CONGRESUL ANUAL AL
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE LENTILE
DE CONTACT
Tema manifestării:
„NOUTĂŢI ÎN PATOLOGIA SUPRAFEŢEI OCULARE”
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AL
ANUAL
CONGRESUL
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE LENTILE
DE CONTACT
Ocna Sibiului 30.10 – 01.11.2009
Tema manifestării:
„NOUTĂŢI ÎN PATOLOGIA SUPRAFEŢEI OCULARE”
Înregistrarea participanţilor
• vineri, 30 octombrie 2009
• sâmbătă, 1 noiembrie 2009

orele 18.00 – 20.00
orele 08.00 – 12.00

Recomandări pentru participanţi
o Participanţii cu lucrări incluse în program sunt rugaţi să predea varianta
electronică a acestora, cu 24 de ore înaintea datei prezentării fiecarei
lucrări, pentru a se putea respecta orarul congresului.
o Timp de expunere :
7 minute - lucrări
15 minute - cursuri
15 minute - simpozioane
o Lucrările pot fi prezentate pe CD, DVD sau memory stick
o Iconografia va fi prezentată în limba engleză
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PROGRAMUL MANIFESTĂRII
VINERI 30.10.2009
18.00 – 20.00 Primirea participanţilor
SÂMBĂTĂ 31.10.2009
08.00 Primirea participanţilor
09.00 – 10.30 Cursuri teoretice
Prezidiu: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă
Conf. Univ. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.30 Cursuri teoretice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula
Dr. Gabriel Vulpe
12.30 – 14.00 Pauză de prânz
14.00 – 15.30 Lucrări ştiinţifice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Cătălina Corbu
Dr. Elena Mihai
15.30 – 16.00 Pauză de cafea
16.00 – 17.30 Lucrări ştiinţifice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Karin Horvath
Dr. Simona Radu
20.00 Halloween party
DUMINICĂ 1.11.2009
10.00 – 11.30 Simpozioane
Prezidiu: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă
Dr. Gabriel Vulpe
11.30 – 12.00 Şedinţa RCLSO
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POGRAMUL ŞTIINŢIFIC
SÂMBĂTĂ 31.10.2009
08.00 Primirea participanţilor
09.00 – 10.30 Cursuri teoretice
Prezidiu: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă
Conf. Univ. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
09.00 – 09.15 Este monovision o solutie in corectia prezbiopiei?
Autor: Prof. Univ. Dr. Adriana Stanilă
09.15 – 09.30 Soluţiile oftalmice şi suprafaţa corneo-conjunctivală
Autor: Conf. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
09.30 – 09.45 Controverse intre lentilele de contact torice si rigide in corectia
astigmatismelor cu valori mari
Autori: Conf. Dr. Catalina Corbu, Dr. Mihaela Constantin
09.45 – 10.00 Aplicatii ale lentilelor de contact terapeutice
Autor: Dr.Simona Radu
10.00 – 10.15 De ce să alegem lentile din silicon hidrogel
Autor: Conf. Univ. Dr. Christina N Grupcheva
10.15 – 10.30 Discuţii
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 12.30 Cursuri teoretice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula
Dr. Gabriel Vulpe
11.00 – 11.15 Keratoconus – reabilitarea vizuală cu lentile de contact
Autor: Dr. Ursula Vogt
11.15 – 11.30 Terapia Crosslinking in patologia corneană
Autor: Conf. Dr. Cristina Nicula
11.30 – 11.45 Staining-ul cornean: înţelegem ce vedem?
Autor: Silvia Belcheva
11.45 – 12.00 Corecţia prezbiopiei cu lentile de contact
Autor: Dr. Daniela Goicea
12.00 – 12.15 Curs de adaptare a lentilelor rigid gaz permeabile
Autor: Dr. Gabriel Vulpe
12.15 – 12.30 Discuţii
12.30 – 14.00 Pauză de prânz
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14.00 – 15.30 Lucrări ştiinţifice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Cătălina Corbu
Dr. Elena Mihai
14.00 – 14.07 LCT în complicaţii ale chirurgiei de pol anterior
Autori: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă, Dr. Adrian Teodoru, Dr.
Elena Mihai, Dr. Mihaela Florescu, Dr. Vlad Rusu, Dr. Ionuţ
Costache
14.07 – 14.14 Rezultate în corecţia miopiei şi astigmatismului miopic cu laserul
Alegretto
400Q
Autori: Dr. Dorin Nicula, Dr. Cristina Nicula, Dr. Liana Iuga, Dr.
Liviu Bran
14.14 – 14.21 Utilizarea membranei amnioticei umane în afecţiunile suprafeţei
oculare
Autori: Prof. Dr. Adriana Stănila, Dr. Diana Mihu, Stud. Tiberiu
Priporeanu, Dr.Andreea Botezan, Dr. Ionuţ Costache, Stud. Dan
Stănilă
14.21 – 14.28 Utilizarea lentilelor de contact pentru eroziunile corneene recurente
Autor: Dr. Simona Radu
14.28 – 14.35 Membrana amniotică într-un caz de ulcer corneean perforat
Autori: Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula, Dr. Dorin Nicula, Dr. Laura
Stănila, Dr. Simina Mureşan
14.35 – 14.42 Experienţa noastră cu laserul excimer wave light allegretto eye q
400hz la pacienţii cu hipermetropie şi astigmatism hipermetropic
Autori: Dr. Monica Gavriş, Dr. Genoveva Olaru, Dr. Diana Popa,
Dr. Lehar Levai
14.42 – 14.49 Evoluţie imprevizibilă într-un caz de keratocon după tratamentul
crosslinking
Autori: Dr. Dorin Nicula, Dr. Cristina Nicula, Dr. Liana Iuga, Cluj
Napoca
14.49 – 14.56 Prevenţia evoluţiei keratoconusului cu riboflavina şi ultraviolete tip
A - cazuri clinice
Autori: Dr. Mihaela Constantin, Conf. Univ. Dr. Cătalina Corbu
14.56 – 15.03 Metode combinate de tratament în keratoconus
Autor: Dr. Daniela Goicea
15.03 – 15.10 Lentile de contact silicon hidrogel (Keralens) - alternativa în
corecţia
keratoconului
Autori: Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula, Dr. Dorin Nicula
15.10 – 15.30 Discuţii
15.30 – 16.00 Pauză de cafea

6

16.00 – 17.30 Lucrări ştiinţifice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Karin Horvath
Dr. Simona Radu
16.00 – 16.07 Efectul osmoprotectorilor în stress-ul hiperosmolar
Autor: Dr. Gabriela Oprea
16.07 – 16.14 Tratamentul ambliopiei cu LC moi
Autori: Dr. Marga Ciuica, Dr. Felicia Iliuşi, Dr. Dana Preoteasa
16.14 – 16.21 Scurtă prezentare a unor cazuri deosebite de adaptare de lentile
dure
Autor: Dr. Gabriel Vulpe
16.21 – 16.28 Patologia suprafeţei oculare în intervenţiile chirurgicale ale
globului ocular
Autori: Conf. Dr. Karin Horvath, Florina Vultur, Ludmila Katan, O.
