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 • bază cu 3 roţi (una în partea din faţă) pentru o 
poziţionare comodă a picioarelor utilizatorului;

 • ajustarea înălţimii suporturilor de braţe prin acţionarea unei 

 • reglarea înălţimii prin intermediul a 2 butoane poziţionate 
de-o parte și de alta a bazei, acţionate cu ajutorul călcâielor;

 • frână electrică pentru cele 2 roţi din spate, acţionabilă cu călcâiul;
 •
 • componentele prin care se realizează reglări și ajustări 

Masă de operaţii destinată în special intervenţiilor în domeniul 
ORL, Oftalmo, Stomatologiei, Chirurgiei plastice, Neuro.
Componentele topului sunt detașabile pentru 
a facilita curăţarea și dezinfecţia.
Secţiunea de cap, cu sistem de atașare/detașare rapid, are o 
formă ergonomică ce asigură atât un confort sporit pacientului, 
cât și o poziţionare corectă și stabilă graţie formei anatomice.
Baza mesei este gândită astfel încât să ocupe o zonă cât mai restrânsă. 
Caracteristici:
 • structură solidă din oţel vopsit în câmp electrostatic, cu bază cu sistem 

de ridicare cu 2 coloane. Dimensiunea bazei este de 60 x 80 cm;
 • componentele topului sunt capitonate și acoperite cu 

material MedTech;
 • înălţimea reglabilă electric, 

între 50 și 90 cm;
 • Lungimea topului: 200 cm (în poziţie 

pat, incluzând și secţiunea de cap). 
 • Secţiunea de cap se poate 

regla pe înălţime 0-8 cm și 
în longitudinal 0-45 cm;

 • Spătarul reglabil +90° -20°;
 • Funcţia Trendelenburg de până la -18°;
 • 4 roţi pivotante cu sistem de 

frână, acţionabil la picior, de-o 
parte și de alta a mesei. Posibilitate 
de blocare direcţională a roţilor din dreptul secţiunii de 
picioare, pentru deplasarea mesei pe distanţe mai lungi;

 • telecomandă pentru operarea tuturor secţiunilor (cap, 
spătar, picioare, șezut), a înălţimii și a funcţiei Trendelenburg. 
4 memorii de poziţie. Buton pentru poziţia „pat";

 • Capacitate maximă de ridicare: 300 kg;

SCAUN PENTRU CHIRURG

MASĂ DE OPERAȚII

Echipamente medicale și infrastructură
Instrumentar și consumabile
Consultanță specializată
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The benefits of using the amniotic dry membrane in corneal ulcers

 

Autors:
D.M. STănilă,
Alina-Adriana PANGA, Adriana STănilă•  OFTA TOTAL Clinic Sibiu•  Ophthalmology Department, Clinical Emergency County Hospital Sibiu•  Lucian Blaga Universithy, Medicine•  Ocular Surface Research Center DOG Congres 2020, Berlin

Introduction

Epithelial defects of the cornea heal quickly and without inci-dents. When these defects are not healed in time, defined in the literature in two weeks, they become known as persistent epithe-lial defects (PED) and sometimes become an corneal persistent ulcers.
The purpose of this paper is to present the using Omnigen refrigerated dry amniotic membrane and Omnilens in a corneal ulcers.

• Amniotic membrane (amnion) is the thin avascular inner layer of the foetal membrane, which surrounds, protects and nurtures the foetus during pregnancy. • The amnion produces important proteins, responsible for 

promoting the normal growth and development of the foetus.• These proteins exhibit immunoregulatory, anti-fibrotic, anti-inflammatory, antiangiogenic, non-tumorigenic and wound healing characteristics. 

• When appropriately preserved, the beneficial effects of re-ducing inflammation and neovascularisation, and promoting wound healing can be maintained to promote regeneration of healthy tissue. This foetal derived tissue, does not express an-tigens of histocompatibility and therefore delivers a low risk of immunogenicity. 
• As a transplant therapeutic graft, amniotic membrane has the advantage over other biologic tissues that it is thinner and better tolerated by the patient.

Material and method
• We applied Omnigen amniotic membrane and Omnilens-contact lens in 15 eyes with corneal ulcers,•  8 eyes with neurotrophic keratopathy,• 2 perforated, 2 eyes with Steven-Johnson syndrome, 
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Datorită contextului creat de pandemia SARS CVO 2, Congresul Naţional cu participare internaţională al SRO de la Sinaia a fost  reprogramat pentru perioada 6-9 octombrie 2021? Ce veţi pregăti medicilor pentru ediţia din 2021?
Pandemia a creat oftalmologiei mari probleme, ca de altfel întregii comunităţi medicale. Suntem într-o perioadă de consul-tări pentru a vedea, găsi cea mai bună opţiune. Nu știm încă dacă în 2021 vom putea organiza un congres „clasic” sau „online”, ast-fel că ne pregătim pentru ambele variante. Este evident că trebu-ie mișcate lucrurile și am observat această dorinţă și la medici și la companiile medicale.

Cum aţi trăit această perioadă de pandemie ca medic oftalmolog şi cum aţi reușit să ţineţi legătura cu paci-enţii dvs.?
Ca orice lucru, pandemia are aspecte negative, preponderen-te în prezent, dar și pozitive în privinţa organizării activităţii în clinică. Când ne referim la cele negative, evidenţiez restrânge-rea numărului de consultaţii, tratamente și operaţii, a timpului „live” acordat, a comunicării cu aparţinătorii, fapte care pot ge-nera nemulţumiri. Bineînţeles că selecţia pacienţilor, telefonic sau la sosire, măsurile de protecţie impuse, consultul cu masca îngreunează activitatea. Privind cele pozitive, o parte dintre mă-surile prezente cred că e bine să le menţinem, în special numărul însoţitorilor, punctualitatea la consult etc.

Este posibil ca infectarea cu COVID-19 să fie trans-misă prin picăturile cu conţinut viral  care plutesc în aer și pot intra în corp prin ochi?Nu se exclude nimic, dar în prezent calea respiratorie este, în principal, incriminată.

Care sunt implicaţiile oftalmologice în infecţia cu co-vid19 provocată de noul coronavirus?Ca orice virus, COVID poate afecta orice organ, dar în princi-pal, faptul că imunitatea organismului este diminuată, există ris-cul ca germeni banali să producă boli oculare cu diferite grade de severitate. Respectiv, în timpul sau după ce trece infecţia Covid, apărarea organismului rămâne fragilă.

Cum a decurs campania de informare a pacienţilor “Vezi clar că e sigur” demarată la începutul acestui an?Pacienţii sunt preocupaţi de a beneficia de tratamente performante și am observat că vin din ce în ce mai bine infor-maţi. Este  și cazul acestei campanii de succes.Un  eveniment solitar nu este suficient și, de aceea, trebuie completat cu alte aspecte.

Încep pacienţii să se orienteze către prevenţie și în ceea ce privește afecţiunile oculare?Prevenţia este parte a menţinerii sănătăţii oculare. Trebuie să-i acordăm importanţa cuvenită, cunoscut fiiind faptul că e mai ușor să previi decât să vindeci. Ne referim la infecţii, trau-matisme etc. Boli ca glaucomul, în general nu pot fi prevenite, dar monitorizarea corectă poate păstra vederea. Cataracta nu poate fi prevenită, dar operată la timp face ca vederea să fie de calitate și după operaţie.

Care este stadiul actual în ceea ce priveşte factorul ereditar în bolile oftalmologice? Acest factor este  foarte important și trebuie să-l avem în ve-dere în glaucom, miopie, hipermetropie, strabism. Prezenţa fac-torului genetic implică o monitorizare atentă.
Cum apreciaţi diversificarea  în ultimii ani a metode-lor de investigaţie și de tratament a întregului dome-niu al oftalmologiei, la noi în ţară ?România are și în domeniul oftalmologiei metode de in-vestigaţie și tratament de înalt nivel. Posibilitatea de a face schimb de informaţii, de a evalua noutăţile, investiţiile în spi-tale publice sau private face să putem beneficia de ajutor me-dical rapid, eficient și de calitate. Bineînţeles că aceste metode nu sunt de același nivel peste tot în ţara, dar potenţial de dez-voltare există.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegi-lor dvs.
Consider că în momentul actual trebuie să ţinem aproape, iar urarea cea mai importantă este să fim sănătoși. Aceasta pentru că nu știe nimeni cât durează pandemia.

Conf. dr. MirCea fiLiP • Medic primar oftalmolog • Doctor în ştiinţe medicale
• F.E.B.O • Preşedintele Societăţii Române de Oftalmologie
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Este posibil ca infectarea cu COVID-19 să fie trans-misă prin picăturile cu conţinut viral  care plutesc în 
misă prin picăturile cu conţinut viral  care plutesc în 
misă prin picăturile cu conţinutaer și pot intra în corp prin ochi?
aer și pot intra în corp prin ochi?
aer și pot intra
Nu se exclude nimic, dar în prezent calea respiratorie este, în 
Nu se exclude nimic, dar în prezent calea respiratorie este, în 
Nu se exclude nimic, dar în prezentprincipal, incriminată.

Care sunt implicaţiile oftalmologice în infecţia cu covid19 provocată 

lor de investigaţie și de tratament a întregului dome-niu al oftalmologiei, la noi în ţară ?
niu al oftalmologiei, la noi în ţară ?
niu al oftalmologiei, la noi înRomânia are și în domeniul oftalmologiei metode de in-vestigaţie și tratament de înalt nivel. Posibilitatea de a face schimb de informaţii, de a
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În perioada 24 – 26 septembrie se va desfășura a 

56-a ediţie a Reuniunii Anuale a Oftalmologilor. 

Vă rugăm să ne oferiţi câteva detalii despre acest 

eveniment precum și despre noutăţile ce vor fi 

aduse în discuţie odată cu acest eveniment major 

al breslei oftalmologilor.

Reuniunea Anuală a Oftalmologilor este una dintre 

cele mai vechi manifestări medicale, nu numai din lumea 

oftalmologilor. Așa cum aţi menţionat, am ajuns la a 56-a 

ediţie. Pe lângă faptul că avem o Reuniune pentru medici, 

suntem și la cea de-a 13-a ediţie a Reuniunii Anuale a Of-

talmologilor pentru asistenţii medicali, pentru că noi con-

siderăm că medicii și asistenţii fac o echipă în fiecare zi 

și atunci trebuie să facă o echipă și atunci când vorbim de 

Reuniunea Anuală a Oftalmologilor.

Ca de obicei, această manifestare trebuia să se 

desfășoare în luna mai, dar ţinând cont de perioada de 

pandemie, am fost nevoiţi să amânăm manifestarea pen-

tru luna septembrie, iar în luna iunie-iulie ne-am hotarat 

ca această manifestare să se desfășoare în format virtual. 

Nu este un lucru ușor pentru a transpune în modul virtual 

tot ce înseamnă o manifestare clasică dar am avut și spri-

jinul companiei Eventer Net care ne ajută an de an și care 

ne-a asigurat și platforma de desfășurare, astfel încât, toa-

tă manifestarea să aibe un circuit relativ normal, așa cum 

se desfășura când ne vedeam faţă în faţă, dar în același 

timp să respectăm distanţarea socială.

Iniţial am ales pentru Reuniunea Anuală a Oftalmolo-

gilor un titlu care era „Tradiţie și viitor în oftalmologie”. 

Atunci când ne-am hotărât să facem prima ediţie online, 

am actualizat această temă și actualmente tema manifes-

tării este „Tradiţie şi viitor în oftalmologie. Prezenţi, pe 

timp de pandemie”. Am spus prezenţi pe timp de pande-

mie, pentru că noi oftalmologii, am fost pe baricade încă 

de la început, noi ca oftalmologi stăm mult mai aproape 

de pacient, astfel încât riscul de infectare a medicului cu 

acest COVID-19 a fost mult mai mare, dar nu ne-am dat 

de-o parte și am continuat activitatea noastră atât în spi-

tale cât și ulterior, când s-a putut, în cabinetele medicale.

Puteţi să ne vorbiţi despre eforturile pe care le-

aţi făcut pentru realizarea primei ediţie online a 

Reuniunii Anuale a Oftalmologilor din acest an?

