de ajutor, par a nu mai � utili. Vederea cu 
cataract� a fost descris� ca �i cum a�i vedea via�a prin 
intermediul unei pelicule vechi �i neclar. Cataracta nu poate � 
prevenit� �i nu se vindec� prin regim alimentar. Leziunile 
oculare, anumite boli sau chiar anumite medicamente stau la 
baza acestui fenomen de opaci�ere a cristalinului.

Cel mai indicat tratament pentru cataract� este cel chirurgical, 
prin care cristalinul vechi �i opaci�at este înlocuit cu un cristalin 
nou arti�cial care v� va reda vederea îmbun�t��ind astfel 
calitatea vie�ii. Tehnologiile actuale au f�cut atât interven�ia 
chirurgical� în sine, cât �i cristalinele arti�ciale, mai sigure �i 
mai e�ciente ca niciodat�. Astfel, laserul pentru cataract� a 
permis cre�terea semni�cativ� a preciziei chirurgicale. În acela�i 
timp, spre deosebire de cristalinele arti�ciale tradi�ionale care 
func�ionau numai pentru vederea la distan��, noile cristaline 
arti�ciale multifocale, ca de exemplu lentilele intraoculare 
AcrySof® IQ ReSTOR® de la Alcon, le permit pacien�ilor s� vad� 
mai bine la orice distan�� � de aproape, la dep�rtare �i 
intermediar � f�r� ochelari.

Ce presupune opera�ia de cataract�?
Datorit� progreselor uria�e ale medicinii, opera�ia de cataract� 
este ast�zi una dintre interven�iile chirurgicale cele mai sigure 
�i cu cea mai mare rat� de succes. Interven�ia de cataract� este 
în general o opera�ie simpl� realizat� sub anestezie local�, care 
nu necesit� internare �i presupune un disconfort minim. 
Aceasta dureaz� 20-30 minute; cei mai mul�i pacien�i reiau 
activit��ile normale de a doua zi. Interven�ia presupune 
fragmentarea cristalinului natural, îndep�rtarea fragmentelor 
rezultate �i introducerea unui cristalin arti�cial. În mod 
tradi�ional, chirurgul realizeaz� aceste opera�ii efectuând o 
mic� incizie la nivelul ochiului cu ajutorul bisturiului, apoi, cu 
ajutorul unui instrument de dimensiunea unui vârf de stilou 
taie �i extrage cristalinul opaci�at. Acum îns�, pacien�ii au �i 
op�iunea chirurgiei cu laser, care efectueaz� cele mai 
importante etape ale opera�iei de cataract� cu precizia 
controlat� de calculator �i personalizat� de chirurg în timp real.



Ce este laserul LenSx®?

Laserul LenSx® reprezint� o  tehnologie  avansat�, permi�ându-
le chirurgilor s� personalizeze �i s� controleze cu precizie de 
calculator interven�ia chirurgical� în func�ie de caracteristicile 
anatomice ale �ec�rui ochi. Este f�r� îndoial� op�iunea cea mai 
avansat� din punct de vedere tehnologic pentru pacien�ii cu 
cataract�. Alegând laserul LenSx®, v� bucura�i de o serie de 
bene�cii importante.

Solu�ia personalizat� special pentru 
ochii dumneavoastr�

De�i to�i ochii au aceea�i structur� anatomic� de baz�, �ecare 
ochi difer� în ceea ce prive�te dimensiunea, lungimea, curbura 
corneei �i alte caracteristici cheie. De aceea, înainte de opera�ia 
de cataract� trebuie efectuate ni�te m�sur�tori speci�ce. De�i 
aceste m�sur�tori fac parte din procedura de rutin� dinaintea 
interven�iei chirurgicale, laserul LenSx® aduce în plus o serie de 
tehnologii foarte avansate de o precizie incredibil� � printre 
care tomogra�a integrat� în coeren�� optic� (OCT) � pentru 
captarea de imagini foarte precise,  de înalt� rezolu�ie a 
ochiului. Aceste imagini �precum �i m�sur�torile �i datele pe 
care le furnizeaz� � sunt ulterior utilizate pentru plani�carea, 
controlul �i efectuarea opera�iei de cataract� , fapt imposibil de 
realizat prin metodele chirurgicale tradi�ionale.

Laserul  LenSx®este proiectat special pentru a 
efectua interven�ii chirurgicale oftalmologice 
de mare �ne�e. Sursa laserului genereaz� 
pulsuri de ordinul femtosecundelor, care sunt 
focalizate în diferite puncte �int� la nivelul 
ochiului cu ajutorul unui sistem optic de înalt� 
performan��, totul �ind controlat cu precizie 
de calculator în timp real.