Popescu
16.28 – 16.35 Suprafaţa oculară în afecţiuni autoimune
Autori: Dr. Florina Vultur, Conf. Univ. Dr. Karin Horvath, Dr.
Angela Borda
16.35 – 16.42 Suprafaţa oculară la pacienţii cu glaucom
Autori: Felicia Iliuşi, Dana Preoteasa, Marga Ciuica
16.42 – 16.49 Blefaroplastia pleoapei inferioare
Autor: Dr. Stefan Gress
16.49 – 16.56 Impactul conservaţilor asupra corneei
Autor: Dr. Ciobotaru Eligia – Mirela
16.56 – 17.03 Rezultatele studiului din cadrul programului de prevenire a
ambliopiei prin tratarea anizometropiei cu lentile de contact
(PATRA)
Autori: Şef lucrări Dr. Cormoş Diana, Dr. Truş Maria, Dr. David
Cristina, Dr. Chiscăneanu Luminiţa, Dr. Costache Ionuţ, Dr. Mihai
Foaltin, Zepezauer Erika
17.03 – 17.30 Discuţii
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DUMINICĂ 01.11.2009
10.00 – 11.30 Simpozion
Prezidiu: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă
Dr. Gabriel Vulpe
10.00 – 10.15 Performanţele clinice ale unei noi lentile din silicon hidrogel pentru
astigmaţi
Autor: Dr. Simona Radu
10.15 – 10.30 Optive picaturi lubrifiante
Autor: Dr. Gabriela Oprea
10.30 – 10.45 Air Optix Aqua Multifocal – o alegere potrivită pentru pacientul
prezbiop şi prescriptor
Autor: Dr. Daniela Goicea
10.45 – 11.00 Lentilele de contact de unică folosinţă pentru pacienţii cu
astigmatism
Autori: Dr. Ionuţ Costache, Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă, Dr.
Mihai Foaltin, Dr. Adrian Teodoru
11.00 – 11.15 Prezentarea unor noi posibilităţi terapeutice în reepitelizarea
corneană - Xantergel
Autori: Dr. Daniel Dumănescu, Dr. Gabriel Vulpe
11.15 – 11.30 LensAlert Timer - necesitate reală pentru îmbunatăţirea
obiceiurilor purtătorilor de lentile de contact şi de a le menţine
sănătatea oculară
Autor : Muthu Emil
11.30 – 11.45 Sindromul de ochi uscat şi stabilizarea filmului lacrimal
Autor: Prof. Univ. Dr. Adriana Stanilă
11.45 – 12.00 Discuţii

12.00 – 13.00 Şedinţa RCLSO
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REZUMATE
SÂMBĂTĂ 31.10.2009
09.00 – 10.30 Cursuri teoretice
Prezidiu: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă
Conf. Univ. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
1. Este monovision o soluţie în corecţia prezbiopiei?
Autor: Prof. Univ. Dr. Adriana Stanilă
Facultatea de Medicină V. Papilian Sibiu
Centrul de Cercetare a Suprafeţei Oculare
Prezbiopia este o tulburare fiziologică a acomodaţiei ce apare la toţi indivizii, fie ei emetropi,
hipermetropi, miopi sau astigmaţi.
Corecţia prezbiopiei se poate face optic cu:
• lentile aeriene (mono, bi, tri sau multifocale);
• lentile de contact bifocale sau multifocale.
Corecţia optică se poate face monocular sau binocular.
Este oare monovision o soluţie în corecţia prezbiopiei?
2. Soluţiile oftalmice şi suprafaţa corneo-conjunctivală
Autor: Conf. Univ. Dr. Camelia Margareta Bogdănici
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Iaşi
Clinica I Oftalmologie, Spital Sf.Spiridon Iaşi
Scopul lucrării: Evidenţierea modificărilor care apar la nivelul suprafeţei corneo-conjunctivale
determinate de substanţele prezervante existente în soluţiile oftalmice.
Discuţii: Regulile şi reglementările farmaceutice cer ca soluţiile oftalmologice folosite în
diversele tratamente topice să respecte următoarele criterii: să fie stabile, bine tolerate şi sterile.
Pentru a îndeplini aceste condiţii, soluţiilor folosite pentru instilaţii oculare li se adaugă diverse
substanţe prezervante. Substanţele prezervante trebuie să fie la rândul lor bactericide,
bacteriostatice şi/sau antifungice dar compatibile cu constituienţii soluţiilor oftalmice. Folosirea
repetată a instilaţiilor oculare cu substanţe prezervante poate determina apariţia unor reacţii
alergice (tip IV) sau inflamatorii de tip imediat sau întârziat. Astfel, apar diverse simptome
oculare: senzaţie de înţepătură, usturime, modificări palpebrale, hiperemie conjunctivală, eşecul
filtranţei (după operaţiile antiglaucomatoase), modificări ale filmului lacrimal sau chiar modificări
ale epiteliului cornean (keratită punctată superficială). Sunt citate şi modificări aduse cristalinului
sau chiar la nivelul retinei.
Concluzii
• Folosirea substanţelor prezervante induce efecte adverse de intensitate şi severitate
variabilă.
• Administrarea lor în diversele instilaţii oculare determină alteraţii ale structurilor oculare
superficiale (conjunctivă, cornee) sau profunde (trabecul, cristalin, retină).
• Utilizarea substanţelor prezervante poate produce eşecul chirurgiei oculare.
• Folosirea instilaţiilor oculare mono-doză poate preveni apariţia efectelor negative produse
de substanţele prezervante.
9

3. Controverse între lentilele de contact torice şi rigide în corecţia astigmatismelor cu valori
mari
Autori: Conf. Univ. Dr. Cătălina Corbu, Dr. Mihaela Constantin
Bucureşti
Lucrarea prezintă aspecte teoretice privind astigmatismul - cauze, clasificare, corecţie prin lentile
de contact torice şi dure. Sunt discutate avantajele, dezavantajele şi aspecte practice ale folosirii
acestor tipuri de lentile în corecţia astigmatismelor mari.
4. Aplicaţii ale lentilelor de contact terapeutice
Autor: Dr.Simona Radu
SC Euro-Optics SRL, Bucuresti
Lentilele de contact terapeutice sunt definite ca lentile de contact folosite în tratamentul unor
afecţiuni şi traumatisme oculare. Ele au ca efecte principale: reducerea durerii şi creşterea
confortului, asistarea reparării tisulare, protecţie mecanică, menţinerea hidratării suprafeţei
oculare şi livrarea unor substante medicamentoase. Pot avea şi rolul de a menţine sau îmbunătăţi
vederea.
Lentilele terapeutice sunt incluse şi în cadrul protocolului postoperator în cazul anumitor afecţiuni
şi complicaţii chirurgicale (pterigion, chirurgia cataractei şi a glaucomului, keratoplastii, chirurgie
refractivă, collagen crosslinking, transplant de membrană amniotică) deoarece permit creşterea şi
adeziunea celulelor corneene fără interferenţa clipitului şi protejează pleoapele de iritaţiile cauzate
de firele de sutură.
