Przewodnik po
laserowej korekcji
wzroku

Skoro interesuje Cię temat laserowej korekcji wzroku,
to znaczy, że masz wadę wzroku i chcesz się jej pozbyć
raz na zawsze. Przeglądasz strony internetowe, pytasz
znajomych i okulistę, do którego masz zaufanie. Ale tak
szczerze powiedz – nie czujesz się w tym trochę zagubiony?
Każda klinika okulistyczna chwali się tym, że to ona
potrafi zrobić ten zabieg najlepiej – ale jak to sprawdzisz?
Czytasz opinie? Pytasz znajomych? Dobrze, ale powiedz
sobie szczerze, że decyzja będzie zależała od Ciebie i aby
ją podjąć musisz wgryźć się w temat.
Od czego zacząć?
Jakie informacje są najważniejsze?
W tym przewodniku o laserowej korekcji wzroku powiemy
Ci, w jaki sposób szukać informacji. Na jakie szczegóły
warto zwrócić uwagę, aby zbudować sobie swoją własną
opinię. Jak podejść z dystansem do tego co piszą kliniki
na swoich stronach internetowych i o czym porozmawiać
z mikrochirurgiem na kwalifikacji.

Od czego zacząć myślenie o laserowej
korekcji wzroku
1. Przeczytaj przewodnik o laserowej korekcji
wzroku i zapoznaj się z opisem metod
korygowania wzroku. Dzięki temu łatwiej
sformułujesz pytania kierowane do lekarzy,
techników i optometrystów. Pomoże Ci
to w komunikacji i o niczym, co jest dla Ciebie
ważne, nie zapomnisz porozmawiać.
2. Zapoznaj się z najważniejszą terminologią
używaną przez okulistów. Żeby zrozumieć
co do Ciebie mówi lekarz, musisz wcześniej
wiedzieć co to jest rogówka, tęczówka,
akomodacja, soczewka wewnątrzgałkowa
i siatkówka. Nie potrzebujesz wiedzy
akademickiej. Wystarczą Ci podstawowe
informacje. My Ci je przekażemy w prosty sposób.
3. Zapisz się na bezpłatną wstępną wizytę
kwalifikacyjną. Na tej wizycie zadasz wiele
pytań. Specjalista zrobi podstawowe badania
i powie Ci czy w Twoim przypadku ten typ
zabiegu jest w ogóle najlepszą metodą pozbycia
się wady wzroku. Pierwsza bezpłatna wizyta
i przeczytanie tego przewodnika pozwoli
Ci na wyrobienie sobie opinii na temat, który jest
dla Ciebie tak bardzo ważny – w jakiej klinice
wykonać zabieg korekcji wady wzroku.
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Krótko o podstawowych pojęciach
w okulistyce
to musisz wiedzieć przed spotkaniem
z okulistą czy optometrystą
Rogówka – to pierwsza ważna tkanka umiejscowiona
z przodu oka. Pełni rolę taką, jak obiektyw
w aparacie fotograficznym. Jest całkowicie
przeźroczystą soczewką. Gdy mrugamy to właśnie
po rogówce przesuwają się nasze powieki starając się
utrzymać ją całkowicie nawilżoną. Gdybyśmy chcieli
palcem dotknąć oka w centralnym jego punkcie to
właśnie dotkniemy rogówki. Kształtem przypomina
kawałek kuli i właśnie dokładnie taka powinna być.
Ten opis jest oczywiście wielkim uproszczeniem, ale
zaufaj nam, nie potrzebujesz wiedzy profesorskiej.
Rogówka jest najważniejszą soczewką naszego oka
i to właśnie jej kształt jest odpowiedzialny za to

przewodnik po laserowej korekcji wzroku

7

czy mamy wadę wzroku czy nie. Odpowiednie
modelowanie rogówki i zmiana jej kształtu jest
właśnie celem laserowej korekcji wzroku.
Tęczówka – znajduje się pod rogówką i odpowiada
za kolor naszych oczu, a także, co ważniejsze,
za wielkość czarnego otworu w centrum oka –
źrenicy. Tęczówka kontroluje ilość światła, które
wpada do oka – dokładnie tak jak w aparacie
fotograficznym przesłona. To ważne, aby wiedzieć,
że czym większa źrenica tym gorzej widzisz. Dlatego
w słoneczny dzień nie musisz mrużyć oczu, aby coś
widzieć ostrzej. Dlatego łatwiej jest czytać osobom
w podeszłym wieku w pełnym słońcu a gorzej
o zmroku.
Soczewka wewnątrzgałkowa – pod tęczówką
znajduje się kolejna soczewka. To tak, jakby aparat
fotograficzny miał dokręcony jeszcze jeden obiektyw.
Ta soczewka wewnątrzgałkowa ma niesamowitą
możliwość do zmiany swojego kształtu. Dzięki
temu nasz układ wzrokowy może dostosować się
do zmiany odległości obserwowanego przedmiotu.
Krótko mówiąc soczewka wewnątrzgałkowa to nic
innego, jak obiektyw z zoomem. A sam proces
zoomowania w okulistyce nazywamy akomodacją –
to słowo też Ci się przyda. Zapamiętaj, że akomodacja
to nic innego jak zoomowanie. Jak taka soczewka
może zoomować? Używa do tego mięśni oka, które
niestety działają poprawnie do ok. 45–50 roku