Aș vrea să adaug faptul că, o ediţie online practic îţi 

ușurează urmărirea manifestării, pentru că uneori nu 

poţi pleca de la spital sau de la cabinet și eventual o zi, 

de la început sau de la sfârșit, lipseai de la manifestare, 

pe când acum am făcut programul de așa manieră încât 

să fim cumva în afara programului normal. Dacă partici-

panţii nu vor participa într-o zi, noi, ca organizatori, vom 

asigura toate prezentările în continuare timp de o lună. 

Practic, cine dorește să-și îmbunătăţească activitatea și 

cunoștinţele medicale și profesionale, vor putea să vadă 

Prof. Dr. Camelia margareta BogDăniCi • Medic primar Oftalmologie

• Președinte al Reuniunii Anuale a Oftalmologilor 2020

     Tradiţie şi viitor 

în oftalmologie. 

Prezenţi, pe timp 

de pandemie

Ajunsă la a 56-a editie, Reuniunea Anuală a Oftalmologilor a devenit în timp un reper al medicilor oftalmologi 

în ceea ce privește nivelul știinţific înalt. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de prestigiu, conferenţiari 

de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România cât și lideri mondiali ai oftalmologiei își 

vor împărtăși experienţa și vor oferi cunoștinţe de vârf în domeniul vast al acestei specialități.

În preajma evenimentului, am avut onoarea de a discuta, cu doamna prof. dr. Camelia Margareta Bogdănici 

- președinte al Reuniunii Anuale a Oftalmologilor, care ne-a oferit mai multe amănunte despre acest eveni-

ment, precum și despre noutăţile din domeniul practicii medicale.

Colegilor mei și colegilor din tot ce înseamnă 

sistem sanitar și pacienţilor în general, le 

doresc multă sănătate. Să aibă multă grijă, să 

se ferească de acest COVID, să ne vedem poate 

la anul viitor faţă în faţă, să ne putem relua 

activitatea de zi cu zi, pentru noi ca medici și 

pentru pacienţi, iar pentru cei care vor urmării 

lucrările RAO, îi asigur că nu vor fi dezamăgiţi.

Tel.: 0744.528.029
contact@jurmed.ro

www.jurmed.ro
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Datorită contextului creat de pandemia SARS CVO 2, 
Congresul Naţional cu participare internaţională al 
SRO de la Sinaia a fost  reprogramat pentru perioada 
6-9 octombrie 2021? Ce veţi pregăti medicilor pentru 
ediţia din 2021?
Pandemia a creat oftalmologiei mari probleme, ca de altfel 

întregii comunităţi medicale. Suntem într-o perioadă de consul-
tări pentru a vedea, găsi cea mai bună opţiune. Nu știm încă dacă 
în 2021 vom putea organiza un congres „clasic” sau „online”, ast-
fel că ne pregătim pentru ambele variante. Este evident că trebu-
ie mișcate lucrurile și am observat această dorinţă și la medici și 
la companiile medicale.

Cum aţi trăit această perioadă de pandemie ca medic 
oftalmolog şi cum aţi reușit să ţineţi legătura cu paci-
enţii dvs.?
Ca orice lucru, pandemia are aspecte negative, preponderen-

te în prezent, dar și pozitive în privinţa organizării activităţii în 
clinică. Când ne referim la cele negative, evidenţiez restrânge-
rea numărului de consultaţii, tratamente și operaţii, a timpului 
„live” acordat, a comunicării cu aparţinătorii, fapte care pot ge-
nera nemulţumiri. Bineînţeles că selecţia pacienţilor, telefonic 
sau la sosire, măsurile de protecţie impuse, consultul cu masca 
îngreunează activitatea. Privind cele pozitive, o parte dintre mă-
surile prezente cred că e bine să le menţinem, în special numărul 
însoţitorilor, punctualitatea la consult etc.

Este posibil ca infectarea cu COVID-19 să fie trans-
misă prin picăturile cu conţinut viral  care plutesc în 
aer și pot intra în corp prin ochi?
Nu se exclude nimic, dar în prezent calea respiratorie este, în 

principal, incriminată.

Care sunt implicaţiile oftalmologice în infecţia cu co-
vid19 provocată de noul coronavirus?
Ca orice virus, COVID poate afecta orice organ, dar în princi-

pal, faptul că imunitatea organismului este diminuată, există ris-
cul ca germeni banali să producă boli oculare cu diferite grade de 
severitate. Respectiv, în timpul sau după ce trece infecţia Covid, 
apărarea organismului rămâne fragilă.

Cum a decurs campania de informare a pacienţilor 
“Vezi clar că e sigur” demarată la începutul acestui an?

Pacienţii sunt preocupaţi de a beneficia de tratamente 
performante și am observat că vin din ce în ce mai bine infor-
maţi. Este  și cazul acestei campanii de succes.

Un  eveniment solitar nu este suficient și, de aceea, trebuie 
completat cu alte aspecte.

Încep pacienţii să se orienteze către prevenţie și în 
ceea ce privește afecţiunile oculare?
Prevenţia este parte a menţinerii sănătăţii oculare. Trebuie 

să-i acordăm importanţa cuvenită, cunoscut fiiind faptul că e 
mai ușor să previi decât să vindeci. Ne referim la infecţii, trau-
matisme etc. Boli ca glaucomul, în general nu pot fi prevenite, dar 
monitorizarea corectă poate păstra vederea. Cataracta nu poate 
fi prevenită, dar operată la timp face ca vederea să fie de calitate 
și după operaţie.

Care este stadiul actual în ceea ce priveşte factorul 
ereditar în bolile oftalmologice? 
Acest factor este  foarte important și trebuie să-l avem în ve-

dere în glaucom, miopie, hipermetropie, strabism. Prezenţa fac-
torului genetic implică o monitorizare atentă.

Cum apreciaţi diversificarea  în ultimii ani a metode-
lor de investigaţie și de tratament a întregului dome-
niu al oftalmologiei, la noi în ţară ?
România are și în domeniul oftalmologiei metode de in-

vestigaţie și tratament de înalt nivel. Posibilitatea de a face 
schimb de informaţii, de a evalua noutăţile, investiţiile în spi-
tale publice sau private face să putem beneficia de ajutor me-
dical rapid, eficient și de calitate. Bineînţeles că aceste metode 
nu sunt de același nivel peste tot în ţara, dar potenţial de dez-
voltare există.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegi-
lor dvs.
Consider că în momentul actual trebuie să ţinem aproape, iar 

urarea cea mai importantă este să fim sănătoși. Aceasta pentru 
că nu știe nimeni cât durează pandemia.

Conf. dr. MirCea fiLiP • Medic primar oftalmolog • Doctor în ştiinţe medicale
• F.E.B.O • Preşedintele Societăţii Române de Oftalmologie

     Pandemia SARS COV 2
               a creat oftalmologiei
                mari probleme, ca
                   de altfel întregii 
                comunităţi medicale

INTERVIU

     Pandemia SARS COV 2     Pandemia SARS COV 2
               a creat oftalmologiei               a creat oftalmologiei
                mari probleme, ca
                   de altfel întregii
                comunităţi medicale



OFTALMOLOGIE 5

ARTICOLE DE SPECIALITATE



OFTALMOLOGIE6

INTERVIU

În perioada 24 – 26 septembrie se va desfășura a 
56-a ediţie a Reuniunii Anuale a Oftalmologilor. 
Vă rugăm să ne oferiţi câteva detalii despre acest 
eveniment precum și despre noutăţile ce vor fi 
aduse în discuţie odată cu acest eveniment major 
al breslei oftalmologilor.
Reuniunea Anuală a Oftalmologilor este una dintre 

cele mai vechi manifestări medicale, nu numai din lumea 
oftalmologilor. Așa cum aţi menţionat, am ajuns la a 56-a 
ediţie. Pe lângă faptul că avem o Reuniune pentru medici, 
suntem și la cea de-a 13-a ediţie a Reuniunii Anuale a Of-
talmologilor pentru asistenţii medicali, pentru că noi con-
siderăm că medicii și asistenţii fac o echipă în fiecare zi 
și atunci trebuie să facă o echipă și atunci când vorbim de 
Reuniunea Anuală a Oftalmologilor.

Ca de obicei, această manifestare trebuia să se 
desfășoare în luna mai, dar ţinând cont de perioada de 
pandemie, am fost nevoiţi să amânăm manifestarea pen-
tru luna septembrie, iar în luna iunie-iulie ne-am hotarat 

ca această manifestare să se desfășoare în format virtual. 
Nu este un lucru ușor pentru a transpune în modul virtual 
tot ce înseamnă o manifestare clasică dar am avut și spri-
jinul companiei Eventer Net care ne ajută an de an și care 
ne-a asigurat și platforma de desfășurare, astfel încât, toa-
tă manifestarea să aibe un circuit relativ normal, așa cum 
se desfășura când ne vedeam faţă în faţă, dar în același 
timp să respectăm distanţarea socială.

Iniţial am ales pentru Reuniunea Anuală a Oftalmolo-
gilor un titlu care era „Tradiţie și viitor în oftalmologie”. 
Atunci când ne-am hotărât să facem prima ediţie online, 
am actualizat această temă și actualmente tema manifes-
tării este „Tradiţie şi viitor în oftalmologie. Prezenţi, pe 
timp de pandemie”. Am spus prezenţi pe timp de pande-
mie, pentru că noi oftalmologii, am fost pe baricade încă 
de la început, noi ca oftalmologi stăm mult mai aproape 
de pacient, astfel încât riscul de infectare a medicului cu 
acest COVID-19 a fost mult mai mare, dar nu ne-am dat 
de-o parte și am continuat activitatea noastră atât în spi-
tale cât și ulterior, când s-a putut, în cabinetele medicale.

Puteţi să ne vorbiţi despre eforturile pe care le-
aţi făcut pentru realizarea primei ediţie online a 
Reuniunii Anuale a Oftalmologilor din acest an?
Aș vrea să adaug faptul că, o ediţie online practic îţi 

ușurează urmărirea manifestării, pentru că uneori nu 
poţi pleca de la spital sau de la cabinet și eventual o zi, 
de la început sau de la sfârșit, lipseai de la manifestare, 
pe când acum am făcut programul de așa manieră încât 
să fim cumva în afara programului normal. Dacă partici-
panţii nu vor participa într-o zi, noi, ca organizatori, vom 
asigura toate prezentările în continuare timp de o lună. 
Practic, cine dorește să-și îmbunătăţească activitatea și 
cunoștinţele medicale și profesionale, vor putea să vadă 

Prof. Dr. Camelia margareta BogDăniCi • Medic primar Oftalmologie
• Președinte al Reuniunii Anuale a Oftalmologilor 2020

     Tradiţie şi viitor 
în oftalmologie. 
Prezenţi, pe timp 
de pandemie

Ajunsă la a 56-a editie, Reuniunea Anuală a Oftalmologilor a devenit în timp un reper al medicilor oftalmologi 
în ceea ce privește nivelul știinţific înalt. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de prestigiu, conferenţiari 
de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România cât și lideri mondiali ai oftalmologiei își 
vor împărtăși experienţa și vor oferi cunoștinţe de vârf în domeniul vast al acestei specialități.
În preajma evenimentului, am avut onoarea de a discuta, cu doamna prof. dr. Camelia Margareta Bogdănici 
- președinte al Reuniunii Anuale a Oftalmologilor, care ne-a oferit mai multe amănunte despre acest eveni-
ment, precum și despre noutăţile din domeniul practicii medicale.

Colegilor mei și colegilor din tot ce înseamnă 
sistem sanitar și pacienţilor în general, le 

doresc multă sănătate. Să aibă multă grijă, să 
se ferească de acest COVID, să ne vedem poate 

la anul viitor faţă în faţă, să ne putem relua 
activitatea de zi cu zi, pentru noi ca medici și 

pentru pacienţi, iar pentru cei care vor urmării 
lucrările RAO, îi asigur că nu vor fi dezamăgiţi.
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* suplimentar față de prețul de catalog al lentilelor Varilux
Dacă nu doriți sa susțineti proiectul Privește în viitor, trimiteți un email la adresa 
eunusustinpiv@essilor.ro  prin care menționați că optați să nu participați în acest program

▶ Peste 4.000 de unități de învățământ public incluse în proiect
▶ 2.000 de copii vor fi echipați gratuit în cadrul proiectului în 2020

Primul screening oftalmologic din România pentru copiii între 5 și 17 ani pentru identificarea și 
evaluarea stării de sănătate oculară. Vederea bună susține performanța școlară!

privesteinviitor.ro

Obiective specifice

Prin acest program unic în România, Essilor - liderul mondial în lentile de ochelari și-a propus să ajute 
școlarii din România care au probleme de vedere să le corecteze și, prin aceasta, să aibă o viață bună. 