Materialele folosite sunt diverse: hidrogel, elastomeri siliconici, collagen, polimeri gaz permeabili
în formă de lentile sclerale. Lentilele moi sunt în general preferate datorită diametrului mare,
supleţii, mobilităţii reduse şi a confortului superior. Lentilele din hidrogel însă se deshidratează în
timpul purtării, iar transmisibilitatea la oxigen este relativ scăzută şi pot induce hipoxie, mai ales
că sunt folosite în regim continuu.
Lentilele din silicon hidrogel, disponibile din 1999 au devenit prima opţiune datorită înaltei
transmisibilităţi la oxigen, rezistenţei la deshidratare şi bunei acoperiri a suprafeţei oculare, în
condiţii de confort .
5. Motive pentru a alege lentile din silicon-hydrogel
Autor: Christina N Grupcheva
Medical University Varna, Bulgaria
Ne îndreptăm spre sfârşitul primei decade a noului mileniu. Ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în
lumea lentilelor de contact? Într-un cuvânt – o revoluţie.... Vechiul hydrogel împreună cu vechiul
concept al conţinutului în apă sunt istorie. Noul cuvânt cheie este “silicon-hydrogel”. Acest cuvânt
nou a introdus o terminologie complet nouă în relaţie cu conţinutul în apă şi permeabilitatea la
oxigen. În trecutul nu foarte îndepărtat credeam că mai multă apă înseamnă mai mult confort, cu
toate acestea, în topul complicaţiilor recunoscute mai multă apă a fost asociată cu uscăciune şi
disconfort mai mari. Materialele pe bază de hydrogel au proprietatea de a “lua” apă din mediul
înconjurător incluzând filmul lacrimal. Mai mult, când este plasată pe suprafaţa oculară lentila
modifică structura originală a filmului lacrimal, divizând-ul într-un strat pre-lentilă (lipidic-apos)
şi unul post-lentilă (muco-apos). Acest lucru determină o evaporare mai rapidă a apei şi
deshidratarea lentilei. Având un conţinutul mare de apă, acest lucru va închide un cerc vicios când
10

lentila se deshidratează şi, datorită proprietăţilor sale naturale, va lua apă din filmul lacrimal,
schimbându-i mai departe structura şi va determina continuarea evaporării.
Pentru rezolvarea acestor probleme tehnologia şi cercetările în domeniul lentilelor de contact au
inventat două noi produse: silicon-hydrogel şi produse ce “păstrează apa”. Lentilele din siliconhydrogel păreau să fie un concept complet nou. În primul rând, în relaţie cu transmisibilitatea
oxigenului, există câţiva parametri critici (permeabilitate şi grosime) care după anumite valori nu
mai permit o penetrare mai bună a oxigenului. La această valoare concentraţia oxigenului de
ambele părţi ale lentilei este aproximativ aceeaşi. Aceasta înseamnă că o astfel de lentilă nu are
nici un impact asupra corneei peste această valoare critică? NU! Motivaţia acestui răspuns este
reprezentată de conceptul fluxului de oxigen şi de proprietăţile mecanice ale lentilei. Fluxul de
oxigen este cantitatea de oxigen necesară pentru o cornee la un moment dat, ceea ce înseamnă că
pentru a defini această valoare trebuie să avem în vedere mai multe variabile, multe din ele
nemăsurabile. De aceea fluxul de oxigen este hotărât de valori clinice indirecte ca microchisturi,
microstriuri, striuri, edem corneean si neovascularizaţie corneeană. Lentilele din silicon-hydrogel
oferă o transmisibilitate foarte bună pentru oxigen, dar fluxul de oxigen necesită o judecată clinică
individuală de către oftalmolog. De aceea toti pacienţii cu purtare extinsă de lentile necesită un
program foarte strict de urmărire. Cealaltă problemă este dată de proprietăţile mecanice ale lentilei
din silicon-hydrogel. Sunt mulţi parametri printre care cei mai importanţi sunt lubrefierea,
capacitatea de înmuiere, deshidratarea, depozitele, design-ul marginilor şi grosimea. Din păcate
design-ul nu este o proprietate universală căci suprafaţa oculară variază de la o persoană la alta.
Selecţia unui anumit design este mai mult sau mai puţin empirică şi se bazează pe performanţele
clinice şi aprecierea subiectivă a unei lentile.
Lumea lentilelor de contact se mişcă foarte repede. Informaţia via internet este instantanee. Toată
această globalizare ar trebui să aibă impact asupra obiceiurilor legate de lentilele de contact.
Înainte de a ne aştepta ca pacienţii noştri să se schimbe, ar trebui ca noi să ne schimbăm
mentalitatea, practica legată de lentilele de contact şi obiceiurile de adaptare ale acestora.
10.15 – 10.30 Discuţii
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
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11.00 – 12.30 Cursuri teoretice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula
Dr. Gabriel Vulpe
6. Keratoconusul – Restabilirea vederii cu lentile de contact
Autor: Dr. Ursula Vogt
Imperial College
London, UK
Keratoconusul este o afecţiune cronică, adesea progresivă, a corneei caracterizată prin subţiere,
dobândirea unei forme conice şi astigmatism miopic neregulat.
Stadiile incipiente de keratoconus pot fi corectate optic cu ochelari sau lentile de contact torice
moi. Pentru keratoconusul avansat e disponibilă o varietate largă de lentile de contact rigide
sferice, asferice eliptice şi lentile conice speciale sau design-uri corneene neregulate. Adaptarea
optimă a lentilelor de contact este puţin legată de măsurătorile keratometrice. De aceea evaluarea
atentă a lentilelor cu fluoresceină este esenţială.
Nu există înlocuitor pentru observarea atentă a lentilelor. Centrarea lentilei este dificilă mai ales în
keratoconus căci aproximativ 75% din conuri sunt îndreptate în jos faţă de centrul pupilei.
Adaptarea în intervalul de clearence minim apical poate fi cea mai adecvată. Cu toate acestea, se
pare că există într-adevăr o asociere între scăderea confortului pacienţilor şi creşterea severităţii
afecţiunii.
Materialele din care sunt realizate lentilele s-au îmbunătăţit; lentile keratoconice gaz permeabile
cu un indice DK mult mai mare sunt acum disponibile, unele dintre ele permiţând chiar portul
extins.
Lentile keratoconice moi foarte performante au fost introduse pe piaţă cu mare succes la anumiţi
pacienţi. Noile lentile haptice ca şi reintroducerea metodei piggy-back pot fi mai potrivite
pacienţilor care nu doresc să renunţe la vedere pentru confort.
Restabilirea vederii cu lentile de contact poate fi o adevărată provocare şi consumatoare de timp,
dar aduce mari satisfacţii atât pacientului cât şi medicului.
7. Terapia Crosslinking în patologia corneeană
Autor: Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula
Cluj-Napoca
Referatul prezintă informaţii legate de terapia crosslinking în patologia corneeană. Sunt luate în
discuţie mecanismul etiopatogenetic al tehnicii, biomecanica corneeană dupa crosslinking, tipurile
de crosslinking, indicaţii - contraindicaţii, tehnica operatorie, complicaţii, evoluţia parametrilor
keratometrici, topografici şi pahimetrici după o perioadă de 3,6,9,12 luni postoperator. Se face
referire şi la noile aplicaţii ale crosslinkingului.