8

eyemed

Twoje centrum okulistyczne

naszego życia a potem...? Potem nie potrafimy
dobrze zoomować. Oddalamy tekst, aż ręce stają się
za krótkie. Szukamy pomocy u okulisty czy optyka
i kupujemy okulary do czytania. Ale przecież dzisiaj
są lepsze metody, o których przeczytasz dalej.
Siatkówka – oba nasze obiektywy (rogówka
i soczewka wewnątrzgałkowa) pozwalają
na powstanie obrazu na dnie oka, gdzie znajdują się
fotoreceptory zamieniające ten obraz na kod, który
może odczytać ludzki mózg. Na dnie oka znajduje się
siatkówka i jeśli jest zdrowa to widzimy doskonale
obraz, który tam się znajdzie.
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Wady wzroku i metody ich korygowania
To rozdział dla tych, którzy chcą wiedzieć wszystko
i nie przeraża ich trudny język. Jeśli wiesz już dużo
o swojej wadzie wzroku, okularach i soczewkach,
możesz pominąć ten rozdział i następny.
W kolejnym dowiesz się o nowoczesnych metodach
korekcji Twojej wady wzroku.
Idealny wzrok to normowzroczność – miarowość
(emmetropia). Obraz w dali tworzy się na siatkówce
bez udziału żadnego „dopingu”, między innymi bez
akomodacji (czyli bez użycia specjalnych mięśni
w oku, które do pewnego wieku mogą poprawić
Twoje widzenie). W ujęciu fizycznym, emmetropia
polega na tym, że obraz biegnący od odległych
przedmiotów zostaje w oku nieakomodującym
skupiony na siatkówce. Mówiąc inaczej, moc
naszego obiektywu (rogówka + soczewka) jest
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idealnie dostrojona do naszego oka. Wada wzroku
(ametropia) jest odstępstwem od miarowości
i uwaga – to nie jest choroba i tego się nie leczy,
ale można budowę oka poprawić, skorygować wadę
wzroku i w ten sposób doprowadzić do idealnego
widzenia. Wada wzroku oznacza, że nasza rogówka,
soczewka wewnątrzgałkowa i długość naszego oka
nie są odpowiednio ze sobą zestrojone.
Wady wzroku możemy identyfikować na różne
sposoby. Najczęściej spotkamy się z podziałem
na krótkowzroczność (myopia, potocznie minusy),
dalekowzroczność (hipermetropia, potocznie plusy),
astygmatyzm (niezborność) oraz aberracje wyższego
rzędu – bardzo skomplikowane wady spowodowane
nieregularnymi powierzchniami naszego układu
optycznego. Tego typu wady można diagnozować
i korygować wyłącznie z wykorzystaniem najnowszej
technologii laserowej. Najnowsze możliwości fizyki
i medycyny pozwalają korygować małe i duże
wady wzroku trwale i bezpiecznie przy pomocy
laserów okulistycznych (lasera excimerowego
i femtosekundowego) oraz za pomocą soczewek
wszczepianych pod tęczówkę oka (soczewek ICL –
zwanych też soczewkami fakijnymi)
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Wady i zalety klasycznych metod korekcji
wzroku: okulary, soczewki kontaktowe
miękkie i twarde
Jak masz dosyć swoich okularów czy soczewek
to możesz pominąć ten rozdział – rozumiemy
Cię. W następnym dowiesz się, jak można wadę
skorygować laserem.
Do klasycznych metod korekcji wad wzroku
zaliczamy okulary korekcyjne, soczewki
kontaktowe, które można podzielić na miękkie,
twarde, hybrydowe i ortokeratologiczne. Każda
z tych metod ma swoich zwolenników, jednak należy
pamiętać, że korekcja wad wzroku jest kwestią
indywidualną i uwarunkowaną wieloma czynnikami
determinowanymi przez stan zdrowia Pacjenta,
ale też jego styl życia, wykonywaną pracę czy zasoby
finansowe.
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Najczęściej wybieraną metodą korekcji wad
wzroku są okulary korekcyjne. Jednak u Pacjentów
z dużą wadą wzroku, szkła okularowe o dużej
mocy mogą być grube i ciężkie, a przez to mniej
komfortowe w codziennym użytkowaniu.
Zastosowanie indeksowanej (pocienianej) soczewki
może powodować otoczki (łunę) dla obiektów
podświetlonych, co utrudnia komfort patrzenia.
W okresie zimowym szkła okularowe parują, mogą
być niewygodne, ograniczają „pole widzenia”.
W okresie letnim mogą się odgniatać na nosie –
pomimo dobrego dopasowania oprawy. Przy zna
czącej różnicy korekcji między oczami, nie osiąga
się pełnego komfortowego widzenie, wtedy okulary
nie wyglądają na estetyczne, duże moce plusowe
powiększają obraz i oko, a wysoka wartość minusowa
je pomniejszają co nie wygląda estetycznie. Dobre
i modne okulary są drogie i pomyśl, ile razy w ciągu
całego życie będziesz musiał je zmieniać na nowe.
Alternatywą dla okularów, które nie spełniają
wymagań Pacjentów o szczególnych potrzebach,
są soczewki kontaktowe. Pozwalają one korygować
znaczną część wad wzroku. Soczewki kontaktowe
w niewielkim stopniu powiększają lub zmniejszają
wielkość obrazów. W porównaniu do okularów mają
większy zakres widzenia – soczewka przemieszcza
się za ruchem oka, okulary wymagają większych
ruchów głowy; w soczewkach kontaktowych nie
przeszkadza nam oprawa. Soczewki kontaktowe
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nie parują, co w obecnych czasach jest przydatne.
Pozwalają na swobodne użytkowanie okularów
przeciwsłonecznych. W przypadku soczewek
ortokeratologicznych możemy ograniczać przyrost
krótkowzroczności u dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Soczewki twarde, hybrydowe pozwalają
na korygowanie problemów z ostrością u pacjentów
po przeszczepach rogówki, z nieregularnym
astygmatyzmem lub stożkiem rogówki. Są one
również przeznaczone dla pacjentów cierpiących
na zespół suchego oka. W wielu przypadkach
pozwalają na korekcję znacznie skuteczniejszą
niż soczewki miękkie czy szkła okularowe.
Jednak soczewki kontaktowe również mają swoje
wady. Tolerancja soczewki, to bardzo indywidualna
kwestia – są pacjenci, którzy szybko się
przyzwyczajają i mogą używać soczewek aktywnie
w ciągu całego dnia, zaś inni potrzebują więcej czasu,
część z nich używa tylko soczewek przez krótki czas
w ciągu dnia. Soczewki wymagają bardzo starannej
pielęgnacji, a nieprawidłowe dbanie o soczewki
kontaktowe i ich zabrudzenie może prowadzić
do infekcji. Osoby pracujące w ogrzewanych,
klimatyzowanych pomieszczeniach dodatkowo
mające styczność z urządzeniami cyfrowymi
są narażone na większy spadek komfortu – bardziej
odczuwają soczewkę pod koniec dnia. Założenie
soczewki szczególnie twardej, ortokeratologicznej
wymaga pewnej wprawy. Długie noszenie soczewek
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kontaktowych może utrudnić dopływ tlenu
do rogówki – szczególnie u użytkowników
korzystających z soczewek bez zdejmowania –
co skutkuje pogorszeniem ostrości oraz infekcjami.
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Laserowa korekcja wzroku – nowoczesna
metoda korekcji wady wzroku
Operacje korekcji wady wzroku przeprowadzane są
od lat 50-tych ubiegłego wieku, ale ich rozwój nastąpił
dopiero wtedy, gdy wymyślono i zastosowano laser
excimerowy. W 1987 roku, gdy wykonano pierwszy
zabieg laserem excimerowym, laserowa korekcja
wzroku stała się faktem.
Na początku wykonywano wyłącznie zabiegi
na przedniej powierzchni rogówki. Wielka zmiana
nastąpiła wtedy, gdy przy użyciu lasera femto
sekundowego potrafiono metodą mikrosoczewkową
wykonać zabieg, nie jak do tej pory – na powierzchni
rogówki, ale w jej wnętrzu.
Technologię niezwykle szybkich i precyzyjnych
laserów femtosekundowych, umożliwiającą
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korekcję metodą FemtoLasik czy SmartSight,
zawdzięczamy naukowcom Gérard Mourou i Donna
Strickland, którzy w 1985 roku utorowali drogę
do najkrótszych i najintensywniejszych laserowych
pulsów wytwarzanych przez ludzkość. Nowa
technika, nazwana CPA (od angielskiego „chirped
pulse amplification”) szybko stała się standardem
dla laserów stosowanych w chirurgii korygującej
wady wzroku. Za to odkrycie Królewska Szwedzka
Akademia Nauk zdecydowała się przyznać Nagrodę
Nobla. W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Odkrycia
uhonorowane w tym roku zrewolucjonizowały fizykę
laserów. Ekstremalnie małe obiekty i niesamowicie
szybkie procesy są teraz widziane w nowym
świetle. Zaawansowane precyzyjne instrumenty
otwierają nowe pola dla badań naukowych i licznych
zastosowań przemysłowych oraz medycznych”.
Warto dodać, że te lasery to nie miecze świetlne
z gwiezdnych wojen, lecz lasery nietermiczne,
których zadaniem nie jest wypalanie a modelowanie
tkanek lub ich odseparowywanie w bezpieczny
dla oka sposób.
Dzisiaj mamy całą paletę dostępnych możliwości.
Udoskonalone przez lata metody powierzchniowe,
metody głębokie i najbardziej zaawansowane –
metody mikrosoczewkowe. O tym, która metoda jest
dla Ciebie najlepsza decyduje zawsze chirurg, ale
uważaj! – gdy klinika nie ma odpowiednich laserów
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czy zaawansowanych stacji diagnostycznych,
to rozmowa z lekarzem z takiej kliniki może
być stratą czasu. Nie dowiesz się tam, że do
skorygowania Twojej wady wzroku najlepsza jest
metoda mikrosoczewkowa SmartSight czy metoda
głębokiego modelowania FemtoLasik. Pytaj tam,
gdzie mają w swojej ofercie wszystkie dostępne
współczesne rozwiązania.
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Laserowa korekcja wzroku –
czy jestem odpowiednim kandydatem?
Jak sprawdzić, czy kwalifikujesz się do zabiegu
laserowej korekcji wzroku? Przede wszystkim
warto zapoznać się z ogólną listą przeciwwskazań,
na której znajdują się m.in.:
– astygmatyzm powyżej 6 dioptrii,
– nadwzroczność powyżej 6 dioptrii,
– krótkowzroczność powyżej 10 dioptrii,
– niestabilna wada wzroku,
– wiek (zabiegu nie wykonuje się, gdy oko jeszcze
rośnie),
– aktywne stany zapalne oczu,
– choroby autoimmunologiczne,
– cukrzyca,
– jaskra,
– zbyt cienka rogówka,
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– zespół suchego oka,
– ciąża,
– karmienie piersią (kwalifikację i zabieg
można odbyć dopiero po upływie 6 miesięcy
po zakończeniu karmienia).
Ostateczną decyzję o kwalifikacji do zabiegu zawsze
podejmuje lekarz. W tym celu przeprowadza
dokładny wywiad z pacjentem i wykonuje
odpowiednie badania. Dlatego warto umówić
się na tzw. wizytę kwalifikacyjną, która pozwoli
rozwiać wszystkie wątpliwości. Nie musisz płacić
za wizytę wstępną, która w Eyemed jest bezpłatna.
Na tej wizycie dowiesz się czy laserowa korekcja
wzroku jest dla Ciebie. Nie martw się, jeśli się nie
zakwalifikujesz. W Eyemed stosujemy wszystkie
znane na świecie metody – również wszczep
soczewki ICL pod tęczówkę. O tej technologii
przeczytasz w dalszej części naszego poradnika.