Control computerizat pentru precizie �i 
acurate�e a întregii proceduri

Laserul LenSx®, controleaz� cu �precizie de calculator� 
principalele etape ale opera�iei de cataract� � inciziile, 
fragmentarea cristalinului opaci�at �i centrarea perfecta a 
locului unde urmeaza a � introdus cristalinul arti�cial. 
Imaginile �i m�sur�torile ochiului obt�nute de la tomograful în 
coeren�� optic� sunt prelucrate �i controlate de programul 
informatic, oferind chirurgului posibilitatea de a programa, 
personaliza �i controla întreaga procedur�. Pentru o �i mai mare  
precizie, un dispozitiv � numit  interfa�a cu pacientul, asigur� 
contactul permanent  între ochi �i  laserul LenSx®, astfel încât 
atât computerul cât �i chirurgul  au la dispozi�ie imagini în timp 
real, de o precizie incredibil�, în orice moment pe parcursul 
interven�iei laser.

Tehnologie avansat� conceput� pentru 
a v� ajuta s� vede�i mai bine

Spre deosebire de chirurgia tradi�ional� a cataractei, unde sunt 
utilizate instrumente chirurgicale t�ioase, laserul LenSx 
realizeaz� câteva dintre cele mai importante etape ale 
chirurgiei cataractei cu ajutorul pulsurilor laser. Sursa laserului 
genereaz� pulsuri de ordinul femtosecundelor, care sunt 
focalizate în diferite puncte �int� la nivelul ochiului cu ajutorul 
unui sistem optic de înalt� performan��, totul �ind controlat cu 
precizie de calculator în timp real.
Astfel, laserul femtosecond LenSx®   efectueaz� inciziile 
corneene, fragmentarea cristalinului opaci�at �i centrarea 
perfect� a locului unde urmeaz� a � introdus cristalinul 
arti�cial, cu o precizie de neegalat.

interven�ie chirurgical� cu cea mai avansat� 
tehnologie, f�r� bisturiu

precizie �i siguran��, reducându-se astfel riscul unor 
complica�ii intra �i postoperatorii (de exemplu: 
afectarea corneei)/ confortul dumneavoastr� în 
timpul procedurii chirurgicale

o experien�� chirurgical� de cel mai înalt nivel

Alegând interven�ia chirurgical� 
cu laserul LenSx®, v� bucura�i de 
urm�toarele avantaje:



Sunt ochii dumneavoastr� �i ave�i 
dreptul s� alege�i

Interven�ia chirurgical� de cataract� efectuat� cu laserul 
LenSx® este în prezent op�iunea cea mai avansat� din punct de 
vedere tehnologic, îns� ar putea s� nu �e potrivit� pentru 
dumneavoastr�. Discuta�i cu medicul oftalmolog despre toate 
op�iunile disponibile înainte de a lua o decizie.
Pentru a v� putea recomanda o anumit� metod� chirurgical� 
pentru cataract� �i un anumit tip de cristalin arti�cial, medicul 
oftalmolog va avea în vedere mai multe aspecte legate de 
starea ochilor dumneavoastr�, dar �i de starea dumneavoastr� 
general� de s�n�tate �i de preferin�ele legate de stilul de via��. 

Laserul LenSx®
O tehnologie avansat�
O solu�ie personalizat�

Calitatea vie�ii dumneavoastr� depinde , în mare masur�, de 
vedere . Datorit� laserului dotat cu cea mai avansat� 
tehnologie, ave�i certitudinea c� ochii dumneavoastr� 
bene�ciaz� de cea mai bun� îngrijire disponibil� în prezent.
Cu laserul de precizie LenSx®, ve�i bene�cia de o solu�ie 
personalizat� pentru ochii dumneavoastr�. O interven�ie simpl� 
care v� poate schimba via�a, redându-v� micile bucurii 
cotidiene, atât de importante � de la cititul ziarul �i pân� la 
privitul apusului � pentru ani mul�i de acum încolo.
Discuta�i cu medicul dumneavoastr� oftalmolog despre 
tehnologia laser LenSx®.

Întreba�i-v� medicul oftalmolog dac� 
interven�ia chirurgical� de cataract� 
realizat� cu laserul LenSx® este potrivit� 
pentru dumneavoastr�. Pentru informa�ii 
suplimentare, v� invit�m s� vizita�i site-ul 
web www.vederefaraochelari.com