8. Staining-ul corneean: Înţelegem ceea ce vedem?
Autor: Silvia Belcheva
Bulgaria
Fluoresceina sodică („fluoresceina”) este larg utilizată pentru evaluarea integrităţii suprafeţei
oculare. Este potrivită pentru acest lucru datorită proprietăţilor sale fluorescente şi vizibilităţii sale
mari la concentraţii mici. Examinarea clinică a fluorescenţei suprafeţei oculare e influenţată de o
12

serie de factori incluzând concentraţia de fluoresceină, grosimea stratului de fluoresceină,
lungimea de undă a sursei de lumină şi dacă se foloseşte sau nu un filtru ataşat sistemului de
examinare. Trei potenţiale mecanisme celulare sunt implicate în fluorescenţa suprafeţei oculare:
pooling-ul suprafeţei, captarea celulară şi pătrunderea în jurul celulelor. În ciuda adoptării pe scară
largă a utilizării fluoresceinei în evaluarea suprafeţei oculare, înţelegerea şi interpretarea
fluorescenţei suprafeţei corneene se bazează mai mult pe intuiţia clinică decât decelarea
mecanismelor etiologice ale acestui fenomen, important în special pentru purtătorii lentilelor de
contact.
9. Corecţia prezbiopiei cu lentile de contact
Autori: Dr. Daniela Goicea
Focus Optic Bucuresti
Interesul pentru corecţia prezbiopiei creşte în România datorită împlinirii vârstei de 40 de ani de
către generaţiile numeroase născute începând cu 1967. În plus, aceleaşi generaţii sunt cele care au
ales corecţia cu lentile de contact în urmă cu 20 de ani, odată cu apariţia lor în ţara noastră.
Tendinţa de renunţare la portul lentilelor de contact este mai mare la apariţia prezbiopiei, atât
datorită nemulţumirii legate de vedere, cât şi de confort.
Cursul prezintă metodele de corecţie a prezbiopiei, lentilele de contact disponibile pentru
prezbiopi şi tehnicile de adaptare a acestora. De asemenea, se insistă asupra modalităţilor de
abordare a pacienţilor pentru a avea succes în adaptarea lentilelor de contact multifocale.
10. Curs de adaptare a lentilelor rigid gaz permeabile
Autor: Dr. Gabriel Vulpe
Cluj-Napoca
Cursul explică rolul diferitelor tipuri de lentile de contact rigide şi prezentarea unui ghid practic de
adaptare pentru lentile de contact RGP în astigmatisme mari, în keratoconus şi în
orthocheratologie
12.15 – 12.30 Discuţii
12.30 – 14.00 Pauză de prânz
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14.00 – 15.30 Lucrări ştiinţifice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Cătălina Corbu
Dr. Elena Mihai
1. LCT in complicaţii ale chirurgiei de pol anterior
Autori: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă, Dr. Adrian Teodoru, Dr. Elena Mihai, Dr. Mihaela
Florescu, Dr. Vlad Rusu, Dr. Ionuţ Costache
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
Facultatea de Medicina “V. Papilian” Sibiu
Centrul de Cercetare a Suprafetei Oculare Sibiu
Scopul lucrării
Studiul evidenţiază unele complicaţii ale chirurgiei polului anterior in care lentila de contact
terapeutică s-a dovedit eficientă.
Material, metodă
Am utilizat LCT în dehiscenţe de plagă după operaţia de cataractă, în situaţiile cu exces de filtrare
după chirurgia glaucomului şi în keratopatia edemato buloasă.
Rezultate
Dehiscenţele mici după chirurgia cataractei (facoemulsificare) s-au rezolvat pozitiv în câteva zile
după aplicarea lentilei. Excesul de filtrare după operaţia de glaucom s-a normalizat folosind LCT.
Simptomatologia s-a ameliorat în keratopatia edemato-buloasă prin aplicarea de LCT.
Concluzii
Folosirea LCT oferă o soluţie nouă şi simplă la unele complicaţii aparute în urma chirurgiei de pol
anterior.
2. Rezultate în corecţia miopiei şi astigmatismului miopic cu laserul Alegretto 400Q
Autori: Dr. Dorin Nicula, Dr. Cristina Nicula, Dr. Liana Iuga, Dr. Liviu Bran
Cluj
Napoca
Scopul lucrării: evaluarea predictibilităţii laserului Alegretto 400Q în corecţia miopiei şi
astigmatismului
miopic.
Material, metode: s-au luat în discuţie cazurile de miopie şi astigmatism miopic operate în
perioada
ian
aug
2009,
urmărite
prin
controale
la
1,3,6
luni.
Rezulate: în toate cazurile s-a remarcat reducerea semnificativă a valorilor keratometrice.
Concluzii: laserul Alegretto are o bună predictibilitate în corecţia miopiei şi astigmatismului
miopic.
3. Utilizarea membranei amnioticei umane în afecţiunile suprafeţei oculare
Autori: Prof. Dr. Adriana Stănilă, Dr. Diana Mihu, Stud. Tiberiu Priporeanu, Dr.Andreea
Botezan, Dr. Ionuţ Costache, Stud. Dan Stănilă
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
Facultatea de Medicina “V. Papilian” Sibiu
Centrul de Cercetare a Suprafetei Oculare Sibiu
Introducere: membrana amniotică umană se poate folosi în tratamentul afecţiunilor suprafeţei
oculare.
Scopul lucrării: de a arăta posibilitatea de utilizare a MAU în patologia suprafeţei oculare.
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Material, metodă: am aplicat MAU în 39 cazuri cu diferite afecţiuni ale suprafeţei oculare:
keratopatie edemato-buloasa, pteriogion, arsuri, paralizie nerv facial, keratopatie neurotrofica etc.
Rezultate: în toate cazurile am obţinut rezultate bune.
Concluzii: MAU proaspătă corect utilizată si fixată este o soluţie inovatoare pentru tratamentul
afecţiunilor suprafeţei oculare.
4. Utilizarea lentilelor de contact pentru eroziunile corneene recurente
Autor: Dr. Simona Radu
SC Euro-Optics SRL, Bucuresti
Introducere
Sindromul de eroziuni corneene recurente (ECR) se caracterizează printr-o alterare a membranei
bazale a epiteliului cornean ce are ca rezultat o slabă adeziune şi defecte recidivante ale
epiteliului. Apare cel mai frecvent după un traumatism (accidental sau chirurgical) dar poate fi şi
spontan, în distrofiile corneene, diabet, etc. Vindecarea deficitară a membranei bazale epiteliale
sau formarea inadecvată a hemidesmozomilor şi adeziunilor stromale induc instabilitate epitelială,
microchisturi şi bule. Deoarece celulele bazale epiteliale au nevoie de cel putin 8-12 săptămâni
pentru repararea sau regenerarea membranei bazale, afecţiunea se manifestă prin episoade
multiple şi dureroase.
Scopul lucrării
De a evalua succesul lentilelor de contact terapeutice în managementul eroziunilor corneene
recidivante.