20

eyemed

Twoje centrum okulistyczne

Jak ważna jest technologia i sprzęt,
który posiada klinika
Technologia i sprzęt wykorzystywany w laserowej
korekcji wzroku ma ogromne znaczenie
dla skuteczności i bezpieczeństwa wykonywanych
zabiegów. Nowoczesne lasery są bezpieczne
dla pacjenta i potrafią operować wszystkimi dzisiaj
dostępnymi metodami, z których najnowszą
jest metoda mikrosoczewkowa. Szczególną rolę
dlabezpieczeństwa pacjenta odgrywa tzw. Eye-tracker
czyli system śledzący ruchy gałki ocznej, który
eliminuje ryzyko nieprawidłowo przeprowadzonego
zabiegu wynikającego z mimowolnych ruchów oka
czy skierowania wzroku w złym kierunku. Niezwykle
ważna jest też aparatura medyczna wykorzystywana
w trakcie kwalifikacji, ponieważ tak naprawdę to
właśnie wtedy podejmowane są decyzje o metodzie
korekcji wady wzroku i parametrach laserów.
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Przegląd nowoczesnych metod laserowej
korekcji wzroku
to Ci się może przydać
SmartSight® NOWOŚĆ 2021
Najnowsza na świecie laserowa korekcja wzroku
metodą mikrosoczewkową z wykorzystaniem lasera
femtosekundowego Schwind Atos
SmartSight® – metoda korekcji krótkowzroczności
i astygmatyzmu z wykorzystaniem wyłącznie
lasera femtosekundowego Schwind Atos. W trakcie
zabiegu nie dochodzi do ingerencji w nabłonek
rogówki i nie są modelowane przednie jej struktury.
Laser femtosekundowy tworzy we wnętrzu
rogówki mikrosoczewkę, która koryguje wadę
wzroku zmieniając geometrię rogówki. Ponadto
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metoda ta pozwala na absolutną kontrolę położenia
oka w trakcie zabiegu. Skanowanie oka pozwala
elektronice na błyskawiczne śledzenie każdego,
najmniejszego jego ruchu – również, niemożliwej
do śledzenia, innymi niż Atos laserami, cyklorotacji.
Nieosiągalna do tej pory, kontrola rotacji oka, jest
tutaj realizowana wręcz perfekcyjnie. Dodatkowo
wielokrotnie gładsza powierzchnia, jaką wykonuje
laser Atos, zupełnie zrewolucjonizowała technologię
korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu.
Pacjent błyskawicznie widzi dobrze po operacji
a sama rekonwalescencja jest skrócona do minimum.
Praktycznie następnego dnia można więc wrócić
do swojego normalnego życia. Więcej o tej technologii
przeczytasz na stronie internetowej
https://www.eyemed.pl/smartsight/

SmartSurface® touch-free Higher-Order
Aberrations Ocular Wavefront
Laserowa korekcja wzroku metodą powierzchniową
z wykorzystaniem lasera Schwind Amaris
SmartSurface® jest najnowocześniejszą
powierzchniową metodą korekcji wzroku. Jest
to połączenie technologii SmartPulse® z zabiegiem
bezdotykowej laserowej korekcji wzroku Touch-free.
W zabiegach, w których modelowana jest przednia
powierzchnia rogówki, chirurg musi wcześniej
usunąć nabłonek, który samoistnie po zabiegu
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odrasta. W czasie tego zabiegu usunięcie nabłonka
a następnie modelowanie rogówki odbywa się w czasie
jednej procedury medycznej. Zabieg jest wykonywany
w całości przez promień lasera bez kontaktu
powierzchni oka z urządzeniami mechanicznymi.
Pod koniec zabiegu laser wykonuje wygładzanie
rogówki przy pomocy technologii SmartPulse®,
która pozwala na osiągnięcie nieskazitelnie gładkiej
powierzchni rogówki. W rezultacie pacjenci
doświadczają natychmiastowych wyników w postaci
ostrego widzenia zaraz po zabiegu. Okres pełnego
powrotu do zdrowia jest krótszy a jakość widzenia
poprawia się szybciej w porównaniu do tradycyjnych
powierzchniowych metod korekcji wzroku. Ponadto
w zabiegu tym jest zastosowana technologia
Higher-Order Aberrations Ocular Wavefront – czyli
korekcja wad wzroku z uwzględnieniem nie tylko
podstawowych wad wzroku krótkowzroczności,
dalekowzroczności czy astygmatyzmu, ale również
wad wzroku spowodowanych aberracjami wyższego
rzędu (HOA ) – nie tylko rogówki jak w Customized,
ale całego układu wzrokowego (Ocular Wavefront).
Aberracje wyższego rzędu to takie wady wzroku,
których nie da się skorygować okularami
czy typowymi soczewkami kontaktowymi. Ocena
aberracji wyższego rzędu rogówki jest wykonywana
na stacji diagnostycznej Schwind Sirius oraz Schwind
Peramis. Więcej o tej technologii przeczytasz
na stronie internetowej
https://www.eyemed.pl/smartsurface/
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FemtoLasik SmartPulse® Higher-Order
Aberrations Ocular Wavefront
Laserowa korekcja wzroku metodą głębokiego
modelowania rogówki z wykorzystaniem lasera
Schwind Amaris oraz Schwind Atos
Jest to jeden z najpopularniejszych zabiegów
laserowej korekcji wzroku. Metoda FemtoLasik
przeznaczona jest do usuwania wad w szerokim
zakresie: krótkowzroczność od -1,5 dioptrii
do -10,0 dioptrii oraz astygmatyzm i nadwzroczność
do +6 dioptrii. W pierwszym etapie korekcji wady
wzroku wytworzony jest cienki płatek rogówki
(flap), a następnie laser excimerowy Schwind
Amaris precyzyjnie modeluje głębokie jej warstwy.
Dzięki zastosowaniu lasera femtosekundowego
Schwind Atos wytworzony płatek jest wielokrotnie
gładszy niż przy zastosowaniu innych laserów
femtosekundowych – jest to niezwykle ważne
dla efektów pooperacyjnych. Po zakończeniu
modelowania głębokich warstw rogówki, płatek
rogówki wraca na pierwotne miejsce, stając się
doskonałym opatrunkiem. Więcej o tej technologii
przeczytasz na stronie internetowej
https://www.eyemed.pl/2021/01/02/femtolasik/

