PORADNIK
ROZMOWA Z LEKARZEM

Z tego poradnika można skorzystać, aby przygotować się do
kolejnej wizyty u lekarza.
Więcej informacji na temat operacji zaćmy i dostępnych soczewek znajduje się na stronie internetowej www.panoptix.pl
Imię i nazwisko okulisty (chirurga) oraz dane kontaktowe: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Kolejna wizyta: ____________________________________________________________________________________

OMÓWIENIE CELÓW ZWIĄZANYCH ZE WZROKIEM:

Nowoczesna chirurgia zaćmy to bezpieczna i skuteczna procedura polegająca na wymianie mętnej soczewki (zwanej
zaćmą) na zaleconą przez lekarza, sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową (IOL), którą wszczepiana jest na stałe1. Jeżeli
okulista stwierdzi, że istnieją wskazania do przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy, kolejnym krokiem będzie ustalenie,
która z soczewek wewnątrzgałkowych będzie najlepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom.
Zabieg usunięcia zaćmy – tak jak każdy inny – wiąże się z pewnym ryzykiem1. Należy pamiętać o omówieniu tego ryzyka z
okulistą.

WYBÓR SOCZEWKI:

Zakres widzenia bez okularów
Preferencje dotyczące soczewki

Odl. bliskie

Odl. pośrednie

Odl. dalsze

Astygmatyzm

✓

T/N

✓

T/N

 Jednoogniskowa
 Dwuogniskowa

✓

 Dwuogniskowa

✓

✓

T/N

 Soczewka z poszerzoną głębią ostrości

✓

✓

T/N

✓

✓ (80 cm)

✓

T/N

✓

✓(60 cm)

✓

T/N

 Trzyogniskowa
 Trzyogniskowa soczewka AcrySof IQ
PanOptix®
®

Proszę zadać okuliście poniższe pytania, aby łatwiej podjąć najlepszą decyzji dotyczącą Pani/Pana wzroku.

PYTANIA DO OKULISTY:

1. Jaka soczewka jest najlepsza dla mnie według Pani/Pana wiedzy?
2. Czy cierpię na inne zaburzenia oka, które mogą mieć wpływ na wybór soczewki?
3. Jaka jest dogodna odległość dla widzenia pośredniego?
4. Czy kwalifikuję się do zabiegu wszczepienia soczewki AcrySof® IQ PanOptix®?
5. Jak będę widzieć po operacji zaćmy z wszczepieniem soczewki AcrySof® IQ PanOptix®?
6. Czy w dalszym ciągu będę musiał/a nosić okulary lub soczewki kontaktowe po zabiegu usunięcia zaćmy?
7. Z jakim ryzykiem wiąże się zabieg usunięcia zaćmy?
8. Jak długo trwa zabieg usunięciea zaćmy?
9. Jak należy się przygotować do zabiegu usunięcia zaćmy (np. czy muszę przestać przyjmować określone leki)?
10. Jak powinienem/powinnam o siebie dbać po zabiegu usunięcia zaćmy?
11. Kiedy mogę wrócić do codziennie wykonywanych czynności?
12. Inne: ________________________________________________________________________________________
Notatki: _________________________________________________________________________________________
1. National Eye Institute Staff. Facts About Cataract. National Eye Institute. Wrzesień 2009 r. Dokument dostępny na stronie internetowej:https://nei.nih.gov/health/cataract/cataract_facts. Dostęp: 26 stycznia
2016 r.).
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Więcej informacji na stronie internetowej
panoptix.pl.