Material, metodă
Cazurile de eroziuni corneene recidivante au beneficiat de lubrefianţi şi lentile de contact
terapeutice.
Discuţii şi rezultate
Timpul de vindecare şi apariţia de recurenţe au fost variabile, corelate cu etiologia bolii, dar şi cu
materialul şi adaptarea lentilei de contact terapeutice.
Concluzii
Succesul acestei proceduri terapeutice simple depinde de cauza eroziunilor recidivante, factorii
asociaţi şi de lentila terapeutică aleasă. Cele mai importante elemente au fost : materialul (înalta
transmisibilitate la oxigen, deshidratare redusă, umectabilitate şi lubricitate bune, înlocuire
frecventă), adaptare optimă şi utilizare continuă pe o perioadă de timp suficientă.
5. Membrana
amniotică
într-un
caz
de
ulcer
corneean
perforat
Autori: Conf. Dr. Cristina Nicula, Dr. Dorin Nicula, Dr. Laura Stanila, Dr. Simina Muresan
Prezentare
de
caz
Se prezintă cazul unei paciente operate de o tumoră cerebrală în urma căreia rămâne cu o pareză
facială şi lagoftalmie. În timp dezvoltă o keratită lagoftalmică urmată de ulcer cornean şi
descemetocel perforat. Se implantează o membrană amniotică şi lentilă de contact terapeutică.
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6. Experienţa noastră cu laserul excimer wave light allegretto eye q 400hz la pacienţii cu
hipermetropie şi astigmatism hipermetropic
Autori: Dr. Monica Gavriş, Dr. Genoveva Olaru, Dr. Diana Popa, Dr, Lehar Levai
Clinica de Oftalmologie LASER OPTISAN & OPTISAN 2002 SRL, Cluj- Napoca
Material, metodă
Prezentăm un studiu clinic prospectiv pe un lot de 12 pacienţi, respectiv 23 de ochi cu
hipermetropie şi astigmatism hipermetropic la care s-a practicat tehnica Lasik cu ajutorul
laserului excimer Wave Light Allegretto Eye Q 400Hz.
Vîrsta pacienţilor a fost cuprinsă între 20 şi 57 ani.
Hipermetropia a fost cuprinsă între 2.75 şi 7.50 D şi astigmatismul între 0 şi 6 D. Fiecare pacient a
fost supus unui protocol preoperator riguros constand în evaluarea acuitatăţii vizuale cu cea mai
bună corecţie, refracţia cicloplegică, examenul polului anterior şi posterior, PIO, keratometrie,
pahimetrie şi topografie corneană cu ajutorul topografului Oculyzer.
Rezultate
Rezultatele funcţionale au fost evaluate la 1 săptămana, 1 şi 2 luni postoperator.
Acuitatea vizuală fără corecţie a fost obţinută la 10 din 12 pacienţi.
La 9 din 12 pacienţi s-a obţinut reducerea estimată a dioptriilor, la ceilalţi rămanand pana la 1.5-2
D restante.
Gradul de satisfacţie a fost bun la toţi pacienţii.
Concluzii
În concluzie laserul excimer Wave Light Allegretto Eye Q 400 Hz reprezintă o soluţie de
reducere a dioptriilor la pacienţii cu hipermetropie şi astigmatism hipermetropic pană la 6 D,
dacă selecţia pacienţilor este bine făcută şi dacă pacientul nu are aşteptări exagerate .
7. Evoluţie imprevizibilă într-un caz de keratocon după tratamentul crosslinking
Autori: Dr. Dorin Nicula, Dr. Cristina Nicula, Dr. Liana Iuga, Cluj

Napoca

Prezentare
de
caz
Se prezintă cazul unui pacient în varstă de 19 ani cu keratoconus la ambii ochi.
La OD s-a efectuat implantare de inele intrastromale Ferrara, iar la OS crosslinking.
Postoperator, dezvoltă o eroziune corneeană, care în timp se vindecă cu o cicatrice corneeană cu
implicaţii asupra vederii. În decurs de 6 luni se observă clarificarea corneei şi reabiltarea vizuală.
8. Prevenţia evoluţiei keratoconusului cu riboflavină şi ultraviolete tip A - cazuri clinice
Autori: Dr. Mihaela Constantin, Conf. Dr. Cătălina Corbu
Prezentări de caz
Lucrarea prezintă evoluţia unor cazuri clinice de keratoconus după aplicarea de riboflavină
şi expunerea la ultraviolete tip A. Sunt evaluate rezultatele funcţionale, pahimetrice şi topografice,
în general fiind observată o îmbunătăţire a acestor parametrii.
9. Metode combinate de tratament în keratoconus
Autor: Dr. Daniela Goicea
Focus Optic Bucuresti
Scopul lucrării
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Demonstrarea utilităţii lentilelor de contact gaz permeabile (LC GP) în corecţia vederii pacienţilor
cu keratoconus în diferite stadii de boală şi la diferite vârste, combinat cu alte tratamente
specifice.
Material si metodă
Sunt prezentate cazuri de keratoconus la care s-au adaptat LC GP ca metodă unică de tratament,
după cross-linking, după inserţia de inele intracorneene şi după transplant de cornee.
Rezultate
Toţi pacienţii prezentaţi au obţinut acuitate vizuală >0.8 şi un confort bun cu ajutorul lentilelor GP
singure sau în sistemul piggy-back (LC GP aplicata peste LC moi)
Concluzii
În ciuda progreselor actuale în terapia keratoconusului – prin cross-linking şi inserţia de inele
intracorneene, LC GP rămân metoda de elecţie pentru corecţia vederii la pacienţii cu keratoconus.
10. Lentile de contact silicon hidrogel (Keralens) - alternativă în corecţia keratoconului
Autori:
Conf
dr.
Cristina
Nicula,
Dr.
Dorin
Nicula
Cluj
Napoca
Scopul lucrării: de a prezenta avantajele corecţiei keratoconusului cu lentile de contact silicon
hidrogel.
Material, metodă: sunt luate în discuţie 4 cazuri de keratocon la care s-a adaptat şi prescris
keralens.
Rezultate: în toate cazurile s-a obţinut o acuitate vizuală superioară celei prin corecţie optică
aeriană
cu
toleranţă
foarte
bună
din
partea
pacientului.
Concluzii: keralens reprezintă o alternativă optimă în corecţia keratoconusului comparativ cu
RGP-urile
15.10 – 15.30 Discuţii
15.30 – 16.00 Pauză de cafea
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16.00 – 17.30 Lucrări ştiinţifice
Prezidiu: Conf. Univ. Dr. Karin Horvath
Dr. Simona Radu
11. Efectul osmoprotectorilor in stress-ul hiperosmolar
Autor: Dr. Gabriela Oprea
Bucuresti
Traducere din publicaţia:
Denumirea studiului:
“Effects of Osmoprotectants on Hyperosmolar Stress in Cultured Human Corneal Epithelial
Cells”
Authors: Rosa M.Corrales, MD, Lihui Luo, MD, Eliseu Y.Chang, MD, and Stephen C.