Peste 630.000 de copii care beneficiază de proiect în perioada 2020 - 2023
1 leu / lentila Varilux* va fi alocat pentru echiparea cu ochelari a copiilor în condiții 
dezavantajate, direcționați în donații către SALVAȚI COPIII, începând cu 1 august 2020.

PRIVEȘTE ÎN VIITOR 
CU ESSILOR ȘI SALVAȚI COPIII

ESSILOR ROMANIA împreună cu Specialiștii Vederii 
și Salvați Copiii echipează cu ochelari 2.000 de copii 
în 2020! Vederea bună susține performanța școlară!
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Reuniunea Anuală a Oftalmologilor este una 
dintre cele mai vechi manifestări medicale, nu 
numai din lumea oftalmologilor. Așa cum aţi 

menţionat, am ajuns la a 56-a ediţie. 

prezentările înregistrate, timp de o lună. În general, am 
ales varianta de prezentare a lucrărilor în manieră live cu 
foarte mici excepţii, pentru că au fost și colegi din străi-
nătate care au spus că le este frică să nu aibă o conexiune 
bună la internet în ziua, ora prezentării și atunci, au trimis 
înregistrarea prezentării, dar în general am ales forma de 
prezentare live deoarece am dorit să existe o interacţiune 
între prezentator și participanţi, se pot pune întrebări, se 
pot face precizări, în așa fel încât să discutăm și să ne ”ve-
dem”, într-un fel , faţă în faţă dar virtual. 

În același timp pe site, cei care vor putea să intre, vor 
putea să viziteze firmele care ne ajuta, vom putea să ve-
dem produsele pe care le comercializează și chiar să luăm 
legătura cu o parte din companiile care sunt alături de noi 
la această manifestare în mod direct.  

 Care sunt principalele probleme cu care se con-
fruntă medicii oftalmologi în această perioadă la 
noi în ţară?
Pentru că sunt medic de spital, mai ales că fac parte 

dintr-un spital de urgenţă, pot să vă spun un singur lucru: 
în acest moment spitalul poate interna doar cazurile de 
urgenţă. Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului de 
Urgenţă Sf. Spiridon din Iași, a asigurat pe perioada de 
urgenţă și în această perioadă, tot ce a însemnat caz de 
urgenţă din zona Moldovei. Cazurile de la Suceava, unde 
știm că spitalul a fost închis, de la Piatra Neamţ, de la 
Botoșani unde spitalul de urgenţă este suport COVID, de la 
Vaslui, de la Bârlad, de la Galaţi. Practic tot ce a însemnat 
urgenţă, atât pentru copil, cât și pentru adult, a fost trimis 
spre Iași. Asta a însemnat o organizare cu totulș cu totul 
deosebită, cu circuite în clinică diferite faţă de circuitele 
care erau înainte de pandemie, am făcut o zonă tampon în 
care am internat pacientul care vine prima dată suspect 
sau nesuspect de COVID, pentru că noi suntem obligaţi să 
tratăm, și pacientul care vine suspect sau chiar și COVID. 
Momentul în care este diagnosticat cu COVID pozitiv, 
dacă există de exemplu o plagă, noi îl tratăm și apoi ulte-
rior îl trimitem spre spitalul de boli infecţioase sau spre 
spital suport COVID. Suntem obligaţi să facem acest lucru 
astfel încât, așa cum am zis,  am fost și suntem permanent 
pe barică de zi de zi.

Este greu acum pentru toţi oftalmologii pentru cazu-
rile care sunt considerate cazuri elective, sunt cazuri cu 
afecţiuni cronice, așa cum este glaucomul. Strabismul nu 
este o afecţiune cronică dar copii sunt mici și este riscant 
și nici părinţii nu doresc să vină la spital să-și opereze 
copiii. Uitaţi-vă că sunt 6 luni și operaţiile de strabism le 
amânăm. Sunt pacienţi care au nevoie de noi pentru anu-
mite reţete și din fericire în acest moment îi putem trata 
doar printr-o internare de o zi dar luându-ne toate măsu-
rile de precauţie, iar cazuri ca de exemplu cataracta, nu 
pot fi internate în spitalul nostru pentru că sunt conside-
rate cazuri elective. Din păcate, cataracta care vine la noi, 
vine uneori doar cu complicaţii, cu glaucom, deoarece pa-
cientul nu s-a operat la timp ţi bineînţeles că intervenţiile 
acum sunt mult mai dificile.       

 Puteti să faceţi o comparaţie în timp între ima-
gistica folosită astăzi în evaluarea pacienţilor 
faţă de acum 10-15 ani?
Oftalmologia cred că este specialitatea medicală cu cea 

mai rapidă dezvoltare din punct de vedere al instrumente-
lor și al investigaţiilor paraclinice. Acum 10 ani în clinică 
nu aveam OCT (computer tomografia prin coerenţă opti-
că), acum nu se poate pune diagnostic fără acest examen 
și sunt ţări în care nu ai voie să pui diagnostic, cum este 
glaucomul, fără să faci dovada minimă printr-un OCT sau 
printr-o stereo-fotografie de pol posterior. Echografele 
oculare sunt în acest moment mult mai performante, își 
oferă detalii, atât de cameră anterioară - care în urma cu 
vreo 10 -15 ani aceste aparate nu se găseau într-un spital 
public. Perimetrele prin care determinăm campul vizual 
au un soft extrem de bine îmbunătăţit, astfel încât, pacien-
tul să poată fi urmărit în timp de acel aparat și sî se poată 
vizualiza evoluţia câmpului vizual al pacientului și prin 
evidenţierea lipsei de câmp vizual.

Așa cum vă spuneam softurile s-au îmbunătăţit iar 
chiar dacă manevra este aceeași, aparatura este mult mai 
sofisticată și pare mult mai simplă pentru pacient, și îi 
permite un confort mult mai bun.

Care sunt cele mai noi actualităţi în diagnosticul 
și tratamentul glaucomului?
La Reuniunea Anulă a Oftalmologilor se vor prezenta 

chiar ultimele noutăţi, se vor prezenta terapii medica-
mentoase de ultimă oră, combinaţii de medicamente care 
au eficienţă foarte bună în glaucom, se vor arăta medica-
mente care în acest moment nu mai au substanţă prezer-
vante care pot să dea diverse complicaţii locale și un dis-
confort ocular, pacientul să aibe o senzaţie de arsură, de 
iritaţie, de mâncărime, și bineînţeles că se vor prezenta și 
metode chirurgicale de ultimă actualitate.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
colegilor dumneavoastră care vor urmării ediţia 
RAO 2020 în format online.
Colegilor mei și colegilor din tot ce înseamnă sistem 

sanitar și pacienţilor în general, le doresc multă sănătate. 
Să aibă multă grijă, să se ferească de acest COVID, să ne 
vedem poate la anul viitor faţă în faţă, să ne putem relua 
activitatea de zi cu zi, pentru noi ca medici și pentru paci-
enţi, iar pentru cei care vor urmării lucrările RAO, îi asi-
gur că nu vor fi dezamăgiţi. Programul este deja pe site-ul 
evenimentului , este un program extrem de interesant, cu 
multe noutăţi și cu multe personalităţi din lumea medica-
lă atât din România cât și din străinătate.
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Introduction

Epithelial defects of the cornea heal quickly and without inci-
dents. When these defects are not healed in time, defined in the 
literature in two weeks, they become known as persistent epithe-
lial defects (PED) and sometimes become an corneal persistent 
ulcers.

The purpose of this paper is to present the using Omnigen 
refrigerated dry amniotic membrane and Omnilens in a corneal 
ulcers.

• Amniotic membrane (amnion) is the thin avascular inner 
layer of the foetal membrane, which surrounds, protects and 
nurtures the foetus during pregnancy. 

• The amnion produces important proteins, responsible for 

promoting the normal growth and development of the foetus.
• These proteins exhibit immunoregulatory, anti-fibrotic, 

anti-inflammatory, antiangiogenic, non-tumorigenic and 
wound healing characteristics. 

• When appropriately preserved, the beneficial effects of re-
ducing inflammation and neovascularisation, and promoting 
wound healing can be maintained to promote regeneration of 
healthy tissue. This foetal derived tissue, does not express an-
tigens of histocompatibility and therefore delivers a low risk of 
immunogenicity. 

• As a transplant therapeutic graft, amniotic membrane has 
the advantage over other biologic tissues that it is thinner and 
better tolerated by the patient.

Material and method
• We applied Omnigen amniotic membrane and Omnilens-

contact lens in 15 eyes with corneal ulcers,
•  8 eyes with neurotrophic keratopathy,
• 2 perforated, 2 eyes with Steven-Johnson syndrome, 
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• 3 eyes with Mooren ulcer,2 perforated
• 1 eye with corneal lattice distrophie, perforated,
• 1 eye with corneal transplant.
• We applied the amniotic membrane after rehydration in 10 

cases without suture and 5case with suture.

• At the same time we applied the Omnilenz contact lens.
• A unique ‘off the shelf’, transportable biological matrix that 

can be used as an effective regenerative therapy for a range of 
wound care indications, including ocular surface indications. 

• Through the Tereo manufacture process, Omnigen uniquely over-
comes the reported limitations associated with conventional cryo- 
and dry preservation techniques, to retain the natural regenerative 

properties of fresh amnion in a dry and stable transplant matrix. 
• Omnigen will equip civilian, military and veterinary clini-

cians with an easy access and easy to use regenerative therapy, 
allowing them to effectively treat ocular surface disease and trau-
ma in surgery, in the clinic or in the emergency room.

• OmniLenz is manufactured exclusively for NuVision in the 
UK by Menicon Limited, utilising the tried and tested comfort 
and safety of an established Menicon Soft 72 contact lens worn 
daily by the general public. 

• OmniLenz , is designed for the application of Omnigen 80 
(10 mm disc) to treat central corneal defects.

Results and discussions

Omnigen is a transportable biological matrix that can be used 
as a regenerative therapy for corneal ulcers or other diseases of 
the ocular surface.

The application of the membrane has been made according to 
the existing lesion. Graft with epithelial position up in 3 cases and 
Patch with epithelial position down in 12 cases. 

The results were good, obtaining the anatomical reconstruc-
tion of the ocular surface. In 3 cases we repeated the membrane 
application. 

We must speak about unmet needs in our country about the 
treatment of corneal ulcers with or without perforation. Because 
we have not a tissue bank we can not perform corneal transplant 
and we resort in urgency to amnio transplant for the tectonic 
purpose.

  Conclusions
• Omnigen’s amniotic membrane together with the Omnilenz 

therapeutic contact lens can be a solution for the treatment of 
corneal ulcers with perforation or no perforation of the cornea.

