
Ново:
Операция на катаракта, 
толкова уникална, 
колкото и Вашето око
Alcon LenSx® лазерна технология

TABLE 1 

BASELinE dATA 

S. P. 
AgE: 68.2 
  mEAn   ± STAndArd dEviATion
AnTErior ChAmBEr
dEPTh (ACd)  3.48  0.36
AxiAL LEngTh  23.79  0.55
KErATomETry (K) 43.10  1.04



Независимо кое цените 
най-много в живота – 
да работите, да 
спортувате, да четете или 
да се разхождате в града 
– всички тези неща са 
зависими от качеството на 
Вашето зрение. Ако имате 
катаракта, вие изпускате 
възможността да се 
радвате на истинските 
неща, на красивите места 
и на хората, за които 
си струва да живеете.

За щастие операцията на катаракта 
може да Ви върне ясното зрение и да 
подобри качеството на живот. 

Избирайки Alcon LenSx® лазер 
за извършване на операцията на 
катаракта, ще се радвате на иновативно 
решение и специално програмирана 
процедура. Компютърно контролиран 
лазер позволява на хирурга да планира 
и извършва операцията, следвайки 
строго индивидуалните характеристики 
на Вашето око, което не може да се 
постигне с други хирургични методи.

С лазера LenSx® може да сте сигурни, 
че сте избрали най-съвременната и 
иновативна технология за операция на 
катаракта, която съществува в момента. 

Отделете няколко минути и 
прочетете внимателно брошурата. За 
допълнителна информация относно 
LenSx® лазерната технология говорете 
с лекуващия Ви лекар. Той или тя ще 
Ви помогнат да направите най-добрия 
избор за Вашите очи.



Какво представлява катарактата?

Катарактата е помътняване на 
естествената леща на окото. 
Разположена зад ириса, лещата 
функционира точно като лещата на 
фотоапарат – фокусира светлината 
върху ретината, която изпраща 
информация до мозъка. Естествената 
леща може да помътнее до такава 
степен, че да попречи на светлината да 
достига до ретината

Катарактата води до размазване на 
образите, преливане на цветовете, както 
и до затруднено виждане на тъмно. 
Може също да е причина очилата и/или 
контактните лещи, които използвате за 
четене и извършване на ежеднвните 
си задължения, вече да не са от полза. 
Зрението с катаракта е сякаш гледаме 
образите през перде или стар и тъмен 
филм. Не може да се предпазите от 
катарактата, нито да се излекувате 

със специален режим на хранене. 
Нараняването на окото, определени 
болести или дори някои лекарства също 
може да доведат до помътняване на 
естествената леща.

Най-добрият начин за лечение на 
катаракта е чрез операция, която 
премахва старата, помътняла леща 
и я заменя с нова, изкуствена леща, 
която възстановява зрението и в много 
от случаите значително подобрява 
качеството на живот. С днешната 
технология както самата операция, 
така и смяната на лещата се извършва 
възможно най-безопасно и ефективно. 
Например рефрактивният лазер за 
премахване на катаракта е подобрил 
значително точността, с която се 
извършва всяка една операция. Нещо 
повече, за разлика от традиционните 
монофокални изкуствени лещи, които 
подобряват зрението само на едно 
разстояние, мултифокалните лещи 
като AcrySof® IQ ReSTOR® позволяват на 
пациентите да виждат добре на всички 
разстояния – наблизо, надалеч, на 
средни разстояния – без необходимост 
от очила.

Статистически доказано е, че 70% от всички 
хора над 75 години развиват катаракта.

Зрение с катаракта (симулация)     Нормално зрение



имат възможност да изберат нов 
метод за отстраняване на катаракта – 
компютърно контролиран лазер, който 
извършва някои от най-важните стъпки 
в операцията.

Какво представлява 
лазерът LenSx®?

LenSx® лазерът е модерна и 
компютризирана технология, която 
работи с изключителна

Какво представлява операцията 
на катаракта?

Благодарение на големия напредък 
в медицината, операцията на 
катаракта е една от най-безопасните 
и успешни операции, извършвани 
днес. Отстраняването на катарактата 
е амбулаторна процедура с малко 
дискомфорт за пациента, в повечето 
случаи изискваща само локална 
упойка и няколко часа престой. Целта 
на операцията е да разчупи старата, 
потъмняла леща на малки парченца, 
които биват отстранени, и на тяхно 
място се поставя нова изкуствена леща. 
Обикновено хирургът извършва това, 
като прави малък разрез в окото с 
помощта на инструмент с размерите на 
връх на химикалка. Днес пациентите 
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точност, помагайки на хирурзите 
да персонализират процедурата за 
Вашето око. Това, без съмнение, е най-
технологично напредналият избор за 
пациенти с катаракта.

