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QUO VADIS MODERNÍ 
OFTALMOLOGIE?

Z D R A V Í  I  O â I

operaci standardním postupem.  Chirurg 
odsaje z oka rozmělněnou čočku a naim-
plantuje čočku novou. 

 BEZ SKALPELU, NŮŽEK 
A JEHEL

Výhody zákroku jsou nesporné – bezpeč-
nost, přesnost a šetrnost. Operace probí-
há bez ostrých nástrojů přesným laserovým 
paprskem, a tak se minimalizuje riziko jaké-
hokoli pochybení. Unikátnost zákroku spo-
čívá v tom, že jsou jednotlivé kroky přístro-
je řízené počítačem, přičemž celou přípravu 
chirurg kontroluje na integrovaném očním 
tomografu. 
„Výsledky provedených operací prokázaly, 
že laser je významně přesnější než člověk“, 
říká MUDr. Věra Kalandrová, primářka Oční 
kliniky NeoVize. Že se jedná o správnou 
cestu dokazují i čísla zájmu o zákrok v USA. 
Od začátku roku se celosvětově tempo 
nárustu nových zákroků neustále zvyšuje. 
V současné době  operaci katarakty lase-
rem LenSx podstoupilo v USA již více než 
60 000 osob. 

TECHNOLOGIE JE 
DŮLEŽITÁ, OPERATÉRA 
VŠAK NENAHRADÍ

Přestože přístroj LenSx umí, jako jediný laser 
v ČR, zcela nahradit skalpel, jsou výsledky 
operace vždy závislé na zkušenostech chirur-
gů. Proto byl pro tyto operace na Oční klinice 
Duovize sestaven tým nejzkušenějších ope-
ratérů z oblasti oftalmologie (foto): MUDr. 
Lubomír Továrek, hlavní chirurg Oční kliniky 
DuoVize, prof. MUDr. Pavel Rozsíval, Csc, 
přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, MUDr. Věra Kalandrová, 
primářka Oční kliniky NeoVize, MUDr. Rado-
van Piovarči, primář Očnej kliniky NeoVízia 
Bratislava. , 

ních řezů díky integrovanému OCT (očnímu 
tomografu). Což operatér při standardní 
operaci k dispozici nemá. 
Všechny operační řezy jsou provedeny 
výjimečně přesně a bez použití ostrého 
nástroje – vše provádí velmi jemný lasero-
vý paprsek. TPreciznost řezů výrazně ovliv-
ňuje následné hojení, kteér je po opera-
ci šedého zákalu velmi důležité pro rychlý 
návrat vidění.
Zkalenou čočku také rozmělňuje laserový 
paprsek, a proto nejsou namáhány křehké 
vnitřní struktury oka a riziko jejich poškoze-
ní je sníženo na minimum. Jedním z nejdů-
ležitějších kroků operace je však otevření 
pouzdra čočky. Femtosekundový laser 
LenSx umí otevřít toto pouzdro velmi přes-
ně a proto je pak nová čočka uložena 
tak, jak má být. Správné uložení čočky je 
důležité pro následné vidění, zejména pro 
čočky multifokální a torické. 
Po nastavení všech parametrů operace pro-
vede femtosekundový laser LenSx nasta-
vené kroky první fáze operace za necelou 
minutu.
Druhá fáze operace je již stejná jako při 

tex t a foto: NeoV ize

Laserové technologie jsou dnes 
v očním lékařství samozřejmos-
tí. Avšak operace šedého záka-
lu a nitrooční operace provede-

né speciálním femtosekundovým laserem 
byly ještě před nedávnem pouhým snem. 
Od dubna se však staly skutečností a oby-
vatelům České republiky jej provedou na 
pražské Oční klinice DuoVize. 

JAK ZÁKROK PROBÍHÁ? 

Nitrooční operace (a tedy i operace šedého 
zákalu), u které dochází k výměně čočky, 
má dvě fáze. V první fázi je potřeba odstra-
nit vlastní čočku (v případě šedého záka-
lu zkalenou) a „nachystat“ místo po novou 
umělou čočku. Ve druhé fázi je pak nová 
čočka naimplantována do oka.
Při operaci šedého zákalu femtosekundo-
vým laserem LenSx provádí celou první fá-
zi operace femtosekundový laser. Opera-
tér – vždy zkušený lékař, nastaví všechny 
důležité parametry operovaného oka. Fem-
tosekundový laser LenSx zajistí operatérovi 
dokonalou kontrolu nastavení všech operač-

aneb co nám pokrok pfiináší...

Laserová operace oãí je dnes zcela bûžným zákrokem, avšak 
nejmodernûjší lasery pronikly i do nitrooãní chirurgie a dovedly 
tak pfiesnost operací na hranici možného.

prim. MUDr. Věra Kalandrová nastavuje na LenSx parametry operace