• The dry amniotic membrane can be used for tectonic pur-
pose and the procedure can be repeated.
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 • bază cu 3 roţi (una în partea din faţă) pentru o 
poziţionare comodă a picioarelor utilizatorului;

 • ajustarea înălţimii suporturilor de braţe prin acţionarea unei 

 • reglarea înălţimii prin intermediul a 2 butoane poziţionate 
de-o parte și de alta a bazei, acţionate cu ajutorul călcâielor;

 • frână electrică pentru cele 2 roţi din spate, acţionabilă cu călcâiul;
 •
 • componentele prin care se realizează reglări și ajustări 

Masă de operaţii destinată în special intervenţiilor în domeniul 
ORL, Oftalmo, Stomatologiei, Chirurgiei plastice, Neuro.
Componentele topului sunt detașabile pentru 
a facilita curăţarea și dezinfecţia.
Secţiunea de cap, cu sistem de atașare/detașare rapid, are o 
formă ergonomică ce asigură atât un confort sporit pacientului, 
cât și o poziţionare corectă și stabilă graţie formei anatomice.
Baza mesei este gândită astfel încât să ocupe o zonă cât mai restrânsă. 
Caracteristici:
 • structură solidă din oţel vopsit în câmp electrostatic, cu bază cu sistem 

de ridicare cu 2 coloane. Dimensiunea bazei este de 60 x 80 cm;
 • componentele topului sunt capitonate și acoperite cu 

material MedTech;
 • înălţimea reglabilă electric, 

între 50 și 90 cm;
 • Lungimea topului: 200 cm (în poziţie 

pat, incluzând și secţiunea de cap). 
 • Secţiunea de cap se poate 

regla pe înălţime 0-8 cm și 
în longitudinal 0-45 cm;

 • Spătarul reglabil +90° -20°;
 • Funcţia Trendelenburg de până la -18°;
 • 4 roţi pivotante cu sistem de 

frână, acţionabil la picior, de-o 
parte și de alta a mesei. Posibilitate 
de blocare direcţională a roţilor din dreptul secţiunii de 
picioare, pentru deplasarea mesei pe distanţe mai lungi;

 • telecomandă pentru operarea tuturor secţiunilor (cap, 
spătar, picioare, șezut), a înălţimii și a funcţiei Trendelenburg. 
4 memorii de poziţie. Buton pentru poziţia „pat";

 • Capacitate maximă de ridicare: 300 kg;

SCAUN PENTRU CHIRURG

MASĂ DE OPERAȚII

Echipamente medicale și infrastructură
Instrumentar și consumabile
Consultanță specializată
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Vezi azi, trăiești acum. Despre un 
tratament oftalmologic făcut la timp

A m trecut printr-o perioadă dificilă, încă trecem, nu știm ce 
va fi, avem doar speranța că vom trece cu bine și datoria 
să procedăm în așa fel încât să fie bine pentru toți. În 

oftalmologie sunt doar câteva afecțiuni care au nevoie urgentă de 
tratament, însă toate celelalte probleme de vedere au un impact 
semnificativ asupra vieții și desfășurării normale a activităților. 
Nerezolvarea lor la timp implică disconfort și, uneori, chiar 
incapacitatea de a putea avea o viață normală.

În momentul în care s-a decis instituirea stării de urgență, am 
fost abordați de către pacienți ai clinicii, dar și de către oameni care 
auziseră de clinica Ama Optimex, cu rugămintea de a le oferi soluții. 
Unii dintre ei aveau probleme cu rezolvare chirurgicală, situație 
în care singura soluție era așteptarea ridicării stării de urgență și 
redeschiderea clinicii. Alții erau disperați pentru că aveau dioptrii 
mari și că și-au stricat ochelarii sau li se termină lentilele de contact.

Pandemia ne-a arătat cât de periculos este ă se amâne rezolvarea 
unei probleme sau să fii dependent de cineva sau ceva. Înainte de 
pandemie, anumiți pacienți se mai gândeau, mai amânau de frica, 
chiar dacă vederea era slabă sau aveau nevoie urgent de operație. 
Vorbim despre cazuri în care operațiile erau complicate, iar rezolvarea 
ar fi oferit o îmbunătățire a confortului vizual. În altă ordine de idei, 
când o boală este avansată, operația devine mai dificilă, cu riscuri 
mai mari, cu complicații mai frecvente, cu recuperare mai greoaie.

Cu mulți ani în urmă, o prietenă de familie a venit la consult și 
necesita operație de cataractă la unul dintre ochi, celălalt fiind mai 
puțin afectat. Am făcut operația, dar prietena noastră mi-a spus că 
vrea să facă operație și la celălalt ochi, deși i-am explicat inițial că 
mai poate aștepta. Spre surprinderea mea, mi-a argumentat că orice 
tratament, dar mai ales operațiile trebuie făcute când ești mai tânăr 
pentru că organismul are alta putere de regenerare, de vindecare etc. 
Ce mare dreptate avea!

Alt exemplu. Un bărbat de 56 ani, om simplu, dar cu putere 
financiară, vine la consultație pentru confirmarea diagnosticului de 
glaucom. Constat glaucom avansat la ambii ochi, unul fiind practic 
pierdut. Având dubii privind diagnosticul meu, pleacă la un consult 
în străinătate de unde se întoarce cu confirmarea diagnosticului. 
Această boală oculară gravă are o caracteristică importantă, respectiv 
tot ceea ce este pierdut nu se mai poate repara. Monitorizarea acestei 

boli este îndelungată, plictisitoare și cu rezultat incert, adică un 
tratament corect nu oferă garanția menținerii unei vederi bune în 
timp. Dar, din fericire, boala are un parcurs de zeci de ani, cu vedere 
posibil din ce în ce mai slabă. Pacientul menționat este unul care se 
încadrează în acest scenariu. În condițiile unui diagnostic precoce și 
tratament, boala nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control, iar în 
cele mai multe cazuri, vederea se păstrează.

Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, handicapul vizual 
poate favoriza și alte posibile probleme medicale, cum ar fi o fractură, 
pentru că persoana în cauza nu mai apreciază corect distanțele. 
Problemele vizuale survin în general la vârstnici, iar aceștia pot 
avea accidente vasculare cerebrale sau cardiace care să nu permită 
operația unei cataracte în evoluție, care se poate agrava și necesită 
operație în perioada de vindecare a problemei menționate.

Consider că această situație în care ne aflăm toți ne-a învățat sau 
trebuie să ne învețe multe lucruri bune, pe noi ne-a învățat. Odată 
cu redeschiderea clinicii Ama Optimex numărul de pacienți pe 
care a trebuit să îi primim a fost imens, cu toate acestea COVID ne 
impune reguli foarte stricte. Având avantajul unei echipe foarte bine 
pregătite, formată din peste 70 de oameni, dar și experiență de 29 
de ani de când am pus bazele clinicii, ne-a ajutat să ne reorganizăm 
foarte bine. Pentru a ne putea ajuta pacienții să își rezolve problemele 
la timp, ne-am împărțit pe echipe și în ture.

De asemenea, am introdus un sistem de evaluare oftalmologică 
online. Echipa de 13 medici oftalmologi, fiecare cu diverse 
supraspecializări, se ocupă de diferite segmente ale oftalmologiei. 
Asta înseamnă că pacienții se pot programa la oricare dintre ei pentru 
consultație și investigații, apoi în funcție de tipul afecțiunii vor putea 
alege medicul care să îi trateze, în funcție de supraspecializarea 
acestuia. Rezultatul este rezolvarea problemele la timp, reducând 
semnificativ timpul de așteptare, fie că este vorba de o prescripție 
de ochelari, operație de cataractă, operații laser pentru reducerea 
dioptriilor, glaucom, afecțiuni retiniene, etc.

Ne adaptăm în fiecare zi, încercăm să găsim soluții, să fim 
aproape de oameni pentru a-și rezolva problemele oftalmologice. 
Îmi amintesc de momentele din starea de urgență când primeam 
un telefon, mail sau mesaj pe Facebook de la persoane cunoscute, 
pacienți sau alți oameni cu probleme de vedere. Uneori, mă simțeam 
neputincios că nu pot să ajut de la distanță. A fost o perioadă dificilă, 
pe care am depășit-o și din care am învățat multe lucruri. Primul 
și cel mai important este să nu mai așteptăm, să trăim acum, să ne 
rezolvăm astăzi problemele.

În egală măsură, aș vrea să precizez că nnevoia tratamentului 
făcut la timp se aplică pentru toate patologiile medicale, nu doar 
oftalmologice. Ideea prevenției și tratării timpurii a diverselor 
afecțuni, din fericire, prinde din ce în ce mai mult contur, nu doar în 
rândul medicilor, ci și pacienților, având ca scop final îmbunătățirea 
calității vieții. Și sunt convins că această pandemie va produce o serie 
de schimbări semnificative în atitudinea pacientului față de boală, 
dar și a posibilităților de tratament.

 

Autor:
Conf. dr. 
Mircea FILIP
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PRESBYOND – alternativa 
LASER pentru corecția 
chirurgicală a presbiopiei

S copul acestei proceduri este de a maximiza independența 
față de ochelari, cu compromiterea minimă a calității vederii. 
Tehnic operația este identică cu FemtoLASIK.

În articolul de față dorim să prezentăm metoda Presbyond, 
concepută de renumitul chirurg englez Prof. Dan Reinstein împreuna 
cu inginerii specializați în domeniul laserului în oftalmologie ai 
firmei germane Carl Zeiss Meditec.

Presbyond sau Laser Blended Vision (LBV) este o opțiune mai 
avansată de a trata pierderea acomodației legată de vârstă. Ea 
combină acuratețea chirurgiei refractive corneene cu beneficiile 
creșterii profunzimii focalizării. Este practic o tehnică monovision 
care în plus induce aberații de sfericitate ochiului până la un anumit 
nivel, optimizând în acest fel chirurgia laser.

Prin Presbyond ochiul dominant este corectat pentru a avea 
acuitatea maximă la distanță, iar ochiul non-dominant este adus 
la o dioptrie sferică care îi permite să fie utilizat pentru vederea 
de aproape. Această tehnică micromonovision asociază creșterea 
profunzimii focalizării fiecărui ochi prin intermediul unui profil 
optimizat al ablației, ce realizează un gradient refractiv continuu, 
pentru toată zona optică, tratată a corneei. Astfel, ca rezultat, cele 
două imagini obținute cu fiecare ochi fuzionează, permițând o 
vedere bună atât la distanță, cât și la citit fără ochelari. Așa numita 
”blended zone” ușurează creierului suprapunerea celor două 
imaginice determină obținerea binocularității, față de monovision-
ul convențional.

Preoperator se realizează câte o nomogramă pentru fiecare 
ochi pentru a obține o refracție target optimizată, iar componenta 
monovision poate fi ajustată nivelului toleranței fiecărui individ, 
între 0,75 D și 1,50 D, iar zona optică se alege în funcție de diametrul 
pupilar.

Presbyond este recomandată pacienților cu vârsta cuprinsă între 
40 și 60 de ani, fiind o tehnică familiară, Lasik, ce permite corecția 

dioptriilor între -8 și +5, inclusiv cu astigmatism până la 2 dioptrii.
Evaluarea preoperatorie este una standard pentru orice pacient 

care urmează să efectueze chirurgie refractivă laser, indiferent 
de tehnică, dar la care se adaugă testarea dominanței oculare, 
cât și toleranța monovision. Discuția cu pacientul este extrem 
de importantă, trebuie subliniat faptul că după operație va avea 
o acuitate vizuală diferită între ochi, că nu se recomandă să facă 
o comparație în acest sens, că durata până ce sau cand creierul va 
reuși să suprapună complet cele două imagini diferă de la individ 
la individ, în medie fiind de 4-6 luni. În tot acest interval poate 
resimți diferențe în acuitatea vizuală, de la zi la zi, fie la aproape, fie 
la distanță, iar exercițiul vizual intens este foarte important pentru 
scurtarea acestui interval.

Uneori, este necesară purtarea unor ochelari temporari în 
perioada de vindecare, până la stabilizarea refracției. Iar anumite 
situații cum ar fi: cititul unor caractere foarte mici, în lumină mai 
slabă, sau condusul pe timp de noapte pot necesita, de asemenea, 
purtarea unor ochelari.

Din punctul de vedere al chirurgului, este o tehnică FemtoLasik 
standard, cu urmărirea postoperatorie corespunzătoare. Pe lângă 
complicațiile uzuale procedurii FemtoLasik, ne putem confrunta cu 
o incapacitate a pacientului de a se acomoda, în foarte rare situații, 
fiind astfel necesară corecția ochiului non-dominant pentru o 
acuitate maximă la distanță și purtarea ochelarilor la aproape, 
fiind astfel o soluție reversibilă. În situația apariției ulterioare a 
cataracteidupă Presbyond se poate opta pentru implantarea oricărui 
tip de cristalin artificial.

Deși este o metodă mai nouă de corecție a presbiopiei, rezultatele 
obținute până în prezent recomandă Presbyond ca o bună alternativă 
în obținerea independenței față de ochelari, fără a avea consecințele 
unui implant multifocal. Practic, 97% dintre pacienți vor fi perfect 
adaptați la un an după operație.

 

Autor:
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Rezolvarea presbiopiei este o chestiune fo-
arte arzătoare a oftalmologiei zilelor noastre. 
Cercetători şi chirurgi renumiţi au imaginat o serie 
de metode chirurgicale pentru a scăpa omul mod-
ern de disconfortul purtării ochelarilor de citit sau 
a celor progresivi, după caz. Totuşi, nicio metodă 
nu s-a dovedit a fi perfectă şi fiecare dintre ele 
trebuie văzută ca un compromis în obţinerea 
independenţei faţă de ochelari.
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Manifestări oftalmologice în 
infecția cu virusul SARS-COVID 19

 

Autor:
Dr. Daniela CIOPLEAN
• Clinica Oftalmologică Oftapro

P andemia cu Covid 19 ne-a schimbat tuturor viața în mod rapid, 
luându-ne prin surprindere. Suntem în perioada în care medi-
cina și oamenii de știință implicați încearcă să definească și să 

înțeleagă, prin analizarea cazurilor pacienților infectați, toate manifes-
tările infecției cu Covid 19.