Индивидуално решение за 
вашите очи

Независимо че всяко човешко око има 
една и съща анатомична структура, то 
се различава по размер, дълбочина, 
кривина на роговицата и други важни 
характеристики. Ето защо всяко око 
трябва да бъде внимателно измерено 
преди операцията на катаракта. 
Въпреки че тези измервания се правят 
рутинно преди всяка операция, LenSx® 
лазерът използва набор от най-модерни 
технологии – включително оптична 
кохерентна томография (OСT) – за да 
предостави изборажения на вашето 
око, които са изключително точни и с 
висока резолюция. Данните от тях се 
използват от лазера за извършване на 
индивидуалната процедура, невъзможна 
при обикновената хирургия.
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Компютърен контрол, 
за да се осигури изключителна 
прецизност и точност 
във всеки един момент 
от операцията

LenSx® лазер осигурява компютърен 
контрол по време на важни за 
операцията стъпки – това дава 

възможност за висока прецизност 
при хирургичните разрези. Уникалната 
софтуерна програма на LenSx® 
анализира ОСТ изображенията на 
окото Ви с висока резолюция и 
помага на хирурга да осъществи 
индивидуалната процедура. За още 
по-голяма прецизност за всеки 
пациент се използва индивидуален 
консуматив, който осъществява 
връзката между окото и компютъра 
на лазера. Операцията се визуализира 
и всяка стъпка се осъществява под 
наблюдението на хирурга.

Изключително модерният LenSx® лазер 
е специално създаден, за да извърши 
най-деликатните стъпки от операцията 
чрез:

•	 лазерен източник, за да създаде 
фемтосекундни лазерни импулси;

•	 система, локализираща точно 
определени места в окото;

•	 оптична система, която предава 
лазерните импулси до определени места 
в окото;

•	 компютърна система, която извършва 
операцията.

 

Ако Вашият избор е LenSx® 
лазерна процедура, 
Вие ще се радвате на:

•	 безкръвна операция
•	 доказана технология
•	 индивидуални резултати
 



Модерна технология, 
създадена, за да виждате 
по-добре

При стандартната операция на катаракта 
хирургът прави малък разрез, през 
който отстранява помътнялата леща, 
използвайки традиционни хирургични 
инструменти. LenSx® осъществява 
някои от най-важнитe стъпки по 
време на операцията благодарение на 
фемтосекунден лазер – една от най-
модерните технологии за операция на 
катаракта.

LenSx® използва 
фемтосекунден лазер, за да:
•	 Извърши всички необходими 

роговични разрези;
•	 Разчупи старата, помътняла естествена 

леща;
•	 Създаде перфектна „капсулотомия”, 

която води до отлични резултати.
 



Това са Вашите очи 
и Вие  имате право на избор

Операция на катаракта с LenSx® е най-
съвременната и модерна технология, 
достъпна днес, но може и да не е подхо-
дящият избор за Вас. Преди да вземете 
решение, обсъдете всички възможни 
варианти с вашия лекар. Препоръчвайки 
Ви метод на операция и вид изкуствена 
леща, лекуващият лекар ще вземе под 
внимание всичко, което се отнася до 
здравето на окото Ви. Той също ще 
вземе предвид общото ви здравословно 
състояние и начина Ви на живот.

LenSx® лазер. 
Модерна технология. 
Индивидуално решение

Когато зрението Ви е нарушено, целият 
Ви живот е изложен на риск. За щастие 
благодарение на най-модерния и 
усъвършенстван лазер може да сте 
уверени, че правите най-доброто за 
Вашите очи. 

С LenSx® ще сте сигурни, че е направена 
индивидуална процедура на Вашите 
очи. Една безопасна, без усложнения 
процедура, която буквално ще промени 
начина Ви на живот и ще Ви позволи да 
се радвате на най-важните неща – 
от четене на книга до гледане на залеза 
и това с години напред.

След като вече сте запознати с LenSx®, 
попитайте лекуващия Ви лекар за 
повече информация. 



TABLE 1 

BASELinE dATA 

S. P.
AgE: 68.2 
  mEAn   ± STAndArd dEviATion
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dEPTh (ACd)  3.48  0.36
AxiAL LEngTh  23.79  0.55
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Попитайте Вашия очен лекар 
дали LenSx® е подходящ за Вас.

За повече информация посетете:
www.bolnica-zora.com



Важни въпроси, които 
да обсъдите с Вашия лекар

1. Има ли различни видове операции на 
катаракта?

2. Какво е мението Ви за операция на 
катаракта с LenSx® лазер?

3. Каква е разликата между 
стандартната операция на катаракта и 
тази с LenSx® лазер?

4. Безопасна ли е?



5. Колко време отнема всяка от тези 
операции?

6. Едната операция по-ефективна ли е от 
другата?

7. Колко време е необходимо за 
възстановяване след операцията?

8. Подходящ ли съм за операция 

с LenSx® рефрактивен лазер?

Разпитайте очния Ви лекар за 
LenSx® лазерна технология



София, бул. “Кн. М. Луиза” 191
7-мо ДКЦ при Централна гара 

тел.: (02) 931 22 81, 931 22 82 
моб.: 0879 99 84 14; 0899 65 65 00 

e-mail: svetlina_zora@abv.bg
www.bolnica-zora.com

 R Цялостна диагностика на окото;
 R Рефрактивна хирургия на катаракта, 

витреоретинна хирургия и глаукома;
 R Корекция на кератоконус;
 R Cross-linking;
 R Лазерно лечение:

- корекция на зрителни аномалии - 
късогледство, далекогледство, 
астигматизъм.

- диабетна ретинопатия;
- макулна дегенерация;


