
KOMERČNÁ PRÍLOHA NOVÉHO ČASUX  l OKTÓBER  l INOVATÍVNA MEDICÍNA

Táto očná choroba sa týka od urči-
tého veku každého jedného z  nás 
a  nikto sa jej nevyhne. S  pribúda-
júcim vekom totiž strácame schop-
nosť zaostriť na bežnú vzdialenosť 
pri čítaní a blízke objekty začínajú 
vyzerať rozmazane. Najnovšie lase-
ry a inovatívne medicínske postupy 
však umožňujú komfortne a rýchlo 
sa zbaviť aj okuliarov na čítanie.

Dôvod vzniku tejto choroby pri-
bližuje Dr. Ivo Ďurkovič z  očnej 
kliniky iClinic: „Starnutím šošov-
ka stráca postupne svoju elasticitu 
a očiam to znemožňuje zaostriť na 
predmety tak dobre, ako kedysi, 
keď ste boli mladší.“ Oftalmológ 
zároveň dodáva: „Pokiaľ nemá 
postihnutá osoba viac ako 40 ro-
kov, netrpí presbyopiou. Môže ísť 

o hyperopiu, teda ‚ďalekozrakosť‘, 
kedy sa príznaky môžu zdať po-
dobné, ale ide o  inú poruchu. Je 
tu aj možnosť, že ide o astigmatiz-
mus. Obe očné ochorenia je možné 
natrvalo odstrániť refrakčným zá-
krokom, teda laserovou operáciou 
očí, ktorá je v  súčasnosti bežne 
dostupná a  vďaka najmodernejšej 
technológii aj bezpečná a  bezbo-
lestná.“

PRESBYOPIA – KEĎ OČI  
ZAOSTRUJÚ ŤAŽŠIE
Dr. Ďurkovič zároveň približuje, kedy 
sa očná vada začína objavovať: „Pres-
byopia sa objavuje medzi 40. až 45. 
rokom veku v závislosti to od toho, 
aký je zrak predtým. V štyridsiatich 
rokoch sa väčšinou nameria +0,5 

dioptrie, v  päťdesiatich rokoch 
p r i b l i ž n e 
+1,5 dioptrie 
a  v  šesťdesia-
tich rokoch 
+2,5 až +3,5 
dioptrie. Okolo 
60. roku veku 
presbyopia vr-
cholí, zvyčajne 
sa stabilizuje 
a  ďalej sa už 
nezhoršuje. Vý-
vin je však in-
dividuálny, tak 
ako každý jeden 
človek.“

AKÉ SÚ MOŽNOSTI
Lekár môže predpísať tzv. okuliare 
na čítanie na približne 30 – 40 cm 
vzdialenosť a podľa potreby druhé 
na diaľku s  návrhom ich strieda-
nia podľa typu činnosti. Prípadne 
môže odporučiť tzv. bifokálne sklá 
s  viditeľným predelom s  vrchnou 
časťou na diaľku a spodnou na čí-
tanie. Toto riešenie je síce cenovo 
najdostupnejšie, vyhovuje však len 
niektorým.

Teraz existuje možnosť siahnuť 
po overenom a  bezpečnom rieše-
ním so stabilným výsledkom, ako 
je zákrok  PRELEX. Operácia spo-
číva vo výmene pôvodnej šošovky 
za umelú multifokálnu vnútroočnú 
šošovku, ktorá je natrvalo naim-
plantovaná (vsadená) do oka. Pri 
zákroku PRELEX je možné odstrá-
niť akýkoľvek počet dioptrií a zba-
viť sa tak závislosti na okuliaroch.

OPERÁCIA FEMTOSEKUNDO-
VÝM LASEROM
Ako dodáva Dr. Ďurkovič, na očnej 
klinike iClinic používajú ako jediní 
na Slovensku pri operácii femtose-
kundový laser z dielne švajčiarskej 
firmy Ziemer – FEMTO LDV Z8. Od 
femtosekundového lasera sa odvo-
dzuje aj názov operačnej metódy 
FEMTO Z-PRELEX. Použitie lase-
ra pri operácii má mnoho výhod. 
Jednou z najväčších je, že pacient 
sa nemusí viac báť ostrých nástro-

jov, zákrok je šetrnejší než klasic-
ká operácia PRELEX, bezpečnejší 
a použitie lasera zabezpečuje rých-
lejšiu rekonvalescenciu. 

ĎALŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA
Femtosekundový laser sa zároveň 
využíva aj pri odstraňovaní šedého 
zákalu. Femtolaserom asistovaná 
operácia katarakty je ideálna naj-
mä pre pacientov, ktorí majú strach 
z ostrých operačných nástrojov, ktoré 
pri operácii nahrádza femtosekundo-
vý laser Femto LDV Z8. Otvory na 
rohovke, ktoré sú potrebné pre vstú-
penie do oka, sú pri tradičnej operácii 
šedého zákalu vytvárané manuálne 
skalpelom. Femtolaser ich vytvára 
pomocou laserového lúča s presnos-
ťou vlastnej švajčiarskej technoló-
gii. Použitie tejto technológie zabez-
pečuje kratšie pôsobenie nežiaducej 
energie na vnútroočné tkanivá, poo-
peračné hojenie je tak rýchlejšie.

Táto jedinečná technológia pri-
náša úplne nový rozmer bezpeč-
nosti a  šetrnosti v  rámci operácií, 
pri ktorých sa vymieňa vnútroočná 
šošovka.

Ľudské oko samotné je veľ-
mi zložitý a  dokonale fungujúci 
„stroj“, vďaka ktorému môžeme 
vnímať svet okolo nás. Nedajte 
si preto vziať možnosť vnímať ho 
v plnej kráse, najmä keď riešením, 
ako sa zbaviť okuliarov, môže byť 
práve 15-minútový zákrok.

v laserových operáciách
Inovatívne riešenia

pre oči po 40-tke

Nestačia vám dlhé ruky?

Ak ste vo veku nad 40 rokov, možno aj vás už dostihol 
pocit, že by ste potrebovali dlhšie ruky na prečítanie 
novín, textu na mobilnom telefóne alebo aj menu 
v reštaurácii. Ak áno, vitajte vo svete presbyopie. MUDr. Ivo Ďurkovič