S-au publicat în ultimele luni articole pe baza cărora a fost construit 
o parte din conținutul informațional ce urmează. Literatura publicată 
semnalează faptul că virusul poate provoca  conjunctivită folicula-
ră, ceea ce indică faptul că SARS-CoV-2 poate fi transmis prin inter-
mediul aerosolilor care intră în contact cu conjunctiva. Se suspectează 
serios pătrunderea virusului în organism prin secreția conjunctivală, 
motiv pentru care ochelarii de protecție sunt obligatorii la persoanele 
care intră în contact cu pacienți infectați sau potențial infectați.

În general, foarte multe infecții virale pot da manifestări oftalmo-
logice și aici putem menționa : virusul rujeolic, herpetic, Epstein-Barr, 
citomegalovirus, etc. În pricipiu, majoritatea infecțiilor virale pot afecta 
ochiul atât la nivelul suprafeței oculare cât și în profunzime, la nivelul 
uveei, retinei sau nervului optic, deci aceste manifestări nu sunt sur-
prinzătoare. Un studiu publicat de către colegii din China a detectat 
prezența conjunctivitei la unul din cei 30 de pacienți infectați internați, 
constatându-se  prezența virusului în secrețiile oculare.

Alte studii, pe un număr mai mare de pacienți, indică prezența 
unei inflamații a conjunctivei, la 9 din aproximativ 1000 de pacienți, 
informațiile venind tot din China. Aparent, această roseață și inflamare 
a conjunctivei par să fie semne frecvente și precoce la pacienții în vârstă 
care au dezvoltat ulterior simptome respiratorii de COVID-19, deci ipo-
tetic, poate fi un semn premonitor de infectare.

Nu înseamnă că ochii roșii sau disconfortul ocular sunt obligatoriu 
semne de infecție cu COVID, deoarece majoritatea pacienților vârstnici 
au inflamații cronice ale suprafeței oculare generate de uscăciunea ocu-
lară sau alte cauze obișnuite la această vârstă. Nu e mai puțin adevărat 
că orice viroză respiratorie poate fi acompaniată de conjunctivită.

Pacienții afectați se prezintă frecvent în clinici de oftalmologie sau 
secții de urgență. Acest fapt crește probabilitatea ca oftalmologii să fie 
primii care evaluează pacienții posibil infectați cu SARS CoV-2. Din 
acest motiv, există protocoale de examinare oftalmologică care, în pe-
rioada pandemiei, impun purtarea obligatorie a:
– măștii de protecție de către personalul medical și în special de către 
medicul oftalmolog,
– halatelor sau salopetelor,
-ochelarilor de protecție (pentru noi, oftalmologii, vizierele sunt inutile, 
deoarece reduc vizibilitatea și nu permit examinarea la microscop),

– mănușilor de protecție,
– ecranelor de protecție ale aparatelor de examinare, plus

• dezinfecția sistematică și agresivă a echipamentelor utilizate după 
fiecare pacient,
• evitarea manevrelor oftalmologice care implică atingerea ochiului 

sau a pleoapelor și o distanță foarte mică de pacient, precum aplicarea 
lentilelor de contact, în situația în care acest  lucru poate fi amânat până 
la normalizarea situației.

Statistic vorbind, oftalmologii fac parte din categoria cea  mai expusă 
la infectare, după medicii din secțiile de Infecțioase, Terapie Intensivă și 
ORL-iști. Deși nu sunt multe articole publicate încă,  colegii oftalmo-
logi din străinătate, în special Spania și Franța, au sesizat la pacienții cu 
forme serioase de infecție cu Covid-19 și alte manifestări oftalmologice.

Pierderea gustului și a mirosului de către unii pacienți infectați indi-
că neurotropismul acestui virus, deci tendința lui de a agresa sistemul 
nervos. Formele de manifestare sunt diverse, iar afectarea oculară a fost 
semnalată de către colegii care au fost în contact cu pacienții cu forme 
medii sau severe de boală sau, interesant, pacienți la care singura mani-
festare a fost cea oculară. Cel mai frecvent observate au fost afectarea 
nervului optic cu scăderea vederii și paralizii ale mușchilor extrao-
culari însoțite de vedere dublă, o parte dintre ele fiind reversibile.

Este foarte greu în acest moment să tragem concluzii deoarece ener-
gia este concentrată, la pacienții cu forme severe de boală, pe cuparea 
fenomenelor inflamatorii care duc la cascada afectării multiple de orga-
ne, începând cu sistemul respirator, iar celelalte fenomene descrise, nu 
sunt prioritare, fiind o consecință a afectării sistemului nervos.

De la izbucnirea epidemiei, am păstrat o legătură foarte strânsă cu 
colegii de pe multe meridiane, având posibilitatea de a afla noutăți și 
observații direct de pe «câmpul de luptă».

Timpul nu a permis încă prelucrarea tuturor datelor și, prin urma-
re, nici publicarea unor articole care să ne lumineze concret în privința 
afectării oftalmologice în particular, dar, cu certitudine, în următoa-
rea perioadă ne vom confrunta cu manifestări oftalmologice legate 
de Covid, mai mult sau mai puțin severe, dat fiind că va trebui să ne 
«obișnuim» cu acest virus și să ne construim imunitatea specifică îm-
potriva lui. Specialiștii explică  absența formelor grave la copii  prin 
plasticitatea și imaturitatea sistemului imunitar care se adaptează «din 
mers», dar asta nu înseamnă că ei nu pot vehicula sau transmite virusul.

Din acest motiv, colegilor care lucrează cu copii le recomandăm să 
fie vigilenți: suntem mai expuși decât cei care lucrează cu adulții. «O 
simplă răceală» poate să ne aducă în cabinet sau în clinică un vector 
contagios.

Este obligatoriu ca pacienții mici sau mari cu manifestări respi-
ratorii și/sau febră să fie direct îndrumați către centrele oftalmolo-
gice care sunt desemnate să primească potențiali pacienți infectați 
cu Covid-19.  Triajul telefonic și completarea responsabilă a datelor 
care indică contactul cu potențiale focare la intrarea în clinică pot să 
reducă major riscul de infectare.

Cu certitudine, o atitudine implicată, informarea continuă a perso-
nalului medical, respectarea protocoalelor, investiția în echipamente 
adecvate și educarea pacienților prin atitudine pozitivă, respectarea 
strictă a regulilor, dezinfecția și sterilizarea, toate lucrurile pe care tot 
sistemul medical ar fi trebuit să le respecte până în prezent și altele noi, 
specifice, toate aceste lucruri ne vor ajuta să trecem cu bine și cu cât mai 
puține pierderi peste această pandemie care, se pare, ne-a prins foarte 
nepregătiți pentru secolul în care oamenii zboară spre Marte, trans-
plantează organe și creează organe artificiale sau teleportează fotoni…
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Vizionarii. Ei schimbă felul în care vedem lumea. În timp ce unii 
rămân în istorie. Sunt mulți care nu rămân. Precum cei care 
schimbă, zilnic, modul în care văd mii de oameni. Totul ca să le 
poată oferi cel mai deosebit dar. Darul vederii.

For the Visionaries

www.hoyavision.com/ro



OFTALMOLOGIE20

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Tubajul siliconic în tratamentul 
obstrucţiei congenitale 
a canalului lacrimonazal

I ntubarea cu stent siliconic a canalului lacrimal este o tehnică ino-
vatoare, utilă şi eficientă în tratamentul obstrucţiei congenitale a 
canalului lacrimonazal.

 Recomand şi practic această tehnică în 2 situaţii:
• în cazul copiilor care au avut unul sau mai multe sondaje ante-

rioare dar încă sunt simptomatici şi prezintă lăcrimare asociată sau nu 
cu infecţii repetate ale sacului lacrimal.

• copii cu  vârsta peste 18-24 luni  având lăcrimare datorată ob-
strucţiei canalului lacrimal, dar fără un sondaj anterior până la acea 
vârstă.

De regulă, practic intubarea siliconică folosind tehnica Ritleng.
Faţă de tehnicile tradiţionale, tehnica Ritleng are ca inovaţie o son-

dă de ghidaj pentru firul siliconic şi un fir siliconic cu capete flexibile 
din polipropilena.

În tehnica Crawford, spre exemplu, aceste capete sunt metalice, ne-
flexibile, ceea ce poate îngreuna extragerea firului.

Tehnica Ritleng: introducerea firului siliconic pe sonda de ghidaj.
Prin aceste inovaţii, tehnica de intubare Ritleng permite extragerea 

cu uşurinţă a firului din  cavitatea nazală, fără fracturarea cornetului 
nazal inferior, astfel încât sângerarea nazală este mult mai redusă in-
traoperator şi după.

Tehnica Ritleng: extragerea firului siliconic din cavitatea nazală.
Intubarea cu stent siliconic se realizează la copil în condiţii de an-

estezie generală, în ambulator, fără a necesita internarea pacientului.
Tubul siliconic este de obicei bine tolerat şi nu produce disconfort 

copilului. Cea mai frecventă complicaţie este dislocarea laterală a bu-
clei prezente în colţul intern al ochiului, dacă copilul îşi freacă insistent 
ochii.

Postoperator: poziţia tubului siliconic în cele două canalicule lacri-
mare.

Tubul siliconic este de obicei extras după 3 luni, dacă copilul nu mai 
prezintă lăcrimare. Extragerea firului siliconic se face cu uşurinţă, în 
cazul copiilor mai mari chiar în cabinet, după administrarea unor pi-
cături anestezice.

Recomand intubarea cu stent siliconic a canalului lacrimal ca fiind 
cea mai bună soluţie în recidiva obstrucţiei   congenitale a canalului 
lacrimonazal.
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Omega-3 - o constantă nutriţională 
esenţială pentru menţinerea 
sănătăţii ochilor

Acizii grași Omega-3, cunoscuți și sub denumirea de acizi 
grași polinesaturați esențiali, sunt vitali pentru buna 
funcționare a organismului uman, însă trebuie asigurați 

prin dietă, deoarece organismul nu îi poate produce. Numeroase 
studii au demonstrat rolul crucial al 
acizilor grași Omega-3 în menținerea 
sănătății în general, dar mai ales pen-
tru buna funcționare a sistemului 
nervos și cardiovascular. Alte beneficii 
includ reducerea proceselor inflama-
toare, scăderea riscului apariției unor 
boli cronice grave precum diabetul, ar-
trita și chiar a cancerului. 

Acizii Omega-3, supranumiți 
și “Grăsimile inteligenței” sunt 
importanți pentru sănătatea noastră 
încă din perioada prenatală, în peri-
oada extrem de solicitantă a sarcinii, 
când femeile au nevoi crescute de acizi 
grași Omega-3, atât pentru sănătatea 
proprie cât și a copilului, dar și după 
sarcină, în perioada alăptatului, când 
bebelusii se pot bucura de acțiunea 
pozitivă pe care le-o oferă acizii grași 
Omega-3. În ultimul trimestru de sar-
cină se definitivează formarea creie-
rului copilului, a retinei și a sistemului 

Nu mai este de mult un secret fap-
tul că o alimentaţie sănătoasă este 
esenţială pentru a ne bucura de lon-
gevitate şi de o sănătate trainică, din 
copilărie şi până la senectute. Şi ochii 
noştri au nevoie de nutrienţi pentru 
a-şi menţine capacitatea şi acuitatea 
vizuală cât mai mult timp. O alimen-
taţie sănătoasă pentru ochii noştri ar 
trebui să includă o dietă variată, boga-
tă în legume şi fructe care să ne asi-
gure necesarul de vitamine, minerale 
şi alte substanţe nutritive esenţiale.

Omega-3 Ochi Sănătoși -
esenţial pentru sănătatea vederii

| www.sagasanatate.ro |
| www.lysi.ro | 

| Tel.: 0722.810.692 |

| www sagasanatate ro |

nervos, pe baza rezervelor de Omega-3 ale mamei. Dacă aceste re-
zerve sunt sărace, pot apărea carențe în dezvoltarea copilului. 

