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Aktualnie Centrum Aktualnie Centrum Medyczne 

                jest jedynym ośrodkiem w              jest jedynym ośrodkiem w              
  województwie i jednym z trzech         województwie i jednym z trzech       

w kraju, który stosuje toksynę w kraju, który stosuje toksynę 
botulinową w  leczeniu chorób oczu.botulinową w  leczeniu chorób oczu.
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W 1980 r. amerykański okulista    W 1980 r. amerykański okulista    

Alan Scott jako pierwszy Alan Scott jako pierwszy 

zastosował toksynę botulinową  zastosował toksynę botulinową  

typ A w leczeniu zeza. typ A w leczeniu zeza. 

Od tego czasu ośrodki okulistyczne na Od tego czasu ośrodki okulistyczne na 

całym świecie stosują tą terapię w wielu całym świecie stosują tą terapię w wielu 

schorzeniach nabytych i wrodzonych.schorzeniach nabytych i wrodzonych.
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Zakres wskazań do leczenia Zakres wskazań do leczenia 
toksyną botulinową poszerza się. toksyną botulinową poszerza się. 
Osiągane wyniki zarówno            Osiągane wyniki zarówno            

u dzieci, jak i u dorosłych są u dzieci, jak i u dorosłych są 
dobre i b. dobre, a w niektórych dobre i b. dobre, a w niektórych 
przypadkach leczenie to ocenia przypadkach leczenie to ocenia 

się jako jedynie skuteczne.się jako jedynie skuteczne.



ZASTOSOWANIE TOKSYNY ZASTOSOWANIE TOKSYNY 
BOTULINOWEJ W OKULISTYCEBOTULINOWEJ W OKULISTYCE

• Kurcze powiek i twarzyKurcze powiek i twarzy
• Spastyczne podwinięcie Spastyczne podwinięcie 

brzegów powiek brzegów powiek 
• OczopląsOczopląs
• Niektóre postacie zezaNiektóre postacie zeza



ZALETY LECZENIA TOKSYNĄ ZALETY LECZENIA TOKSYNĄ 
BOTULINOWĄBOTULINOWĄ

• Nie wymaga znieczulenia ogólnego     Nie wymaga znieczulenia ogólnego     
(u dorosłych)(u dorosłych)

• Jest terapią bezpieczną – nie daje Jest terapią bezpieczną – nie daje 
powikłań ogólnychpowikłań ogólnych

• Nie daje pogorszenia ostrości wzrokuNie daje pogorszenia ostrości wzroku
• Stosowana ambulatoryjnieStosowana ambulatoryjnie
• Zastępuje leczenie dotychczas Zastępuje leczenie dotychczas 

nieskutecznenieskuteczne
• Jest leczeniem alternatywnym   Jest leczeniem alternatywnym   

leczenia operacyjnegoleczenia operacyjnego
• Nie pozostawia bliznNie pozostawia blizn
• Może być powtarzaneMoże być powtarzane



Świat jest piękny – chciej go oglądać!
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