GHID DE ÎNLOCUIRE A CRISTALINULUI ÎN SCOP REFRACTIV
Folosiți acest ghid pentru a vă pregăti pentru vizita la medicul oftalmolog.
Vizitați pagina de internet www.panoptix.ro pentru a afla mai multe informații.
Numele și datele de contact ale medicului oftalmolog _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Următoarea programare: _____________________________________________________________________________

DISCUTAȚI DESPRE CUM AȚI VREA SĂ VEDEȚI DUPĂ OPERAȚIE

Înlocuirea cristalinului în scop refractiv pentru o procedură chirurgicală opțională concepută pentru a corecta miopia,
prezbiopia și/sau astigmatismul. Această procedură va înlocui cristalinul dumneavoastră natural cu un cristalin
intraocular artificial.
Tipul de cristalin pe care îl alegeți poate avea un impact semnificativ asupra vederii dumneavoastră după operație.
Precum în cazul oricărei intervenții chirurgicale, procedura de înlocuire de cristalin în scop refractiv prezintă anumite
riscuri.1 Asigurați-vă că ați vorbit cu medicul oftalmolog despre posibilele riscuri.
Răspunsurile dumneavoastră la următoarele întrebări îl vor ajuta pe medicul oftalmolog să vă ofere informațiile cele mai
potrivite pentru ca dumneavoastră să puteți lua cea mai bună decizie în ceea ce va privește.

ALEGEREA LENTILELOR

Variante de vizibilitate disponibile fără ochelari
Preferința mea pentru cristaline

Aproape

Intermediar

Depărtare

Astigmatism
Y/N

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Monofocale

✓

Bifocale
Bifocale
Adâncimea extinsă a câmpului vizual
Trifocale
AcrySof® IQ PanOptix® IOL Trifocal

✓
✓

✓ (80 cm)
✓(60 cm)

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

ÎNTREBĂRI PENTRU OFTALMOLOGUL DUMNEAVOASTRĂ:
1. Ce tip de cristalin artificial mi-ați recomanda?
2. Care ar fi distanța optimă pentru vederea intermediară?
3. Sunt un candidat bun pentru cristalinul artificial AcrySof® IQ PanOptix®?
4. Cum va fi vederea mea după operația cu cristalinul artificial AcrySof® IQ PanOptix®?
5. Va trebui sa port ochelari sau lentile de contact dupa operația de cataractă?
6. Care sunt riscurile operației de cataractă?
7. Cât durează operația de cataractă?
8. Cum ar trebui să mă pregătesc pentru operația de cataractă?
(de exemplu, trebuie sa nu mai iau un anumit medicament?
9. Cum trebuie să am grijă de mine după operație?
10. Când îmi pot relua activitățile obișnuite?
11. Aș putea avea afecțiuni medicale care îmi pot afecta candidatura pentru cristalinul artificial AcrySof®IQ PanOptix®?
12. Alte întrebări:____________________________________________________________________________________
13. Note: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1. Alió, Jorge L., Andrzej Grzybowski, and Dorota Romaniuk. “Refractive lens exchange in modern practice: when and when not to do it?.”Eye and Vision 1.1 (2014): 10.

Vizitați pagina de internet panoptix.ro ca să aflați mai multe.
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