przewodnik po laserowej korekcji wzroku

25

EBK Customized SmartPulse® Higher-Order
Aberrations Ocular Wavefront
Laserowa korekcja wzroku metodą powierzchniową
z wykorzystaniem lasera Schwind Amaris
Metoda EBK z technologią Smart Pulse® polega
na delikatnym usunięciu nabłonka bez ingerencji
w głębsze warstwy (warstwa Bowmana pozostaje
nienaruszona). Dynamiczny epikeratom usuwa
nabłonek warstwa po warstwie, jednocześnie
zbierając usunięte komórki. Atutem EBK jest brak
konieczności stosowania metalowych narzędzi oraz
substancji chemicznych. Metoda ta gwarantuje
pacjentowi komfort ze względu na krótki czas
regeneracji. Dodatkowo technologia SmartPulse®
powoduje, że rogówka jest idealnie wygładzona,
czego nie da się osiągnąć bez użycia lasera Schwind
Amaris. Więcej o EBK przeczytasz na stronie
internetowej https://www.eyemed.pl/ebk/
Femto PresbyMax®
Laserowa korekcja wzroku metodą głęboką
dla pacjentów po 45 roku życia.
Femto PresbyMax® jest to metoda korekcji
krótkowzroczności, dalekowzroczności
i astygmatyzmu. Umożliwiająca ponadto korekcję
prezbiopii (starczowzroczności), ułatwiając
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pacjentom po 45 roku życia dobre widzenie z bliska
bez konieczności używania dodatkowych okularów
do czytania. Zabieg polega na takim modelowaniu
powierzchni rogówki, aby dostosować nasze oczy,
które po 45 roku życia mają już problemy
z akomodacją, do widzenia z bliska. Zabieg laserowy
PresbyMax pomaga nam funkcjonować bez
dodatkowych okularów do czytania mimo
zaawansowanego wieku. Odpowiedni kształt
rogówki, który zostaje wykonany laserem
excimerowym Schwind Amaris, pozwala na czytanie
gazet, sprawne używanie telefonu komórkowego,
pracy w biurze i w domu.
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Dlaczego wizyta kwalifikacyjna do
zabiegu korekcji wzroku jest tak ważna
Do wykonania laserowej korekcji wady wzroku
potrzebne jest pozyskanie jak największej ilości
informacji o wielkości i rodzaju wady oraz
o indywidualnych parametrach układu wzrokowego
po to, żeby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania
do zabiegu oraz stworzyć zindywidualizowany plan
działania lasera. Na kwalifikację składa się: pomiar
autorefraktometrem, badanie optometryczne,
keratometria, biometria, tonometria, topografia
rogówki, ocena przedniego i tylnego odcinka oka.
Do przeprowadzenia kwalifikacji wykorzystuje
się szereg urządzeń diagnostycznych. Ostatnim
i najważniejszym etapem kwalifikacji jest badanie
przez lekarza okulistę – mikrochirurga, który
na podstawie wyników przedstawia możliwe
rozwiązania.
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Jednym z elementów procedury kwalifikacji jest
też wizyta u optometrysty. Podczas tego badania
specjalista skupia się na:
– ogólnym stanie zdrowia Pacjenta, szczególną
uwagę zwraca na dotychczasowy sposób korekcji,
– określeniu wady refrakcji,
– określeniu stanu akomodacji,
– określeniu stanu widzenia obuocznego.
Podczas wizyty w gabinecie optometrycznym
i sprawdzeniu stanu obecnego widzenia,
optometrysta przeprowadza szereg testów, mających
określić maksymalną ostrość widzenia, tj. refrakcję.
Następnie określa stan widzenia obuocznego.
Sprawdza również występowanie zaburzeń
akomodacji. Na podstawie informacji zebranych
podczas wszystkich kroków kwalifikacji, lekarz
okulista-mikrochirurg omawia z Pacjentem plan
działania.
Pobyt pacjenta w Centrum Okulistycznym Eyemed
w trakcie kwalifikacji trwa do 3 godzin. Ze względu
na stosowane w trakcie badań krople rozszerzające
źrenice, pacjent kilka godzin po wizycie nie może
prowadzić samochodu. Osoby, które noszą soczewki
kontaktowe muszą je zdjąć odpowiednio wcześnie
przed kwalifikacją do zabiegu, ponieważ ich rogówka
musi odzyskać swój naturalny kształt i koniecznie
musi się zregenerować nabłonek. Dotyczy to zarówno
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soczewek twardych, jak i miękkich miesięcznych,
dwutygodniowych czy jednodniowych. Soczewki
sferyczne i toryczne miękkie należy zdjąć 14 dni
a twarde aż 30 dni przed kwalifikacją.
U WAGA : W tym okresie nie wolno w ogóle nosić
soczewek – nawet przez chwilę. Dotyczy to również
okresu przed zabiegiem.
Na wizytę kwalifikacyjną należy przynieść
opakowanie soczewek kontaktowych i okulary, które
się ostatnio nosiło oraz znać nazwy leków, które się
stale przyjmuje (w szczególności antydepresanty).
Przeciwwskazaniem do odbycia wizyty i zabiegu
jest karmienie piersią. Kwalifikację i zabieg można
odbyć dopiero po upływie 6 miesięcy po zakończeniu
karmienia.
Więcej o kwalifikacji do zabiegu przeczytasz na stronie
https://www.eyemed.pl/laserowa-korekcja-wzroku/
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Gdy nie kwalifikujesz się
do laserowej korekcji wzroku
Wszczepienie soczewki fakijnej ICL – alternatywna
metoda chirurgiczna korekcji wad wzroku
Czasem w trakcie wizyty kwalifikacyjnej lekarz
stwierdza, że pacjent nie kwalifikuje się do laserowej
korekcji wzroku żadną znaną metodą. Powodów
może być wiele, ale najczęściej występującym
problemem jest zbyt cienka rogówka czy zbyt duża
wada wzroku. Istnieje jednak sprawdzona inna
metoda korekcji wzroku – jest to wszczep soczewki
pod tęczówkę. Często spotykana nazwa takiego
zabiegu to wszczep fakijny, zwany też wszczepem
soczewki ICL (Implantable Collamer Lens). Czasami
pod wieloma względami tego typu zabieg korekcji
wady wzroku jest dla pacjenta znacznie lepszy.
Zaletą tej metody jest to, że w ogóle nie zmienia
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się budowy optycznej rogówki i nie modyfikuje się
żadnej części oka. Poza tym zabieg ten jest w 100%
odwracalny i zawsze można też wszczepić inną
soczewkę, kiedy na przykład wada wzroku się
zmieni. Ten typ zabiegu koryguje krótkowzroczność,
dalekowzroczność i astygmatyzm. Również
umożliwia czytanie bez okularów osobom
po 50-tym roku życia.
Czym są właściwie soczewki ICL
(Implantable Collamer Lens)?
Często zwane soczewkami fakijnymi, wszczepiane
są w gałkę oczną na stałe, ale niekoniecznie
na zawsze. To zaawansowane technologicznie
soczewki wewnątrzgałkowe, których nie trzeba
codziennie wyjmować i na nowo aplikować, czy też
wymieniać, jak ma to miejsce w przypadku soczewek
kontaktowych. Zabieg chirurgiczny wszczepienia
soczewek fakijnych nie jest długi, a powrót do
zdrowia następuje bardzo szybko, dzięki czemu coraz
więcej osób decyduje się na ich aplikację. W Centrum
Okulistycznym Eyemed specjalizujemy się między
innymi we wszczepianiu soczewek ICL . Metoda ta
wskazana jest szczególnie przy większych wadach
wzroku, gdy nie kwalifikujemy się do laserowej
korekcji wzroku lub kiedy korekcja innymi
metodami jest niemożliwa.
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Zalety soczewek fakijnych
Metoda wszczepienia soczewek ICL przynosi wiele
korzyści. Najważniejszą jest oczywiście możliwość
korygowania nawet bardzo dużych wad wzroku
i komfort użytkowania. Jakość życia osób z wadami
wzroku znacznie się poprawia. Jest to też szczególnie
wygodne rozwiązanie dla zapracowanych.
Umożliwia bardzo dobre widzenie obrazu od chwili
otworzenia oczu, aż do ich zamknięcia – bez żadnych,
dodatkowych czynności. Efekt działania soczewki
ICL jest niemalże natychmiastowy – jakość widzenia
jest dużo lepsza już następnego dnia po zabiegu.
Dużym atutem okazuje się również niewidoczność
i niewykrywalność takich soczewek gołym
okiem, co może zapewniać poczucie komfortu
w wielu sytuacjach. Soczewki chronią przed
promieniowaniem U V i nie powodują tzw. zespołu
suchego oka. Zapewniają doskonałe widzenie
po zmroku. Można je wszczepiać osobom, które
zostały zdyskwalifikowane do zabiegu laserowej
korekcji wzroku z powodu zbyt cienkiej rogówki.
Co warto wiedzieć o zabiegu
wszczepienia soczewki ICL?
Zabieg wszczepienia soczewki ICL może być dla
pacjenta lepszą metodą niż laserowa korekcja
wzroku, a przede wszystkim w pełni odwracalną.
Przy pomocy tej w pełni biokompatybilnej
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soczewki możemy korygować krótkowzroczność
od -0,5 dioptrii do -18 dioptrii, dalekowzroczność
od +0,5 dioptrii do +10 dioptrii, astygmatyzm
do +6,0 dioptrii. Ponadto soczewki ICL wszczepia
się na stałe, ale nie na zawsze – można je wymienić
na inne, dopasowane do aktualnej wady wzroku.
Jeśli chcesz wiedzieć, czy wszczepienie soczewki ICL
będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, umów się
na wizytę z wykwalifikowanym lekarzem okulistą
w naszej placówce.
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Jak przebiega zabieg
laserowej korekcji wad wzroku
Wszystkie szczegółowo wykonane badania na stacji
diagnostycznej Schwind Sirius i Schwind Peramis
oraz ustawienia wprowadzone przez chirurga
na podstawie kwalifikacji, przenoszone są do pamięci
laserów w celu perfekcyjnego wykonania
docelowego zabiegu laserowej korekcji wzroku.
Operację laserową oczu wykonuje chirurg w asyście
pielęgniarek i instrumentariuszek, w warunkach
sali operacyjnej. Sam zabieg trwa kilka minut.
Pacjent pozostaje pod opieką do kilku godzin.
Jak przygotować się do zabiegu przeczytasz na
https://www.eyemed.pl/laserowa-korekcja-wzroku/
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W jaki sposób w Eyemed
jest korygowana wada wzroku laserem?
Rogówka jest jednym z najważniejszych elementów
układu optycznego oka. Mechanizm korygowania
wad wzroku (wad refrakcji) polega na zmianie
kształtu rogówki, co wpływa bezpośrednio
na moc optyczną rogówki. Przy pomocy lasera
możemy wzmocnić (w przypadku nadwzroczności)
lub osłabić (w przypadku krótkowzroczności)
moc optyczną rogówki, co wpływa na zmianę
mocy całego układu optycznego oka. W Centrum
Okulistycznym Eyemed wykonujemy zabiegi dwoma
laserami: Schwind Amaris oraz Schwind Atos,
który w 2021 roku stał się najnowocześniejszym
laserem femtosekundowym na świecie.
Producentem tej technologii jest niemiecka firma
Schwind Eye-tech-solutions.
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Laser Schwind Amaris
jest laserem excimerowym. Ten typ lasera pozwala
usunąć wadę wzroku poprzez modelowanie
powierzchni rogówki lub modelowanie jej głębokich
struktur. Posiada najmniejszą średnicę wiązki
0.54 mm dostępną na rynku, umożliwiającą w bardzo
precyzyjny sposób działania. System śledzenia oka,
który monitoruje ruch gałki 1050 razy na sekundę,
pozwala wykonać zabieg precyzyjnie i bezpiecznie.
Posiada unikalną możliwość laserowania nabłonka
rogówki. Wykorzystuje w czasie operacji 2 poziomy
energii. Podczas pierwszej części zabiegu stosuje
się wyższą energię (80%) po to, żeby wiązka lasera
zlikwidowała wadę wzroku. W drugiej części
wykorzystuje się niższą energię (20%) stosując
innowacyjną technologię SmartPulse (wygładzanie
rogówki). Połączenie metody laserowego usuwania
nabłonka z modelowaniem SmartPulse została
nazwana Smartsurface i jest to obecnie najlepsza
technika operacji powierzchniowych rogówki.
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Laser Schwind Atos
jest obecnie najnowszym laserem femtosekundowym
na świecie i pozwala na wykonanie dwóch metod
laserowej korekcji wzroku: – tworzy płatek
podczas metody głębokiej FemtoLasik oraz potrafi
samodzielnie korygować krótkowzroczność
i astygmatyzm w metodzie mikrosoczewkowej
SmartSight. Schwind Atos jest najnowszym
osiągnięciem technicznym i osiągnął doskonałość
w mikrosoczewkowej korekcji wzroku.
W porównaniu z poprzednią generacją lasera
femtosekundowego, który wykorzystywany jest
w metodach ReL E xSmile czy Lentivu, ten laser
wzniósł dotychczasowe możliwości korekcji wzroku
na dużo wyższy poziom.
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Laserowa korekcja wzroku –
okres rekonwalescencji
czyli co wolno a czego nie po zabiegu
Zabiegi laserowej korekcji wzroku są bezbolesne
i nie wiążą się z dużą ingerencją w strukturę oka.
Dzięki temu okres rekonwalescencji jest krótki
i stosunkowo szybko można wrócić do pracy
oraz codziennych obowiązków. Należy jednak
bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich.
Od tego zależy bowiem ostateczny efekt zabiegu.
Czego nie wolno?