Pflugfelder, MD
Published in Cornea, Volume 27, Number 5, June 2008
Scopul lucrării:
Prezentarea rezultatelor unui studiu ştiinţific referitor la efectele
osmoprotectorilor
asupra
stress-ului
hiperosmolar.
Obiectivul studiului: Creşterea osmolarităţii lacrimilor in patologia ochiului uscat a fost
identificată ca factor ce stimulează producţia citokinelor inflamatorii si a metaloproteinazelor
matriceale la nivelul celulelor epiteliale ale suprafeţei oculare.
Sistemul celular organic al celulelor mamaliene si procariotice menţin funcţia normală in condiţii
de mediu hipertone prin sinteza si acumularea compusilor osmoprotectori. Studiul a evaluat
efectul compuşilor osmoprotectori asupra statusului de activare a MAP (mitogen activated
protein) kinazelor la nivelul celulelor epiteliale corneene incubate in conditii hiperosmolare.
Material, metodă
Metoda studiului a implicat incubarea in mediu izotonic, la osmolaritate fiziologică precum şi în
mediu hiperosmolar, în prezenţa şi in absenţa osmoprotectorilor, incluzând aminoacizi (Lcarnitina si betaina), glycerol, si polyol eritritol. Au fost monitorizate in aceste condiţii
fosforilarea respectiv activarea c-JunN- terminal kinazelor (JNK) si p38 MAP kinazelor.
Rezultate
Condiţiile hiperosmolare obţinute prin adiţia de clorură de sodiu sau sucroza au determinat
creşterea concentiilor de JNK si p38 fosforilata din totalul de JNK si p38. In comparaţie cu
mediile de control, 10mM L-carnitina sau 40mM eritritol au determinat scăderea semnificativă a
nivelului MAP kinazelor activate ca raspuns la stressul hiperosmolar. De asemenea, acestea au
scazut concentratiile de kinaze fosforilate din total la un nivel greu detectabil în celulele cultivate
în mediu izoton.
Concluzii
Osmoprotectorii L-carnitina si eritritol, luati separat sau in combinaţii, au fost identificaţi ca
protectori împotriva activarii stressului celular la nivelul celulelor epiteliale corneene aflate in
mediu hiperosmolar.
12. Tratamentul ambliopiei cu LC moi
Autori: Marga Ciuica, Felicia Iliuşi, Dana Preoteasa
Onioptic - Craiova
Scopul lucrării
Analiza recuperării funcţionale prin corecţia viciului
de refracţie cu lentile de contact moi sferice si torice, aprecierea toleranţei
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si analiza complicaţiilor portului LC, la copiii cu ambliopie.
Material şi metodă
Studiu retrospectiv pe perioada 2005-2009 a 58 cazuri de
ambliopie, la care s-au evaluat acuitatea vizuala, refracţia oculara
inainte si dupa cicloplegie, keratometria, biomicroscopia polului anterior, examenul FO
Concluzii
LC reprezintă soluţia optimă în corecţia ambliopiei la copiii mici, în
special la cei cu anizometropii şi defecte refractive mari, când portul corecţiei
aeriene este mai greu de tolerat. Calitatea vederii obţinute reprezintă un
factor important în tratamentul, dar şi în prevenirea ambliopiei.
13. Scurtă prezentare a unor cazuri deosebite de adaptare de lentile dure
Autor: Dr. Gabriel Vulpe
Cluj-Napoca
Prezentare de caz
Tema lucrării este prezentarea unor cazuri diferite în care a fost necesară adaptarea lentilelor de
contact după crosslinking, după implant de inele intracorneene, după explant parţial de inele, si în
orthokeratologie
14. Patologia suprafeţei oculare în intervenţiile chirurgicale ale globului ocular
Autori: Karin Horvath, Florina Vultur, Ludmila Katan, O. Popescu
Clinica de Oftalmologie Tg.-Mureş
Patologia suprafeţei oculare de tip „ochi uscat” influenţează semnificativ, obiectiv şi subiectiv,
rezultatele postoperatorii în intervenţiile chirurgicale în special de pol anterior. Recunoaşterea
preoperatorie a unei patologii de suprafaţă oculară, alături de o coafectare palpebrală-meibomiană,
cu iniţierea unei pregătiri preoperatorii adecvate a suprafeţei oculare constituie o condiţie esenţială
a reuşitei chirurgicale.
Se discută factorii ce determină instalarea unei patologii de suprafaţă oculară, mecanismele sale
fiziopatologice, metodele de diagnostic precum şi abordările terapeutice.
15. Suprafaţa oculară în afecţiuni autoimune
Autori: Florina Vultur 1, Karin Horvath 1, Angela Borda 2
1 – Clinica de Oftalmologie, UMF Tg-Mureş
2 – Departamentul de Histologie, UMF Tg-Mureş
Prezentare de caz
Introducere. Ochiul uscat este o entitate complexă clinico-patologică ce implică filmul lacrimal,
glandele lacrimale, pleoapele şi un larg spectru de celule ale suprafeţei oculare.
Caz clinic. Prezentăm cazul unei paciente de 45 de ani internată pentru Keratoconjunctivită sicca
AO. Testele speciale evidenţiază afectarea calităţii şi cantităţii filmului lacrimal, precum şi
pozitivitatea anticorpilor antinucleari (ANA), a factorului reumatoid (FR), anti-52-and-60-kDa
Sjögren's syndrome A (SSA). Examinarea histopatologică a biopsiei glandei salivare relevă
infiltrat inflamator ce sugerează Sindrom Sjögren. Sub tratament corespunzător evoluţia a fost
favorabilă.
Concluzii. Orice afecţiune oculară suspectă trebuie investigată nu numai din punct de vedere
oftalmologic ci şi în ceea ce priveşte aspectul clinic general. Diagnosticul precoce şi prognosticul
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pacienţilor cu Sindrom Sjögren necesită o promptă colaborare interdisciplinară între
departamentele de oftalmologie, anatomopatologie, reumatologie şi radiologie.
16. Suprafaţa oculară la pacienţii cu glaucom
Autori: Felicia Iliuşi, Dana Preoteasa, Marga Ciuica
Onioptic - Craiova
Scopul lucrării
Este de a evalua prevalenţa afectării suprafeţei oculare la pacienţii cu glaucom.
Material, metodă
Am efectuat un studiu prospectiv pe un grup de 30 pacienţi cu GPUD, aflaţi sub tratament topic
cu antiglaucomatoase. Pacienţii au fost supuşi unui examen oftalmologic complet, incluzand
biomicroscopie înainte şi după colorare, timp de rupere al filmului lacrimal, test Schirmer.
Rezultate
Cele mai importante cauze ale afectării suprafeţei oculare au fost: sindromul de ochi uscat,
blefaritele şi meibomitele, precum şi toxicitatea conservanţilor utilizaţi în medicaţia topică.
Concluzii
Medicul trebuie să acorde o atenţie sporită posibilităţii afectării suprafeţei oculare la pacientul
glaucomatos şi să intervină prompt pentru îmbunătăţirea confortului pacientului.
17. Blefaroplastia inferioară: Conturare printr-o abordare sigură
Autor: Dr. Stefan Gress
Munchen, Germania
Prezentare de caz
Blefaroplastia inferioară eficientă şi placută cosmetic este o procedură delicată si totodată o
provocare în chirurgia estetică şi reconstructivă facială.