O serie de studii clinice au demonstrat că acizii grași Ome-
ga-3 EPA și DHA reprezintă o resursă naturală extrem de utilă 
pentru obținerea și menținerea sănătății ochilor. DHA, prezent 
cu precădere în binecunoscutele fosfolipide, reprezintă consti-
tuentul major al lipidelor creierului și retinei și exercită atât un 
rol constitutiv cât și unul de protecție, influentând funcționarea 
optimă a acestor țesuturi. 

Acizii grași Omega-3 sunt un adjuvant de încredere în 
dezvoltarea și menținerea acuității vizuale, în prevenirea 
degenereșcenței maculare sau a sindromului ochiului uscat, pro-
tejând celulele fotoreceptoare împotriva stresului oxidativ, a su-
prasolicitării sau a modificărilor cauzate de înaintarea în vârstă. 

Ca și component structural al membranelor celulare, DHA 
are de asemenea capacitatea de a influența procesele implica-
te în funcționarea acestora. Acizii grași esențiali, pot susține buna 
funcționare a glandelor și canalelor oculare, buna drenare a lichidului 
intraocular și scăderea riscului de creștere a presiunii intraoculare și 
de apariție a glaucomului. În cazul în care celulele corpului uman și 
ale creierului uman sunt lipsite de acești acizi grași esențiali, de care 
au nevoie să crească și să funcționeze, celulele vor înlocui acizii grași 

cu alte grăsimi similare, dar care pot fi dăună-
toare și le vor diminua funcțiile. Așadar, aci-
zii grași Omega-3 reprezintă pe tot parcursul 
vieții o constantă nutrițională esențială pen-
tru obținerea și menținerea sănătății noastre 
în general și indispensabilă pentru funcția 
vizuală. Peștele este o sursă excelentă de acizi 
Omega-3, însă atenție la calitatea peștelui 
consumat, care nu poate fi purificat și de ase-
menea, ținând cont ca prin prelucrare termi-
că, peștele pierde o mare parte din conținutul 
de omega-3, devine evidentă recomandarea 
specialiștilor privind creșterea aportului de 
Omega-3, cu ajutorul suplimentelor alimen-
tare pure, de calitate premium, de la brand-
uri de încredere, precum uleiurile de pește 
LYSI Islanda! 

Uleiurile de pește de la Lysi Islanda 
sunt suplimente excepționale, obținute 
din materie primă de cea mai bună cali-
tate, prelucrată cu tehnologii de ultimă 
oră și conțin nutrienți esențiali pentru 
sănătatea ochilor!
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prin dietă, deoarece organismul nu îi poate produce. Numeroase 
studii au demonstrat rolul crucial al 
acizilor grași Omega-3 în menținerea 
sănătății în general, dar mai ales pen-
tru buna funcționare a sistemului 
nervos și cardiovascular. Alte beneficii 
includ reducerea proceselor inflama-
toare, scăderea riscului apariției unor 
boli cronice grave precum diabetul, ar-
trita și chiar a cancerului. 

Acizii Omega-3, supranumiți 
și “Grăsimile inteligenței” sunt 
importanți pentru sănătatea noastră 
încă din perioada prenatală, în peri-
oada extrem de solicitantă a sarcinii, 
când femeile au nevoi crescute de acizi 
grași Omega-3, atât pentru sănătatea 
proprie cât și a copilului, dar și după 
sarcină, în perioada alăptatului, când 
bebelusii se pot bucura de acțiunea 
pozitivă pe care le-o oferă acizii grași 
Omega-3. În ultimul trimestru de sar-
cină se definitivează formarea creie-
rului copilului, a retinei și a sistemului 

Nu mai este de mult un secret fap-
tul că o alimentaţie sănătoasă este 
esenţială pentru a ne bucura de lon-
gevitate şi de o sănătate trainică, din 
copilărie şi până la senectute. Şi ochii 
noştri au nevoie de nutrienţi pentru 
a-şi menţine capacitatea şi acuitatea 
vizuală cât mai mult timp. O alimen-
taţie sănătoasă pentru ochii noştri ar 
trebui să includă o dietă variată, boga-
tă în legume şi fructe care să ne asi-
gure necesarul de vitamine, minerale 
şi alte substanţe nutritive esenţiale.

Omega-3 Ochi Sănătoși -
esenţial pentru sănătatea vederii

| www.sagasanatate.ro |
| www.lysi.ro | 

| Tel.: 0722.810.692 |

| www sagasanatate ro |

nervos, pe baza rezervelor de Omega-3 ale mamei. Dacă aceste re-
zerve sunt sărace, pot apărea carențe în dezvoltarea copilului. 

O serie de studii clinice au demonstrat că acizii grași Ome-
ga-3 EPA și DHA reprezintă o resursă naturală extrem de utilă 
pentru obținerea și menținerea sănătății ochilor. DHA, prezent 
cu precădere în binecunoscutele fosfolipide, reprezintă consti-
tuentul major al lipidelor creierului și retinei și exercită atât un 
rol constitutiv cât și unul de protecție, influentând funcționarea 
optimă a acestor țesuturi. 

Acizii grași Omega-3 sunt un adjuvant de încredere în 
dezvoltarea și menținerea acuității vizuale, în prevenirea 
degenereșcenței maculare sau a sindromului ochiului uscat, pro-
tejând celulele fotoreceptoare împotriva stresului oxidativ, a su-
prasolicitării sau a modificărilor cauzate de înaintarea în vârstă. 

Ca și component structural al membranelor celulare, DHA 
are de asemenea capacitatea de a influența procesele implica-
te în funcționarea acestora. Acizii grași esențiali, pot susține buna 
funcționare a glandelor și canalelor oculare, buna drenare a lichidului 
intraocular și scăderea riscului de creștere a presiunii intraoculare și 
de apariție a glaucomului. În cazul în care celulele corpului uman și 
ale creierului uman sunt lipsite de acești acizi grași esențiali, de care 
au nevoie să crească și să funcționeze, celulele vor înlocui acizii grași 

cu alte grăsimi similare, dar care pot fi dăună-
toare și le vor diminua funcțiile. Așadar, aci-
zii grași Omega-3 reprezintă pe tot parcursul 
vieții o constantă nutrițională esențială pen-
tru obținerea și menținerea sănătății noastre 
în general și indispensabilă pentru funcția 
vizuală. Peștele este o sursă excelentă de acizi 
Omega-3, însă atenție la calitatea peștelui 
consumat, care nu poate fi purificat și de ase-
menea, ținând cont ca prin prelucrare termi-
că, peștele pierde o mare parte din conținutul 
de omega-3, devine evidentă recomandarea 
specialiștilor privind creșterea aportului de 
Omega-3, cu ajutorul suplimentelor alimen-
tare pure, de calitate premium, de la brand-
uri de încredere, precum uleiurile de pește 
LYSI Islanda! 

Uleiurile de pește de la Lysi Islanda 
sunt suplimente excepționale, obținute 
din materie primă de cea mai bună cali-
tate, prelucrată cu tehnologii de ultimă 
oră și conțin nutrienți esențiali pentru 
sănătatea ochilor!
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Omega-3 Ochi Sănătoși -
esenţial pentru sănătatea vederii

| www.sagasanatate.ro |
| www.lysi.ro | 

| Tel.: 0722.810.692 |

| www sagasanatate ro |
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Retinopatia 
de prematuritate (ROP)

D e obicei, boala apare la ambii ochi, în general fiind mai 
avansată la unul dintre ei. Cum în ultimul timp, tot mai 
mulţi copii născuţi prematur supravieţuiesc, ca urmare 

a unei îngrijiri medicale specializată de neonatologie, retinopatia 
de prematuritate (ROP) este mai frecventă.

Condiţii care favorizează apariţia bolii:
l vârsta gestaţională
l greutatea la naştere
l expunerea la oxigen cu presiune mare
l copii cu suferinţă perinatală (sindrom de detresă respirato-

rie, septicemie, anemie etc.)
Consultul oftalmologic este obligatoriu la toţi copiii născuţi 

premature.
Toţi copiii prematuri trebuie examinaţi de către oftalmolog 

deoarece ROP este o boală care poate duce la orbire.
Prima examinare oftalmologică se face la vârsta de 4 săptă-

mâni de viaţă a copilului.
În funcţie de starea ochilor, controalele se repetă până la 

vârstă de 45 săptămâni (câte avea copilul la naştere + câte săp-
tămâni de viaţă sunt necesare) sau până când retina se vascu-
larizează.

Intervalele de timp dintre controale sunt stabilite de me-
dicul oftalmolog si difera de la caz la caz; cel mai adesea con-
troalele se efectuează la intervale de 10-14 zile.

Dacă se observă semne incipiente de ROP, copilul se suprave-
ghează deoarece boala poate să regreseze spontan (să se rezolve) 
de la sine sau să progreseze (situaţie care impune tratament). 

Cum se tratează retinopatia de prematuritate (ROP)?
ROP evoluează în 5 stadii, iar tratamentul depinde de stadiul 

de evoluţie al bolii:
În stadiile 1 - 2 nu este nevoie de tratament, ci doar de suprave-

ghere oftalmologică (boala determină mici leziuni, care nu afec-
tează vederea şi care se pot opri spontan).

În stadiul 3 se recomandă:
Tratamentul LASER – constă în aplicarea de impacte laser,  

pentru a “arde” zone din retina periferică cu scopul păstrării zo-
nei centrale; are mai puţine efecte secundare.

Crioterapia – constă în aplicarea unei sonde pe suprafaţa externă 
a ochiului, care îngheaţă şi distruge vasele anormale de pe retină.

Astfel, progresia bolii este oprită. Complicaţiile sunt mai nu-
meroase (se efectuează în lipsa posibilităţii efectuării lasertera-
piei). În stadiile 4 şi 5 (cu dezlipire de retină) - tratamentul este 
chirurgical (pentru eliminarea tracţiunilor exercitate de ţesutul 
fibros anormal şi pentru aplicarea retinei). În aceste stadii severe, 
chiar dacă retina este aplicată (“operaţia a reuşit”), vederea rămâ-
ne scăzută.

Este nevoie de urmărirea oftalmologică 
a copiilor care au avut ROP?

După ce retina s-a vascularizat, ROP nu mai poate apare. To-
tuşi, este important să se efectueze anual un consult oftalmologic 
deoarece copiii care au avut ROP, pot dezvolta de-a lungul timpu-
lui miopie, ambliopie (“ochi leneş”), strabism, glaucom. În gene-
ral, aceste complicaţii pot fi tratate şi ţinute sub control dacă sunt 
diagnosticate la timp.

 

Autor:
Dr. Diana STOENESCU
•   Medic Primar Oftalmolog
•   Doctor în Ştiinţe Medicale
•   Regina Maria
•   www.reginamaria.ro

Retinopatia de prematuritate (ROP) este o boală 
gravă, ce poate apărea la copiii născuţi prematur, 
în primele 5-15 săptămâni de viaţă: ei se nasc cu 
retina imatură, cu dezvoltarea incompletă a vasel-
or sanguine de la acest nivel. În prezenţa unor 
condiţii favorizante, apar vase anormale (neo-
vase), fibroză şi chiar dezlipire de retină. Dezlipi-
rea de retină totală duce la orbire. 
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Petreci 
mult timp 

în faţa 
ecranelor?

Pentru mai multe detalii consultaţi  www.gunnars.ro
sau contactează-ne la adresa : contact@gunnars.ro
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Corecția viciilor de refracție 
cu implantul Visian ICL

 Visian ICL  - este o lentilă din colagen care interacționează cu 
structurile oculare pentru a corecta viciul de refracție. Spre deose-
bire de lentilele de contact tradiționale care se aplică pe suprafața 
ochiului, implantul Visian ICL este poziționat la interior, între iris 
și cristalinul natural. Odată implantat, acesta poate rămâne în ochi 
pe termen nelimitat dar dacă acuitatea vizuală se schimbă dramat-
ic în timp, implantul poate fi ușor îndepărtat și/sau înlocuit. Com-
parativ cu alte proceduri pentru corecția chirurgicală a refracției, 
implantul Visian ICL oferă o acuratețe vizuală superioară. Implicit 
și o satisfacție mai mare a pacientului.