Dokładnych instrukcji udzieli lekarz
przeprowadzający zabieg. Wśród ograniczeń
pozabiegowych wymienić należy m.in.:
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– unikanie intensywnego wysiłku fizycznego,
przy czym sport można uprawiać już kilka dni
po zabiegu, o ile nie jest to sport narażający
na uraz gałki ocznej (np. boks). W przypadku
sportów kontaktowych czy pływania należy
poczekać jeden miesiąc,
– rezygnację z makijażu (2 tygodnie),
– unikanie przebywania w pomieszczeniach
zadymionych (min. tydzień),
– konieczność ochrony oczu przed
promieniowaniem słonecznym (nie można
przebywać na słońcu bez okularów z filtrem przez
ok. 1–2 miesiące),
– rezygnację z solarium, sauny oraz kąpieli
w morzu i basenie (ok. 1 miesiąc).
Należy pamiętać, że po laserowej korekcji wzroku
oczom należy się odpoczynek. Dlatego nie należy ich
zbytnio przemęczać. Trzeba aplikować przepisane
przez lekarza krople, a przez kilka dni po zabiegu
warto skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.
Na zabieg należy udać się z osobą towarzyszącą –
bezpośrednio po korekcji wzroku nie należy bowiem
prowadzić samochodu.
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Fakty i mity oraz ponad 60 najczęściej
zadawanych pytań przed zabiegiem
laserowej korekcji wzroku czy chirurgii
refrakcyjnej ICL
Dlaczego wadę wzroku dobrze jest skorygować
laserem? W czym ten zabieg ma mi pomóc?

Laserowa korekcja wzroku jest jedną
z najbezpieczniejszych metod korygowania wzroku.
Dzięki naszym specjalistycznym laserom możemy
skorygować krótkowzroczność aż do 10 dioptrii,
dalekowzroczność do +6 dioptrii i astygmatyzm
do 6 dioptrii. Dzięki laserowej korekcji wzroku
można pozbyć się okularów oraz szkieł
kontaktowych. Uprawianie sportów jest bardziej
komfortowe a codzienne życie staje się łatwiejsze.
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Jakie są najnowsze metody laserowej
korekcji wzroku?

Najnowszą metodą laserowej korekcji wzroku
jest metoda mikrosoczewkowa SmartSight
z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Schwind Atos. W trakcie zabiegu nie dochodzi
do ingerencji w nabłonek rogówki i nie są
modelowane przednie jej struktury. Laser
femtosekundowy tworzy we wnętrzu rogówki
mikrosoczewkę, która zmieniając geometrię
rogówki koryguje wadę wzroku. Ponadto metoda
ta pozwala na absolutną kontrolę położenia oka
w trakcie zabiegu i kontrolę cyklorotacji co zwiększa
bezpieczeństwo i poprawia efekt pooperacyjny.
Jakie wady wzroku mogę usunąć
metodami chirurgicznymi?

Wady wzroku które usuwamy w naszej klinice to:
krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm
i aberracje wyższego rzędu. Posiadamy też zabiegi
dla osób po 45 roku życia, które mają wadę wzroku
i dodatkowo potrzebują okularów do czytania.
Co to jest wada wzroku?

Normowzroczność – miarowość (emmetropia) jest
stanem idealnym naszego oka. Obraz tworzy się
na siatkówce bez udziału żadnego dopingu, między
innymi bez akomodacji. W ujęciu fizycznym,
emmetropia polega na tym, że równolegle
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do osi optycznej promienie świetlne biegnące
od odległych przedmiotów, obrazów, zostają w oku
nieakomodującym skupione na siatkówce. Mówiąc
inaczej, moc naszego obiektywu (rogówka, soczewka)
odpowiada długości osiowej naszego oka. Wada
wzroku (ametropia) jest odstępstwem od miarowości.
Oznacza, to, że nasz obiektyw i długość naszego oka
nie są odpowiednio ze sobą zestrojone. Wady wzroku
możemy identyfikować na różne sposoby. Najczęściej
spotkamy się z podziałem na krótkowzroczność
(myopia), dalekowzroczność (hipermetropia),
astygmatyzm (niezborność), aberracje wyższego
rzędu oraz prezbiopia.
Czy laserową korekcją wzroku mogę
usunąć krótkowzroczność?

Laserowa korekcja wzroku umożliwia usunięcie
krótkowzroczności nie większej niż -10 dioptrii.
Przy większych wadach refrakcji można zdecydować
się na usunięcie części wady przez co dobór
szkieł kontaktowych czy okularów staje się
łatwiejszy lub poddać się zabiegowi wszczepienia
soczewek ICL pod tęczówkę. Taki zabieg koryguje
krótkowzroczność do -18 dioptrii.
Czy laserową korekcją wzroku mogę
usunąć dalekowzroczność?

Laserowa korekcja wzroku umożliwia usunięcie
dalekowzroczności nie większej niż +6 dioptrii.
Przy większych wadach refrakcji można
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zdecydować się na usunięcie części wady przez co
dobór szkieł kontaktowych czy okularów staje się
łatwiejszy lub poddać się zabiegowi wszczepienia
soczewek ICL pod tęczówkę. Taki zabieg koryguje
dalekowzroczność do -10 dioptrii.
Czy laserową korekcją wzroku
mogę usunąć astygmatyzm?

Laserowa korekcja wzroku umożliwia usunięcie
astygmatyzmu nie większego niż 6 dioptrii.
Przy większych wadach refrakcji można zdecydować
się na usunięcie części wady przez co dobór szkieł
kontaktowych czy okularów staje się łatwiejszy.
Czy laserową korekcją wzroku mogę usunąć
starczowzroczność – prezbiopię – „za krótkie
ręce”?

W naszej klinice od niedawana również usuwamy
laserowo prezbiopię. Zabieg ten jest dedykowany
dla pacjentów po 45–50 roku życia. Laserowa
korekcja prezbiopii umożliwia pacjentom czytanie
książek, gazet czy dokumentów w każdej odległości.
Nie trzeba sięgać po okulary do bliży za każdym
razem, gdy korzystamy z telefonu czy pilnie musimy
podpisać ważny dokument.
Kto nie kwalifikuje się do zabiegu?

Do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku nie
kwalifikują się osoby, u których wada refrakcji jest
postępująca, rogówka jest za cienka, są aktywne
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stany zapalne przedniego odcinka oka, występują
choroby, które upośledzają gojenie się ran lub
w przypadku występowania zaawansowanego zespołu
suchego oka. Do przeciwwskazań można zaliczyć
chorobowe zmiany na rogówce – stożek rogówki,
wrodzone zmiany na rogówce. Do zabiegu mogą
się nie zakwalifikować osoby mające silne alergie,
choroby plamki żółtej, jaskrę czy zaćmę. W przypadku
kobiet, ciąża oraz czas karmienia piersią jest
przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu laserowej
korekcji wady wzroku. Taki zabieg można wykonać nie
wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu karmienia.
Dlaczego robi się aż tyle badań
przy kwalifikacji do laserowej korekcji wzroku?