Între 2005 şi 2008 am realizat 212 blefaroplastii inferioare cu indicaţii estetice şi reconstructive.
Tehnica chirurgicală standard aplicată combină suportul pentru pleoapa inferioară prin cantopexie
laterală (Jelks), suspendare musculară şi netezirea conturului prin eliberarea arcului marginal
(Hamra) şi grefă autologă de grăsime (Coleman) la nevoie. Procedura se realizează prin
vizualizare directă cu ajutorul unui retractor în formă de cârlig prevazut cu o sursă de lumină
pentru remodelarea exactă a ţesutului.
Este o tehnică sigură şi necomplicată ce duce la rezultate placute atât estetic cât şi funcţional.
18. Impactul conservanţilor asupra corneei
Autor: Dr. Ciobotaru Eligia – Mirela
Spitalul Judetean Bistrita-Năsăud
Prezentare. Sunt prezentate aspecte generale cu privire la conţinutul colirelor utilizate în
oftalmologie pentru diagnostic şi tratament. Colirele conţin, alături de substanţa activă, un
conservant cu rol bactericid şi fungicid. Utilizarea prelungită a soluţiilor ce conţin conservanţi pot
duce la reacţii alergice sau inflamatorii imediate sau întârziate. Conservanţii pot să creeze căi de
acces pentru substanţele ionice în spaţiile intra- şi intercelulare producând daune la nivelul
celulelor epiteliale şi pătrunderea de fluid în exces la nivelul stromei, a hidratării şi producerii
edemului cornean.

20

Concluzii. Considerând apariţia efectelor adverse ( înţepături, arsură, hiperemie, prurit ocular), se
recomandă restricţionarea folosirii picăturilor cu conservanţi şi înlocuirea acestora cu colire fără
conservanţi, acestea fiind mult mai eficiente în păstrarea integrităţii epiteliului cornean.
19. Rezultatele studiului din cadrul programului de prevenire a ambliopiei prin tratarea
anizometropiei cu lentile de contact (PATRA)
Autori: 1. Asist. Univ. Dr.Cormoş Diana, 2. Dr.Truş Maria, 3. Dr.David Cristina, 4.
Dr.Chiscăneanu Luminiţa, 5. Dr.Costache Ionuţ, 6. Dr. Mihai Foaltin, 7. Zepezauer Erika
1. Univ. Transilvania Braşov
2. Spit. Jud. Baia Mare
3. Clinica Novaoptic Suceava
4. Lenscontact Galaţi
5.Cabinet Medicor Brasov
6., 7. Visionaria Brasov
Sunt prezentate rezultatele finale ale studiului din cadrul programului PATRA, care a inclus din
iunie 2006 şi până în ianuarie 2009 un număr de 23 copii cu vârste cuprinse între 4 şi 15 ani cu
anizometropii medii şi mari (Lentilele de contact având valori cuprinse între – 12.00D şi +
6.00D).
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DUMINICĂ 01.11.2009
10.00 – 11.30 Simpozion
Prezidiu: Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă
Dr. Gabriel Vulpe
1. Performanţele clinice ale unei noi lentile din silicon hidrogel pentru astigmaţi
Autor: Dr. Simona Radu
Consultant profesional Johnson&Johnson Vision Care
Lentilele de contact torice moi de la Johnson& Johnson Vision Care ce utilizează Designul de
Stabilizare Accelerată (DSA) au fost dezvoltate în urma unor cercetări care au urmărit o înţelegere
cât mai exactă a interacţiunii dintre lentila de contact şi pleoape în timpul clipirii.
DSA minimalizează interacţiunile dintre pleoape şi lentilă, atunci când aceasta este în poziţia
corectă, indiferent de direcţia privirii, datorită lipsei oricărei variaţii de grosime a lentilei sub
pleoapele deschise. Adaptarea lentilei este simplă şi designul facilitează orientarea rapidă într-o
poziţie stabilă. Combinaţia dintre acest design şi materialul SiH senofilcon A , ale carui calităţi
sunt dovedite deja în practică, au dus la dezvoltarea ACUVUE® OASYSTM pentru
ASTIGMATISM (AOfA).
Prin introducerea beneficiilor cunoscute ale materialului senofilcon A şi tehnologiei
HYDRACLEAR® Plus lentila se va menţine umedă şi hidratată fără a fi nevoie de tratamente ale
suprafeţei acesteia. Agentul hidratant cu greutate moleculară mare (PVP), contribuie la obţinerea
unei lentile netede, umectabile şi reduce deshidratarea din timpul purtării lentilelor de contact.
Senofilcon A are un coeficient de frecare mic ce asigură fineţea suprafeţei şi o iritare minimă a
marginii pleoapei superioare care trece peste lentilă în timpul clipirii. Materialul are un modul
elastic semnificativ mai scăzut decat majoritatea materialelor SiH, în special faţă de lentilele din
prima generaţie, care au un modul elastic cu 50% mai mare. Aceasta permite reducerea riscului de
complicaţii mecanice şi poate contribui la creşterea comfortului iniţial. Procentul de 98% al
fluxului central de oxigen în cazul ochiului deschis, înseamnă că lentila asigură zonei centrale
corneene 98% din oxigenul disponibil ochiului fără lentilă. În plus, AOfA încorporează în
material o substanţă ce blochează radiaţia UV şi oferă cea mai mare protecţie anti-UVA şi UVB
dintre toate lentilele torice moi disponibile pe piaţă (Clasa I). Protecţia depăşeşte cerinţele cele
mai stricte referitoare la blocarea razelor UV (ANSI & ISO), asigurand 100% protecţie anti-UVB
şi 96.1% anti-UVA.
Evaluările făcute în toată Europa confirmă caracteristicile şi beneficiile lentilelor de contact
AOfA. Lentilele sunt uşor de adaptat şi se consideră că sunt superioare din mai multe puncte de
vedere lentilelor torice deja aflate pe piaţă. Lentilele AOfA au fost primite cu satisfacţie atât de
specialişti cât şi de pacienţi, încântaţi de calităţile lentilelor, ca performanţă globală, confort cât şi
calitatea vederii. Introducerea pe piaţă a lentilelor de contact ACUVUE® OASYSTM pentru
ASTIGMATISM, care îmbină calităţile dovedite clinic ale materialului Senofilcon A şi succesul
sistemului de stabilizare DSA, oferă o opţiune excelentă pentru specialişti în cazul corecţiei
astigmatismului.
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2. Optive picaturi lubrifiante
Noua tehnologie pentru tratamentul ochiului uscat
Unic mecanism cu dubla acţiune şi efect pe termen lung datorat lubrifierii şi osmoprotecţiei
Suprafaţa oculara sanatoasă şi comfort prelungit
Autor: Dr. Gabriela Oprea
Bucureşti
Scop:
Modificãri
structurale
ale
suprafeţei
corneene
în
patologia
ochiului
uscat
Mecanismul
de
osmoprotecţie
Optive TM – O Nouã Tehnologie cu Mecanism Dual Unic de Acţiune
Optive TM – Date clinice
OPTIVE™ utilizeaza o noua tehnologie pentru tratarea simptomelor de ochi uscat. Formula
inovatoare are la baza un mecanism dublu de actiune. Lubrifiaza si protejeaza tesutul ocular. Mai
mult, componentele unice actioneaza in profunzime, confera osmoprotectie si restabilizeaza
balansul osmotic natural la nivelul celulelor epiteliale si al filmului ocular.