 Implantul Visian ICL  poate corecta dincolo de limitele LASIK. 
Acest implant asigură o vedere clară cu o dimensiune și o profunzi-
me de câmp mai mare. Ca urmare a rezultatelor, a fost supranumită 
”Vederea de înaltă definiție – High Definition Vision".

Procedura Visian ICL nu modifică structura ochiului și 
nu presupune îndepărtarea de țesut – așa cum se întâmplă la 
intervențiile chirurgicale laser care modifică refracția corneei, 
cum ar fi LASIK, PRK sau SMILE. Procedeul presupune introdu-
cerea unei lentile în interiorul ochiului, care va completa siste-
mul optic natural format din corneea și cristalinul natural, pentru 
îmbunătățirea performațelor sale. ImplantareaVisian ICL nece-
sită o incizie mică în timpul unei proceduri chirurgicale scurte, cu 
ameliorarea aproape imediată a acuității vizuale.

În categoria candidaților pentru Visian ICL pot intra pacienții 
care:
l  Au vârste cuprinse între 21 și 45 de ani
l  Prezintă miopie moderată sau severă/hipermetropie însoțită 

sau nu de astigmatism cu dioptrii cuprinse între -20,0D și 
+10,0D, astigmatism de până la +6,0D

l  Prezintă o adâncime a camerei anterioare suficientă și o densi-
tate de celule endoteliale acceptabilă (aceste date vor fi deter-
minate numai după un examen oftalmologic complet).

l  Dioptriile ochelarilor existenți nu s-au modificat cu mai mult 
de 0,5D în ultimul an.

l  Prezintă miopie severă, au corneea foarte subțire sau ”sindrom 
de ochi uscat (pacienți la care tratamentul chirurgical laser este 
contraindicat)

l  Nu prezintă boli oculare pre-existente pentru glaucomul, irido-
ciclita sau retinopatia diabetică

l  Nu au fost depistate alte contraindicații, inclusiv alergii la me-
dicamentele utilizare în cursul intervenție chirugicale pentru 
corectarea refracției.
Sarcina este o contraindicație pentru această intervenție.
În cursul unei proceduri scurte efectuată ambulator, Visian 

ICL poate fi implantat într-un ochi miop sau hipermetrop, cu sau 
fără astigmatism, pentru corecția tulburărilor de vedere.

Implantul Visian ICL ajută la corectarea vederii fără a modi-
fica anatomia ochiului. Procedura chirurgicală pentru implan-
tareaVisian ICL este asemănătoare cu cea pentru operația de 
cataractă, durează circa 15 minute și nu necesită spitalizare. 
Însă, spre deosebire de operația de cataractă, în timpul procedu-
rii Visian ICL cristalinul natural NU va fi îndepărtat din ochi. 
De asemenea, această procedură NU necesită îndepărtarea de 
țesut corneean, așa cum se întâmplă în cursul intervențiilor 
PRK sau LASIK.

Intervenția chirurgicală Visian ICL este o operație efectuată 
ambulator care durează circa 15 minute și care are câteva etape 
importante: Preoperator este necesară evaluarea stării de să-
nătate prin examene de laborator (hemoleucogramă, glicemie, 
colesterol, timp de coagulare etc.), controlul tensiunii arteriale, 
electrocardiogramă și consult cardiologic.

Se efectuează o serie de investigații preoperatorii: refracție 
manifestă (sferă, cilindru, ax), refracție cu ciclopegie (distanță, 
vertex, keratometrie), ACD, grosimea corneei, WTW, numărătoa-
re celule endoteliale, refracția țintă.

Pe baza datelor obținute și a corecției necesare pentru 
îmbunătă țirea funcției vizuale, chirurgul va decide dacă pacien-
tul poate fi candidat pentru implantarea Visian ICL.

Există mai multe modele:V₄B – care necesită iridotomie și V₄C 
care nu necesită iridotomie, VTICH și VTICMO (torice).

Scopul intervenției chirugicale Visian ICL e corectarea vici-
ilor de refracție mari cu îmbunătățirea acuității vizuale la toate 
distanțele și creșterea vederii.
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Gauss înseamnă performanță!

Echipa de medici de excepție este intregită de
aparatura de ultimă generație, atât pentru
investigații cât și pentru actul chirurgical.

Acoperim astfel intreaga paletă
de servicii oftalmologice.

Toate investigațiile oftalmologice se pot realiza în clinica noastră:

�                               biometrie cu IOL MASTER sau prin imersie

� numărare de celule endoteliale, pahimetrie, topografie corneană

�  analiză complexă pol anterior cu PENTACAM

� câmp vizual

� tomografii oculare 

� angiofluorografie

� fotocoagulare retiniană

� capsulotomii Nd - Yag

� exerciții ortoptice

� program computerizat ambliopii

www.clinicagauss.ro
office@gaussoptic.ro

excelență în oftalmologie!
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Tehnici de Cross-Linking Cornean 
în Keratoconus

C ross-Linkingul cornean constă în fotopolimerizarea 
fibrelor de colagen stromale cu scopul de a creşte ri-
giditatea şi rezistenţa la cheratoectazie prin acţiunea 

combinată a riboflavinei şi razelor UVA. Procedura combină 
efectul fotosensibilizant al vitaminei B2, cu cel fotochimic al 
radiaţiei luminii UV. Această tehnică a fost introdusă în terapia 
oftalmologică în 1998 de către Theo Seiler şi Eberhard Spoerl. 
Keratoconusul este caracterizat prin stabilitate mecanică cor-
neană redusă datorită alterării colagenului cornean, apoptozei 
şi necrozei keratocitare expresie crescută a enzimelor prote-
olitice şi lizozomale şi o concentraţie scăzută a inhibitorilor 
de proteaze. Prin acţiunea CCL se obţin noi legături covalen-
te între moleculele de colagen stromal ducând la stabilizarea 
acestuia.
Avantajele CCL: • Reprezintă singurul tratament etiopatoge-
nic al Keratoconusului. • Tehnică minim-invazivă. • Metodă 
terapeutică sigură – dacă se ţine cont de evitarea erorilor teh-
nice
Indicaţii elective pentru CCL: • Pacienţi afectaţi de keratoco-
nus şi/sau ectazie secundară (ectazie post-LASIK) clinic, to-
pografic şi pahimetric testaţi. £ Pacienţi cu cornee trasparen-
tă (fără cicatrici sau opacifieri stromale) • Pacienţi cu grosime 
corneană ≥ 400 μm. • Pentru G < 400 μm se poate utiliza me-
toda de expandare. •  Pentru cazuri de ectazie Postchirurgie 
refractivă, grosime. £ minimă de cel puţin 350 microni.
Criterii de includere: •  vârstă: >9 ani (preferabil < 35 ani) 
• Agravarea KC în ultimile 6-12 luni, demonstrată clinic, topo-
grafic, pahimetric sau aberometric £ Păstrarea BCVA (>20/40) 
•  Defecte sferice mici (preferabil mai puţin de 3.5-4D) •  Cor-
nee clară din punct de vedere clinic şi confocal
Criterii de excludere: • Densitate celulară endotelială scăzu-
tă £Evidenţierea de cicatrici sau opacifieri subepiteliale sau 
stromale •  Evidenţierea de striaţii Vogt sau benzi întunecate 
confocale • Vârsta <9ani
Criterii de excludere relative: • Istoric de HSV, HZV. • Infecţii 
corneene. • Boli autoimune. • Sd de ochi uscat sever Vitamina 
B2 (Riboflavina) are două funcţii importante: • absorbţie UV. 
• fotosensibilizator Aceasta mediază sinteza speciilor reactive 
de oxigen de tipul Oxigen Singlet şi împreună cu UVA, induce 
formarea de radicali liberi care determină noi legături chimi-
ce printre fibrele de colagen. Are o greutate moleculară: 376 
g/mol; dificultate de difuzie prin epiteliul intact, de aceea pe-
netrarea stromală este mai bună după îndepărtarea epiteliu-
lui. Pentru o grosime corneană de cca 400 micr, timpul optim 
pentru a atinge concentraţia dorită astfel  încât endoteliul să 

fie protejat este de 30 minute. Sursa de iradiere cu UVA este o 
diodă ce asigură o iradiere omogenă.

Condiţii pentru buna desfăşurare a procedurii: • Iluminare 
omogenă • Iradierea unei zone de 8 mm • Evitarea limbului şi 
a sclerei
Instrumentar necesar pentru Cross-Linking: Pregătirea pre-
operatorie constă în instilarea de Pilocarpina 2% (1pic x 2) cu 
30 minute înainte de intervenţie şi anestezic topic (Clorhidrat 
de Oxibuprocaina) 2 pic x 4, din 5 în 5 min. Cross-Linkingul 
cornean se poate realiza în două moduri: • Tehnica prin dez-
epitelizare (Metoda Epi-off) • Tehnica transepitelială (Metoda 
Epi-on)

1. Tehnica prin dezepitelizare presupune abraziunea epite-
liului pe 8-9 mm, îmbibare cu Riboflavina fosfat timp de 2 min 
urmând apoi 30 min de expunere la UV – 6 trepte de câte 5 mi-
nute fiecare, cu repetarea instilaţiilor de Ricrolin după fiecare 
pas urmând în final ca pacientul să poarte o lentilă de contact 
terapeutică până la reepitelizare.

2. Tehnica Transepitelială. Este utilizată o combinaţie de 
Riboflavina cu un produs tensioactiv (ex.EDTA) care îi conferă 
o mai bună penetrabilitate (acţiune de vector pentru Ribofla-
vina).

Dr Leccisotti foloseşte o combinaţie de Riboflavina cu gen-
tamicină ca agent tensioactiv (Ribomicin) cu care pretratează 
corneea timp de 3 ore înainte de tratamentul propriu-zis.

Tehnica are dublu efect:
• penetrabilitate stromală
• saturarea epiteliului (ceea ce contribuie la rigidizarea lui)
Procedura se efectuează în felul următor:
Se aplică pe cornee un inel cornean confecţionat din sili-

con şi se umple cu RICROLIN TE, opicătura din 2 în 2 minute. 
Acesta este pasul 0 care durează 30 min şi realizează satura-
rea cu Ricrolin TE a corneei fără expunere UVA. Urmează apoi 
procedura de iradiere ce constă în 6 reprize a câte 5 minute, la 
finalul fiecărei reprizere aplicându-se Ricrolin TE.
Complicaţii posibile după metoda Epi-Off: • Infecţii şi ulce-
ratii corneene £Reepitelizare întârziată • Întârziere în regene-
rarea nervilor corneeni • Cicatrici corneene
Avantajele tehnicii transepiteliale: • Fără durere • Fără edem 
stromal (datorat abraziunii) şi alte complicaţii datorate dez-
epitelizării • Mai puţin haze • Fără deteriorarea AV post inter-
venţional £Posibilitatea de a trata ambii ochi în aceeaşi sesiu-
ne • Posibilitatea de tratament în afara blocului operator
Tratament postoperator: • LC terapeutică 2-3 zile sau pansa-
ment până la reepitelizare • antibiotic, colir 7 zile • Substitu-
enţi de lacrimi 3 luni • AINS, colir + cicloplegic (pentru redu-
cerea durerii) • AIS (după reepitelizare, 2 săptămâni)
Efecte secundare ale Cross-Linkingului cornean:
Haze= linie de demarcaţie
Apare în primele săptămâni, între stroma medie
şi posterioară, la 70% din grosimea stromei datorită apoptozei 

 

Autor:
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keratocitelor de la nivelul stromei şi repopulării cu keratocite de 
la nivelul limbului

Glare= consecinţa haze-ului cornean Dispare după 3-4 luni
Rezultate privind CCL. Prin evaluarea histerezisului cornean 
cu ajutorul ORA se constată o creştere a rigidităţii corneene de 
1.8 ori faţă de corneea normală şi se presupune o creşterea rezis-
tenţei la enzimele proteolitice – creşterea timpului de turn-over 
al colagenului, colagenul cross-linkat prezentând o rezistenţă 
crescută la denaturare cu tendinţă mai scăzută la edematiere.