Przy kwalifikacji do laserowej korekcji wzroku
dokładnie muszą być analizowane najdrobniejsze
struktury oka, dlatego są wykonywane różnorodne
badania. Każde badanie, które wykonujemy
w naszej klinice jest istotne dla mikrochirurga
oraz lekarza kwalifikującego. Dzięki badaniom
możemy wyeliminować choroby oczu, które mogą
być w pewnych przypadkach przeciwwskazaniem
do wykonania laserowej korekcji wzroku.
Czy ciąża jest przeciwskazaniem
do laserowej korekcji wzroku?

Zabieg nie może być przeprowadzony w okresie
ciąży. Nie możesz mieć też zabiegu, gdy właśnie
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karmisz piersią. Pół roku po zakończeniu karmienia
możesz już myśleć o tym zabiegu.
Czy będę mogła rodzić naturalnie
po laserowej korekcji wzroku?

Tak. Zabieg nie ma wpływu na sposób, w jaki
urodzisz swoje maleństwo. Dobry wzrok w czasie
zabiegu może pozytywnie wpłynąć na odczucia
przy porodzie i zmniejszyć stres.
Czy nie będę miała problemu w zajściu w ciążę
po zabiegu laserowej korekcji wzroku?

Zabieg laserowej korekcji wzroku czy też zabieg
wszczepienia soczewki ICL w żaden sposób nie
wpłynie na możliwość zajścia w ciąże. Wręcz
przeciwnie – komfort bez okularów i soczewek
i dobry wzrok zapewniający relaks i spokój, może
znacznie pomóc.
Czy mogę korygować duże wady wzroku?

W naszej klinice przy metodzie laserowej
korekcji wzorku korygowane są wady
refrakcji: krótkowzroczność aż do -10 dioptrii,
dalekowzroczność do +6 dioptrii i astygmatyzm
do 6 dioptrii. Klinika Eyemed oferuje również zabieg
wszczepienia soczewki fakijnej ICL , która może
skorygować również większe wady wzroku nawet
do -18 dioptrii i + 10 dioptrii.
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Czy metoda korygowania wady wzroku
jest metodą sprawdzoną?

Laserowa korekcja wzroku powstała w latach
osiemdziesiątych X X wieku. Od tego okresu notuje
się nagły wzrost zainteresowania tym typem
korekcji wzroku na całym świecie, ponieważ jest
pozbawiona wielu wad i problemów poprzednich
metod a okres rehabilitacji wzrokowej po operacji
został znacznie skrócony. Szacuje się, że tylko w USA
wykonuje się ponad 1 milion procedur laserowej
korekcji wzroku rocznie. Badania naukowe z wielu
ośrodków na świecie szacują, że przewidywalność tej
procedury jest najwyższa wśród wszystkich procedur
medycznych i około 95% pacjentów po operacji nie
musi używać już jakiejkolwiek korekcji okularowej.
Czy można mieć alergię na laser
do laserowej korekcji wzroku?

Na laser nie można mieć alergii, ponieważ promień
lasera jest energią, która oddziałuje na tkankę.
Natomiast proces gojenia po operacji laserowej jest
zróżnicowany i może się różnić u każdego pacjenta.
Czy laserowa korekcja wzroku jest
przeciwskazaniem do późniejszego zabiegu
usunięcia zaćmy?

Laserowa korekcja wzroku nie jest
przeciwskazaniem do operacji zaćmy. Pod względem
manualnym niczym nie różni się od standardowej
operacji usunięcia zmętniałej soczewki. Jedyna
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różnica polega na użyciu innych wzorów
do obliczania mocy wszczepianej soczewki
wewnątrzgałkowej.
Czy laserowa korekcja wzroku jest
przeciwskazaniem do późniejszej
operacji jaskry?

Podobnie jak w przypadku innych operacji
okulistycznych, operacja przeciwjaskrowa może
być wykonywana bez najmniejszych problemów
po wcześniej wykonanej laserowej korekcji wzroku.
Czy laserowa korekcja wzroku może powodować
lub mieć wpływ na inne choroby oczu?

Laserowa korekcja wzroku dotyczy powierzchni
oka i w tym obszarze należy rozpatrywać
możliwości powstania zaburzeń pooperacyjnych.
Najpoważniejszym problemem może być
długotrwały zespół suchego oka. Z tego powodu
przed operacją wykonuje się szereg testów mających
wykluczyć u pacjenta możliwości rozwoju tego
schorzenia. Zazwyczaj pacjenci z predyspozycją
do rozwoju zespołu suchego oka nie są kandydatami
do laserowej korekcji wzroku.
Czy po laserowej korekcji wzroku mogę
prowadzić samochód?

Zdecydowanie tak. Między innymi po to poddajesz
się takiemu zabiegowi. Ostre widzenie pozwala
na szybką obserwację dynamicznie zmieniającego
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się otoczenia co jest bardzo potrzebne kierowcy.
Przy złej pogodzie, w deszczu, o zmroku czy w nocy,
układ wzrokowy ma bardzo utrudnione zadanie.
Gdy nosisz okulary czy soczewki, nawet gdy są
idealnie dopasowane, nie będziesz tak dobrze
widzieć, jak dzięki własnym zdrowym oczom.
Dlatego kandydaci na pilotów nie mogą mieć wady
wzroku, którą korygują okularami czy soczewkami.
Już dawno nauka dowiodła, że Twój refleks
i poprawne podejmowanie decyzji zależy od tego
czy ostro widzisz bez okularów.
Czy po zabiegu laserowej korekcji wzroku
dostanę zwolnienie L 4 – na jak długo?

Tak. Oczywiście – tak jak po każdym zabiegu
operacyjnym dostaniesz zwolnienie lekarskie
minimum na tydzień. Nie oznacza to, że będziesz
tydzień leżeć w łóżku. W zależności od zastosowanej
metody, rekonwalescencja może trwać dzień
lub kilka dni.
Czy po operacji laserowej korekcji wzroku mogę
widzieć lepiej niż w soczewkach czy okularach
korekcyjnych?

Tak, choć należy pamiętać, że odczucie to jest
subiektywne. W Centrum Okulistycznym
Eyemed podczas kwalifikacji wykorzystuje się
najnowocześniejszą stację diagnostyczną SCH W I N D
Peramis, dzięki której z największą dokładnością
sprawdza się czy układ optyczny oka nie jest
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obciążony aberracjami wyższego rzędu – HOA
Higher Order Aberrations. Aberracje mogą być
źródłem dużych ograniczeń jakości widzenia.
Mogą się one objawiać pod postacią niepożądanych
zjawisk optycznych takich jak rozmycie obrazu,
słabsze widzenie w niedostatecznych warunkach
oświetlenia lub nocą, dwojenie, olśnienia, czy efekty
halo. Tego typu aberracje nie są korygowane
klasycznymi metodami – tj. za pomocą okularów
czy soczewek kontaktowych. Natomiast dzięki
zaawansowanym urządzeniom laserowym,
mikrochirurg może je wyeliminować, tworząc
indywidualny plan zabiegu. Dzięki temu po zabiegu
Pacjent może widzieć lepiej i wyraźniej.
Czy laser do laserowej korekcji wzroku jest
niebezpieczny?

Zabieg jest bezpieczny. Laser jest bardzo
skomplikowanym urządzeniem, którego proces
konstrukcyjny i proces dopuszczenia do użytku
dla procedur medycznych trwa latami. Związane
jest to z wytworzeniem zabezpieczeń, które
uniemożliwiają przypadkowe użycie lasera,
wyeliminują nieprawidłowe działanie i ograniczą
możliwość użycia lasera osobie nieuprawnionej.
Co to jest mikrosoczewkowa korekcja wzroku?

Mikrosoczewkowa korekcja wzroku jest to metoda
korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu
z wykorzystaniem wyłącznie lasera
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femtosekundowego Schwind Atos. W trakcie zabiegu
nie dochodzi do ingerencji w nabłonek rogówki
i nie są modelowane przednie jej struktury. Laser
femtosekundowy tworzy we wnętrzu rogówki
mikrosoczewkę, która koryguje wadę wzroku poprzez
zmianę jej geometrii. Ponadto metoda ta pozwala
na absolutną kontrolę położenia oka w trakcie
zabiegu. Skanowanie oka pozwala elektronice
na błyskawiczne śledzenie każdego, najmniejszego
jego ruchu – również, niemożliwej do tej pory,
cyklorotacji. Nieosiągalna do tej pory kontrola
rotacji oka jest tutaj realizowana wręcz perfekcyjnie.
Dodatkowo wielokrotnie gładsza powierzchnia, jaką
wykonuje ten laser, zupełnie zrewolucjonizowała
technologię korekcji krótkowzroczności
i astygmatyzmu. Pacjent błyskawicznie widzi dobrze
po operacji a sama rekonwalescencja jest skrócona do
minimum. Praktycznie następnego dnia można więc
wrócić do swojego normalnego życia.
Co to jest FemtoLasik?