OPTIVE™ asigura protectie dubla prin lubrifierea filmului ocular cat si a celulelor epiteliale prin
osmoprotectie inlaturand simptomele de ochi uscat.
Noua formulă OPTIVE™ conţine ca ingrediente active glicerina, carboximetilceluloza si Purite –
un microbicid natural cu spectru larg de actiune si toxicitate minima, selectat pentru disocierea in
lacrimile naturale, prin continutul de clorura de sodiu si apa. OPTIVE™ include L-carnitina si
eritriol - doua substante naturale in concentratii mari.
Odata cu instilarea picaturilor OPTIVE™, ingredientele active acţionează asupra ţesutului ocular
mentinand o funcţionare normală a celulelor epiteliale. De asemenea, OPTIVE™ asigură
redresarea celulelor într-un mediu hipertonic ori salinizat, fără a interveni in procesul de
distribuire al apei.
OPTIVE™ lubrifiază şi hidratează eficient ţesutul ocular datorită beneficiilor CMC şi ale
glicerinei, în timp ce L-carnitina si eritriolul pătrund in interiorul celulelor epiteliale oferind
protectie impotriva efectelor datorate deshidratarii mediului ocular.
OPTIVE™ contine doua molecule de CMC, concentratie totala 0.5%. Utilizata pentru produsele
de lubrifiere oculara, CMC reprezinta un ingredient eficient ce uneşte celulele epiteliale şi exinde
beneficiile hidratării menţinând apa şi lubrifiind suprafaţa oculară.
Studiile clinice efectuate au demonstrat interacţiunea dintre CMC şi ţesutul epitelial al corneei.
CMC fluoresceinizată a fost testată la incubator în decurs de câteva ore.
Celulele au fost curăţate pentru a îndeparta CMC acumulată, însă acestea au eliberat fluoresceina
pentru înca un interval de timp. Acest lucru sugereaza ca CMC uneşte celulele epiteliului cornean
şi explică de ce aceasta reprezintă un ingredient cu efecte de lungă durată pentru picăturile
oftalmice.
Stresul hipertonic alterează filmul lacrimal. OPTIVE™ tratează nu numai simptomele de ochi
uscat şi protejează împotriva stresului osmotic. Ingredientele active dn compoziţie reprezintă un
complex optim pentru tratamentul sindromului de ochi uscat şi al stresului hipertonic.
Testele clinice confirma OPTIVE - ca fiind o noua tehnologie cu dublu mecanism de acţiune, cu
efcienţă pastrata/evidentiată pe termen lung pentru tratarea simptomelor de ochi uscat.
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3. Air Optix Aqua Multifocal – o alegere potrivită pentru pacientul prezbiop şi prescriptor
Autor: Dr. Daniela Goicea
Designul optic inovator al Air Optix Aqua Multifocal (AOMF) - sistemul “Precision Transition” extinde profunzimea focusării la aproape, fiind compensată lipsa de acomodare fără a afecta
vederea la distanţă a purtatorului.
AOMF încorporează sistemul Aqua Moisture utilizat şi în cazul lentilelor sferice Air Optix Aqua,
care asigură confort la aplicare, întreaga zi şi pe durata de o lună de purtare a lentilei.
AOMF oferă cea mai mare transmisibilitate la oxigen dintre toate tipurile de lentile multifocale
moi disponibile în prezent pe piaţă.
Există 3 puteri de adiţie (Lo, Med, Hi), care acoperă toate stadiile de prezbiopie. Prescripţia este la
fel de uşoară ca a ochelarilor. Pentru aflarea lentilei de probă se stabileşte dioptria pentru distanţă
şi se alege adiţia conform unui tabel. Şansa de succes de la prima încercare cu lentila de probă este
de peste 85%.
Optica îmbunătăţită, sistemul Aqua Moisture şi transmisibilitatea crescută la oxigen a lentilelor
AOMF reprezintă beneficii remarcabile pe care le puteţi oferi pacientilor dvs. În plus, veţi profita
de prescrierea rapidă şi cu şanse mari de succes în adaptare.
4. Lentilele de contact de unică folosinţă pentru pacienţii cu astigmatism
Autori: Dr. Ionuţ COSTACHE, Prof. Univ. Dr. Adriana STĂNILĂ, Dr. Mihai FOALTIN, Dr.
Adrian TEODORU
Centrul de cercetare a suprafeţei oculare (CCSO), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Clinica de Oftalmologie – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu
Lentilele de unica folosinţă reprezintă cea mai igienică şi sănătoasă alternativă de purtare a
lentilelor de contact. Majoritatea complicaţiilor apar datorită necomplianţei purtătorilor la regimul
de purtare / înlocuire şi îngrijire a lentilelor de contact. (Kaey L. et al. Factori care cresc riscul de
infecţii în rândul purtătorilor de LC – Keratita Microbiană: Studiu populaţional. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2006;47:4302–4308 )
Prin folosirea lentilelor de unică folosinţă scade semnificativ rata complicaţiilor, se îmbunătăţesc
confortul la purtare şi acuitatea vizuală - cu reducerea numărului celor care renunţă la lentilele de
contact. Acum, cu noile lentile SofLens Daily Disposable for Astigmatism de la Bausch & Lomb,
putem să le oferim pacienţilor noştri astigmaţi acuitate vizuală excepţională, confort total şi
comoditate în purtarea lentilelor de contact.
5. Prezentarea unor noi posibilită i terapeutice în reepitelizarea corneană - Xantergel
Autori: Dr. Daniel Dumănescu, Dr. Gabriel Vulpe
SIFI
6. LensAlert Timer - necesitate reală pentru îmbunatăţirea obiceiurilor purtatorilor de
lentile de contact şi de a le menţine sănătatea oculară
Autor : Muthu Emil
LensAlert Timer este primul temporizator special construit pentru lentilele de contact şi suportul
de pastrare al acestora.
LensAlert Timer-ul urmăreşte separat programul/calendarul de înlocuire pentru lentilele de
contact si separat pe cel pentru suportul de păstrare al lentilelor de contact şi avertizează
purtătorul de necesitatea schimbării lentilelor şi înlocuirii suportului.
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Folosind LensAlert Timer-ul, purtătorii de lentile de contact vor respecta cu stricteţe calendarul
înlocuirii lentilelor şi suportului păstrându-şi astfel sănătatea oculară.
7. Sindromul de ochi uscat şi stabilizarea filmului lacrimal
Autor: Prof. Univ. Dr. Adriana Stanilă
Sunt prezentate ultimele noutăţi referitoare la definiţia şi clasificarea etiologică a sindromului de
ochi uscat, cascada biologică în ochiul uscat, o nouă metodă de diagnostic a acestuia, precum şi
modalităţile de stabilizare a filmului lacrimal.
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