- În urma CCL s-a mai constatat o cresştere cu 12% a diame-
trului fibrelor de colagen în stroma an- terioară şi cu 4.5% în 
stroma posterioară, evaluate cu ajutorul microscopiei electroni-
ce. Postoperator, în primele 3 luni, corneea se subţiază pahime-
tric datorită dextranului conţinut în soluţia de Riboflavina care 
deshidratează stroma corneană, cât despre epiteliu, durează 
câteva săptămâni pentru ca acesta să revină la grosimea iniţială 
(după procedura de CCL cu dezepitelizare)

Printre consecinţele legate de cross-linking s-au mai con-
statat următoarele: • Curburile corneene rămân stabile iniţial şi 
diminuează abia după 3 luni • AV se ameliorează cu 1-2 linii dar 
abia după 5-6 luni, iar astigmatismul postoperator creşte pe mă-
sură ce corneea se îngroaşă.
Protocoale terapeutice în Cross Linking

Protocolul Dresden. Reprezintă protocolul standard de 
Cross-Linking. A stabilit criteriile de siguranţă si eficacitate ale 
acestei proceduri. Presupune îndepărtarea epiteliului cornean 
pe un diametru de 9 mm urmat de saturaţia stromei corneene 
cu soluţie izotonă de Riboflavina 0.1%, dextran 20% şi iradi-
erea UVA 5,4 J/cm2 (3 mW/cm2 pentru 30 de minute). Îndepăr-
tarea epiteliului se face fie folosind soluţii alcoolice, fie prin 
keratectomie fototerapeutică sau cu disruptorul epitelial Daya 
(Duckworth & Kent Ltd.)

Protocol Siena. • Soluţia: Riboflavina (vitamina B2) 0,1% - 
Dextrane 20% cu 15 min înainte de iradiere şi apoi la fiecare 5 
min în timpul iradierii cu UVA timp de 30 min • UVA Sursa: UVA 
-370 nm • Energie: 3 mW/cm2= 5,4 J/cm2 (măsurată cu UVA 
power meter) • Distanţa faţă de suprafaţa corneană: 1 cm -1.8 cm 
• Zona de iradiere: 7 mm

Tratamentul se face sub anestezie topică, cu dezepitelizare pe 
9 mm în diametru, cu ajutorul spatulei

Protocol Pinelli. • Fără dezepitelizare • 2 picături de propara-
caina 0.5% la fiecare 5 minute timp de 15 min • 5 minute de im-
bibare cu sol 0.1%-Riboflavina- 5-fosfat şi dextran • 30 minute 
expunere la UVA (fluenta de 370 nm la 3 mW/cm2) pe un diame-
tru de 7 mm

Reaplicare de soluţie cu riboflavină la fiecare 3 minute în tim-
pul iradierii.

Protocolul Atenian propus de Dr J. Kanellopoulos. Acesta 
combină Cross-Linkingul cu ablaţia laser, scopul fiind şi unul 
refractiv, nu doar de rea- bilitare a stabilităţii corneene. Propu-
ne un interval de ablaţie cuprins între 10 şi 50 de microni, acesta 
reprezentând pentru majoritatea cazurilor cca 30- 40% din va-
loarea refracţiei.

CXL Combo (Cross-Linking combinat cu keratoplastie ter-
mică). Tehnica presupune folosirea unui disc de apla- naţie de 
safir şi un laser cu eliberare continuă în infraroşu. Astfel sunt 
create trei zone concentrice sub forma unor inele de contracţie 
intrastromală, tehnica fiind urmatăa apoi de cross-linking, aces-
ta ajutând la stabilizarea efectului refractiv al procedurii. Pentru 

CCL se foloseşte sol 0.1% Riboflavina şi iradiere UV la puterea de 
10 mW/cm2.

(Thermal Keratoplasty/CXL Combo, John Kanellopoulos-Eu-
rotimes-oct 2011)

Cross-Linking combinat cu implante intra-corneene IN-
TACS. Tehnica efectuată pentru prima dată de Aylin Ertan de la 
Kudret Eye Hospital din Ankara, Turcia. El a venit cu ideea de a 
pune Riboflavina în canalele stromale corneene înainte de im-
plantarea INTACS.
Actualităţi în Cross Linking

Timp mai scurt de permeabilitate
- IONTOFOREZA
Tehnica constă în aplicarea de mici electrozi ce permit pasajul 

rapid al Riboflavinei. Scopul este de a reduce faza de absorbţie 
de la 30 min la doar 3-5 minute, aceasta crescând considerabil 
complianţa pacientului.

Dr. G. Waring crede că Riboflavina este potri- vită pentru 
transportul iontoforetic deoarece are greutate moleculara mică, 
este un prodrog încăr- cat negativ la un nivel fiziologic al pH-
ului şi este hidrosolubilă. Timpul optim pentru pătrunderea 
stromală a Riboflavinei folosind iontoforeza a fost de 5 minute.

Faza mai scurtă de iradiere
Graţie folosirii unei puteri mai mari a sursei UV CCL refractiv
Orientarea tehnicii de cross-linking către aspec- tele vizuale 

ale bolii.
Ex: tehnică ce integrează folosirea ICR (Inele intracorneene) 

în combinaţie cu CCL sau PRK ghidat topografic în combinaţie 
cu CXL-cea mai bună opţiune fiind terapia simultană (PRK ur-
mat de CCL în acelaşi timp operator).

Limita de ablaţie este stabilită în funcţie de valoarea pahime-
trică a corneei, maximul de profun- zime a ablaţiei folosit de Dr 
Kanellopoulos este de 50 μm iar grosimea corneană după PRK 
nu trebuie să fie mai mică de 35o μm.

Stojanovic şi colab. raportează un maxim de ablaţie de 60 μm 
cu grosime corneană postoperatorie minim acceptată de 400 
μm.
Concluzii. Tehnica de Cross-Linking a colagenului cornean 
previne şi reduce degradarea biomecanică stromală şi îmbună-
tăţeşte totodată proprietăţile optice ale corneei. Aceasta este o 
opţiune terapeutică în stadiile precoce de Keratoconus pentru a 
întârzia progresia, dar încă nu se cunoaşte dacă poate întradevăr 
stopa progresia datorită perioadei scurte de urmărire.

Iniţial tehnica de CCL era rezervată doar cazurilor de ectazie 
corneană cu progresie dovedită, acumindicaţiiles-auextinsutili-
zându-se foartedes în chirurgia refractivă, pentru prevenirea ec-
taziei postoperatorie.Tendinţa este către a evita dezepitelizarea 
deci către o tehnică mai puţin invazivă, mai puţin dureroasă şi 
anume tehnica transepitelială.
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Ortokeratologia, o disciplină nouă?

(Ortho = drept, corect şi ker-
atos =cornee), de asemenea 
menţionată şi Ortho-K,  Over-
night Vision Correction 
sau   Corneal Refractive The-
rapy reprezintă ştiinţa care se 
ocupă cu modificarea curburii 
sau formei corneei  (responsa-
bilă de cea mai mare parte din 
puterea refractivă a ochiului).

Aplicarea unor lentile de contact rigide  realizează o remodelare 
temporară a corneei în scopul reducerii tulburărilor de refracţie pre-
cum miopie, hipermetropie şi astigmatism.

Procedura a fost folosită la începutul anilor 1960 şi  utilizând lentile 
din  PMMA ( „Orthofocus ) s-a demonstrat că miopia putea fi stabiliza-
tă. Materialul lentilei era  contraindicat portului prelungit iar efectele 
impredictibile. De asemenea limitele keratometriei au reprezentat me-
reu o problemă. Începând cu anii 1990 apariţia  topografiei corneene şi 
a hărţilor topografice computerizate şi-au dovedit utilitatea prin perso-
nalizarea lentilelor. Folosirea unor lentile rigide gaz-permeabile cu un 
design cu „geometrie inversă” a făcut ca efectele să fie durabile pe tot 
parcursul zilei. Ortokeratologia a beneficiat de un mare progres în timp 
şi a devenit un veritabil „boom” în 2002 când FDA american a aprobat 
lentila cu port nocturn.
PRINCIPIU. Aplicarea lentilelor determină o aplatizarea uşoară a 
corneei, cu designul dorit şi modifică focalizarea ochiului. Astfel se 
vor compensa erorile de refracţie. După ce lentilele de noapte sunt 
înlăturate de pe ochi corneea îşi păstrează forma aplatizată pentru tot 
restul zilei. Lentilele se aplică seara la culcare; se recomandă un somn 
de aprox 6 ore şi se înlătură dimineaţa la trezire. Efectul care se obţine 
este o vedere clară fără ochelari sau lentile de contact.Deci remodelea-
ză corneea în timp ce dormi.
INDICAŢII.  1. Pentru corectarea viciilor de refracţie.

FDA american a aprobat ortokeratologia cu port nocturn pentru mi-
opie de până la -6,00 D şi un astigmatism de -1,75 D. În unele ţări s-au 
obţinut rezultate bune şi la miopie de -10.00 D.În cazul hipermetropiei 
+3.00 D şi în unele cazuri până la +5.00 D

2. Pentru încetinirea evoluţiei miopiei la copii
Lentilele se pot adaptă copiilor(>5-6 ani) şi adulţilor (fără limite de 

vârste) care nu doresc să poarte ochelari sau lentile de contact pe timpul 
zilei şi ca metodă alternativă a  tratamentului laser.
CONTRAINDICAŢII. Inflamaţii şi infecţii ale segmentului ocular ante-
rior, Hipoestezia corneană.

AVANTAJE. Efectul este complet  reversibil când lentilele încetează de 
a mai fi purtate dioptria revine la valoarea iniţială. Practicarea tuturor 
sporturilor (inclusiv cele acvatice sau de contact). Fără alergii, fără sen-
zaţia de ochi uscat sau de nisip în ochi chiar dacă se lucrează la calcu-
lator.
EFECTE ADVERSE. Reducerea dioptriilor se realizează progresiv; 
pentru ametropiile mici efectul maxim se poate instala după 1-2 nopţi 
de purtare a lentilelor în alte cazuri se poate ajunge până la 1-2 săptă-
mâni. În această perioadă pacientul prezintă tulburări de vedere, halo-
uri şi poate necesita purtarea unor ochelari cu dioptrii mai mici.
În caz de MIOPIE. Această metodă neinvazivă de corecţie are ca efect 
stoparea sau încetinirea semnificativă a  progresiei afecţiunii. Este me-
toda  „gold-standard„ în CONTROLUL MIOPIEI LA COPII. În România 
sunt în prezent peste 2 000 de copii purtători de lentile de noapte.

Ortokeratologia  este o metodă de corecţie şi pentru  miopia adul-
tului care poate apare după  câţiva ani de la un tratament laser refractiv 
(PRK,LASEK).  

În caz de HIPERMETROPIE. Tratamentul hipermetropiei  a fost 
o redută pentru ortokeratologie, dependent semnificativ de di-
mensiunea zonei de tratament, ca şi în cazul tratamentului laser; 
în cazuri selecţionate se poate obţine înlăturarea ochelarilor pen-
tru distanţă în cazul presbiopilor şi micşorarea dioptriilor pentru 
vederea de aproape.

CONCLUZII. Ortokeratologia modernă, deşi încă experimentală în 
anumite ţări, şi-a demonstrat eficacitatea şi siguranţa o dată cu folo-
sirea de materiale noi, a geometriei inverse şi a dispozitivelor perfor-
mante pentru examinarea corneei. Măsurătorile de microscopie spe-
culară nu au arătat o scădere a numărului de celule endoteliale sau a 
modificare a dimensiunilor acestora. Remodelarea corneei se face pe 
baza migrării periferice a celulelor epiteliale, fapt care asigură reversi-
bilitatea efectului. 

Dacă se doreşte un tratament laser (LASIK) după utilizarea lentile-
lor de noapte, acest lucru este posibil după o pauză prealabilă de câteva 
luni care îi permite corneei să revină la forma iniţială.

Ortokeratologia rămâne o alternativă confortabilă şi sigură a corec-
ţiei laser şi se impune în controlul miopiei la copii  alături de tratamen-
tul cu Atropina şi corecţia cu lentile multifocale.
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PRIMUL SPITAL PRIVAT DE OFTALMOLOGIE DIN ROMÂNIA

• chirurgie refractivă - iLASIK • cataractă
• chirurgie vitreo-retiniană • glaucom

www.westeyehospital.ro 
Calea Vitan 137-139, Sector 3, București

info@westeyehospital.ro

CONSULTAŢII ADULŢI ȘI COPII
INVESTIGAŢII ȘI INTERVENŢII CHIRURGICALE 

Singurul spital din România
care deține tehnologia iLASIK

Tehnologie modernă

Standarde internaționale