FemtoLasik, jest zaawansowaną metodą laserowej
korekcji wzroku. Jest przeznaczony do korygowania
wad wzroku w szerokim zakresie: krótkowzroczność
do -10 dioptrii, oraz astygmatyzm i nadwzroczność
do +6 dioptrii. W klinice okulistycznej Eyemed,
za pomocą lasera femtosekundowego Schwind
Atos, jest tworzony płatek rogówki o grubości
około 100 mikronów. W następnym kroku laser
excimerowy Schwind Amaris modeluje głębokie
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warstwy rogówki. Po zakończeniu pracy wiązki
lasera, płatek rogówki wraca na pierwotne miejsce,
stając się doskonałym opatrunkiem, dzięki czemu
powrót ostrego widzenie jest niezwykle szybki.
Dzięki laserowi Schwind Atos jest tworzony
ośmiokrotnie gładszy płatek niż w innych laserach
tego typu. W połączeniu z technologią SmartPulse,
która jest dostępna w laserze Schwind Amaris, zabieg
jest zdecydowanie bardziej korzystny dla Pacjenta,
ponieważ płatek przylega do rogówki znacznie
mocniej.
Czy zabieg laserowej korekcji wzroku jest trwały,
czy też należy go powtarzać?

Aby laserowa korekcja wzroku była procedurą
na całe życie należy przestrzegać podstawowych
zasad kwalifikacji pacjenta, czyli dokładnie oznaczyć
występującą wadę wzroku oraz upewnić się,
że postępowanie wady zostało zahamowane. Jednak
w procesie starzenia się ustroju może dochodzić do
niekorzystnych zmian w budowie i funkcjonowaniu
naturalnej wewnątrzgałkowej soczewki pacjenta,
co może wpłynąć na wystąpienie wady refrakcji,
która będzie wymagała korekcji okularowej. Zdarza
się to niezwykle rzadko.
Co mam zrobić, jeśli nie kwalifikuje się
do zabiegu laserowej korekcji wzroku?

Cała kwalifikacja opiera się na dogłębnej analizie
lekarza okulisty. Lekarz analizując badania
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podejmuje decyzje. Jeśli pacjent nie kwalifikuje się
do zabiegu często oznacza to, że lekarz zauważył
pewne przeciwwskazania do podjęcia laserowej
korekcji wzroku. Lekarze okuliści informują
pacjentów, że w danym momencie nie kwalifikują się
do zabiegu, lecz może się to zmienić, gdy stan oczu się
ustabilizuje.
Jak zapisać się na kwalifikację do zabiegu?

Na kwalifikację do laserowej korekcji wzroku można
zapisać się przez naszą infolinię tel. +48 81 473 71 78.
Możesz skorzystać też z rejestracji online na stronie
www.eyemed.pl

Jak muszę się przygotować do zbiegu?

Użytkownicy soczewek kontaktowych
jednodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych
muszą przestać je nosić 2 tygodnie przed zabiegiem
a soczewek twardych miesiąc przed zabiegiem.
Minimum 48 godzin przed zabiegiem laserowej
korekty wzroku nie wolno stosować kosmetyków
do twarzy, takich jak: kremy, pudry, cienie
do powiek, tusze do rzęs itp. Bardzo istotne jest
także niespożywanie alkoholu minimum 48 godzin
przed zabiegiem – w przeciwnym wypadku może
to mieć bardzo negatywny wpływ na efekt końcowy
zabiegu. Nie należy przerywać stosowania tabletek
antykoncepcyjnych. Nie wolno być w ciąży, a także
planować ciąży w okresie rekonwalescencji
po zabiegu korekty wzroku.
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Jak mam się przygotować do kwalifikacji?

Do wykonania laserowej korekcji wady wzroku
potrzebne jest pozyskanie jak największej ilości
informacji o stanie widzenia pacjenta, rodzaju wady
wzroku oraz jego indywidualnych parametrach
po to, aby wykluczyć przeciwskazania do zabiegu
oraz zaplanować indywidualny plan działania lasera.
Dlatego należy odpowiednio przygotować się do
wizyty kwalifikacyjnej. W tym celu na wizytę należy
przynieść obecnie używane okulary (receptę z mocami
szkieł), a w przypadku korzystania z soczewek
kontaktowych należy zabrać ze sobą ich opakowania.
Jeżeli korzysta się na co dzień z soczewek miękkich
sferycznych to należy je zdjąć 14 dni a twarde 30 dni
przed kwalifikacją. Wyniki badań z innych placówek
również należy przynieść na wizytę. W czasie
badań będą stosowane krople rozszerzające źrenice.
Pacjent kilka godzin po wizycie nie może prowadzić
samochodu. Przeciwwskazaniem do odbycia wizyty
i zabiegu jest ciąża i karmienie piersią. Kwalifikację
i zabieg można odbyć dopiero po upływie 6 miesięcy
po zakończeniu karmienia piersią.
Co się stanie, gdy pójdzie coś „nie tak”?

Możliwość błędu w procedurze laserowej są wyjątkowe
i nieliczne, ale zawsze należy brać pod uwagę tę
okoliczność. Jednak w przypadku wystąpienia
problemów technicznych zawsze można odstąpić
od wykonywanej procedury i ewentualnie powrócić
do niej w odpowiednim terminie.
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Jak działa laser przy zabiegu
laserowej korekcji wzroku?

Występują dwa typy laserów używanych do korekcji
wzroku: laser excimerowy i laser femtosekundowy.
Ich mechanizm działania jest diametralnie różny.
Laser excimerowy zmienia kształt rogówki
poprzez zeszlifowanie a właściwie modelowanie
powierzchniowych warstw rogówki.
Laser femtosekundowy działa poprzez oddzielenie
wewnętrznych warstw tkanki rogówki w kształcie
soczewki, którą się usuwa i tak dokonuje się zmiany
kształtu rogówki.
Jakie lasery są używane
do laserowej korekcji wzroku?

W Centrum Okulistycznym Eyemed zabiegi
laserowej korekcji wady wzroku wykonywane
są z wykorzystaniem lasera excimerowego
SCH W I N D Amaris oraz najnowocześniejszego lasera
femtosekundowego SCH W I N D Atos. Laser SCH W I N D
Amaris jest laserem excimerowym, który pozwala
usunąć wadę wzroku poprzez modelowanie
powierzchni rogówki lub poprzez modelowanie
głębokich jej struktur. Posiada najmniejszą dostępną
na rynku średnicę wiązki 0.54 mm, umożliwiającą
modelowanie rogówki w bardzo precyzyjny sposób.
System śledzenia oka, który monitoruje ten ruch
1050 razy na sekundę, pozwala na wykonanie
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zabiegu w sposób bezpieczny i precyzyjny.
W laserze SCH W I N D zastosowano innowacyjną
technologię wygładzania rogówki – SmartPulse.
Połączenie metody laserowego usuwania nabłonka
z modelowaniem SmartPluse została nazwana
Smartsurface i jest to obecnie najlepsza technika
operacyjna powierzchni rogówki.
Laser SCH W I N D Atos to obecnie najnowszy laser
femtosekundowy na świecie. Pozwala na wykonanie
dwóch metod laserowej korekcji wzroku tj. tworzy
płatek podczas metody głębokiej FemtoLasik
oraz samodzielnie koryguje krótkowzroczność
i astygmatyzm w metodzie mikrosoczewkowania
SmartSight. Schwind Atos to owoc wieloletniej
współpracy specjalistów praktyków chirurgii
refrakcyjnej oraz inżynierów firmy SCH W I N D . Dzięki
zastosowaniu częstotliwości impulsów sięgających
czterech tysięcy herców – poprzednie wersje
laserów posiadają częstotliwość pięciuset
herców – wyrafinowanej charakterystyce impulsu
i algorytmom pozycjonowania, laser SCH W I N D Atos
zapewnia bardzo krótki czas leczenia. Zabieg jest
przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznego
auto naprowadzania i wykonywany jest idealnie
w osi widzenia, a nie jak w innych metodach, w osi
źrenicy.
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Czy można operację powtórzyć,
gdy zmieni mi się wada wzroku?

W większości przypadków procedura jest
powtarzalna lub można zastąpić ją inną bardziej
odpowiednią, jednak pod warunkiem, że istnieje
jeszcze wystarczająca ilość tkanki rogówki, którą
można bezpiecznie modelować.
Czy taka operacja jest na całe życie?

Aby laserowa korekcja wzroku była procedurą
na całe życie należy przestrzegać podstawowych
zasad kwalifikacji pacjenta – czyli dokładnie
oznaczyć występującą wadę wzroku oraz upewnić
się, że postępowanie wady zostało zahamowane.
Jednak w procesie starzenia się ustroju może
dochodzić do niekorzystnych zmian w budowie
i funkcjonowaniu naturalnej wewnątrzgałkowej
soczewki pacjenta, co może wpłynąć na wystąpienie
wady refrakcji, która będzie wymagała korekcji
okularowej.
Jak przebiega rekonwalescencja po zabiegu?

Po operacji stosuje się krople przeciwzapalne
z antybiotykiem przez okres od 4 do 8 tygodni.
Mają one na celu ukierunkowanie gojenia
i zapobieganie nadkażeniom rogówki. Pierwszy
okres rehabilitacji wzrokowej może trwać od kilku
dni do kilku tygodni w zależności od typu operacji.
Drugi okres rehabilitacji polegający na stabilizacji
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rogówki i dalszej poprawie widzenia i może trwać
od 2 do 12 miesięcy po operacji, ale nie jest to już
mocno odczuwalne. W tym okresie najczęściej mogą
pojawić się objawy pooperacyjnego suchego oka, które
mogą być nieco dotkliwe i uciążliwe. W tym okresie
stosowanie kropli nawilżających jest obligatoryjne.
Czy po laserowej korekcji wzroku
będę jeszcze potrzebował okularów?

Po laserowej korekcji wzroku pacjenci nie potrzebują
okularów ani soczewek kontaktowych. Zdarzają się
pacjenci, którzy po konsultacji z lekarzem decydują
się na skorygowanie częściowo dużych wad wzroku,
aby ułatwić sobie dobór okularów czy soczewek
kontaktowych i zmniejszyć moc optyczną szkieł
w okularach, które do tej pory nosili.
W jakim wieku mogę się poddać zabiegowi
laserowej korekcji wzroku?

Laserowa korekcja wzroku przeznaczona jest
wyłącznie dla osób pełnoletnich, najlepiej po 21 roku
życia, kiedy nasze oko ustabilizuje już wadę wzroku.
Jacy lekarze będą mnie operować
w klinice Eyemed?

W Centrum Okulistycznym Eyemed w Lublinie
operują mikrochirurdzy z wieloletnim
doświadczeniem: dr n. med. specjalista chorób
oczu Paweł Klonowski Dyrektor Medyczny Eyemed
oraz dr n. med. specjalista chorób oczu Łukasz
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Kołodziejski specjalista w zakresie diagnostyki
i terapii stożka rogówki i chirurgii
refrakcyjnej.
Jak długo trwa zabieg i ile będę
przebywać w klinice?

Sam zabieg laserowej korekcji wzroku trwa kilka
minut, jednak pobyt w klinice może trwać nawet
kilka godzin. Pacjent po korekcji wzroku nie
przebywa w szpitalu tego samego dnia wraca
do domu.
Czy po operacji mogę używać
okularów przeciwsłonecznych?

Po laserowej korekcji wzroku wskazane jest,
aby używać okularów przeciwsłonecznych,
aby promieniowanie U V nie szkodziło naszym oczom.
Jakie mogą wystąpić powikłania pooperacyjne?

Wśród najczęstszych możliwych powikłań
po chirurgii refrakcyjnej rogówki opisuje się:
niedokorekcję, nadkorekcję, zespół suchego oka,
zaburzenia widzenia nocnego, fałdy rogówki,
wrastanie nabłonka, zaburzenia powierzchni
nabłonka, zapalenie rogówki (DL K ), Najnowsze
technologie i metody zaawansowane operacyjne
pozwalają zminimalizować ryzyko powikłań. Dlatego
tak ważny jest wybór metody operacyjnej, sprzęt
medyczny, który posiada klinika i doświadczenie
mikrochirurgów.
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Która metoda laserowej korekcji wzroku
jest dla mnie najlepsza?

Lekarz kwalifikujący dobiera odpowiednią metodę
dla każdego pacjenta indywidualnie w oparciu
o wyniki badań, oczekiwania pacjenta i jego
potrzeby życia codziennego. Dlatego należy udać się
na wizytę kwalifikującą do zabiegu, która powinna
być przeprowadzona u lekarza, który jest w zespole
operacyjnym, przeprowadza zabieg czy przy nim
asystuje.
Kto nie może być operowany metodami
laserowej korekcji wzroku?

Metodami laserowej korekcji nie mogą być
operowane osoby, które:
– mają niestabilną wadę wzroku,
– posiadają zbyt cienką rogówkę,
– są w ciąży bądź w trakcie karmienia piersią,
– cierpią na choroby autoimmunologiczne,
– mają aktywny stan zapalny przedniego odcinka
oka, problemy z siatkówką,
– są niepełnoletnie,
– inne, o których decyduje osoba kwalifikująca do
zabiegu.
Czy inne choroby oczu mogą być
przeciwwskazaniem do zabiegu laserowej
korekcji wzroku?

Wiele współistniejących schorzeń oka może wpłynąć
na wynik pooperacyjny po laserowej korekcji
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wzroku i dlatego są one przeciwwskazaniem do
wykonania operacji. Są to np.: zespół suchego oka,
stożek rogówki, dystrofie rogówki, uraz rogówki,
choroby autoimmunologiczne czy cukrzyca.
Czy zabieg laserowej korekcji wzroku
jest refundowany przez NFZ ?

Zabieg laserowej korekcji wzroku nie jest
refundowany przez N FZ .
Jaki długo muszę czekać na zabieg?

W klinice Eyemed posiadamy wszystkie urządzenia
diagnostyczne i lasery, aby usunąć Twoją wadę
wzroku. Dlatego okres oczekiwania na zabieg może
być bardzo krótki. Zabieg może być wykonany
nawet tego samego dnia po kwalifikacji i badaniach.
Z naszymi asystentami pacjenta na pewno znajdziesz
odpowiedni dla siebie dzień i godzinę. Operacje tego
typu są wykonywane prawie codziennie.
Kiedy po zabiegu mogę normalnie
funkcjonować?

4 tygodnie od zabiegu można już funkcjonować tak
jak przed zabiegiem, ale bez okularów :)
Jak szybko po laserowej korekcji wzroku mogę
wykonać makijaż?

2 tygodnie po zabiegu można wykonywać makijaż.
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Jak szybko po laserowej korekcji wzroku
mogę uprawiać sport?

1–4 tygodnie po zabiegu w zależności od metody
zabiegu i rodzaju uprawianego sportu. Pływanie
i sporty kontaktowe 4 tygodnie po zabiegu.
Kiedy wrócę do pracy i do codziennych zajęć
po laserowej korekcji wzroku?

Zazwyczaj już po kilku dniach od zabiegu pacjenci
są w stanie wykonywać większość czynności,
a po tygodniu prowadzić samochód.
Jak szybko mogę wrócić do pracy
przy komputerze po zabiegu laserowej
korekcji wzroku?

To zależy od zastosowanej metody operacyjnej,
ale zazwyczaj już kilka dni po zabiegu.
Czy pacjenci są zadowoleni z efektów
po takich zabiegach?

O zadowoleniu pacjentów świadczy rosnąca
popularność i ilość przeprowadzanych zabiegów
laserowej korekcji wzroku na całym świecie,
a przede wszystkim opinie samych pacjentów.
Czy operuje się tego samego dnia oboje oczu
czy tylko jedno?

W większości przypadków dwoje oczu na raz.
W niektórych przypadkach, takich jak np. niedo
widzenie, operuje się najpierw gorzej widzące oko.
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Jak często po zabiegu muszę odbywać wizyty
kontrolne?

Standardowo wizyty kontrolne odbywają się
według planu: pierwsza w ciągu tygodnia, następne
po 2–4 tygodniach, 3 miesiącach, 6 miesiącach i 1 rok
po zabiegu.
Czy laserowa korekcja wzroku jest bezpieczna?

Ryzyko powikłań po laserowej korekcji wzroku,
pod warunkiem przestrzegania wszystkich zaleceń,
jest znikome.
Czy zabieg laserowej korekcji wzroku
jest przeprowadzany w znieczuleniu?

Tak, w znieczuleniu miejscowym w postaci kropli
do oczu.
Czy zabieg laserowej korekcji wzroku
jest bolesny?

Dzięki znieczuleniu miejscowemu zabieg laserowej
korekcji wzroku jest całkowicie bezbolesny.
Po zabiegu może pojawić się dyskomfort lub ból
trwający około 3 dni, ale to zależy od zastosowanej
metody operacyjnej. Najmniejszy ból pooperacyjny,
a czasami zupełnie bezbolesna rekonwalescencja
występuje u pacjentów, u których była zastosowana
metoda mikrosoczewkowa SmartSight lub metoda
głęboka Femtolasik.
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