
ZAĆMAZAĆMA
Opracowanie:Opracowanie:

Centrum Centrum MedyczneMedyczne   

w Starachowicachw Starachowicach



ZAĆMAZAĆMA
Zaćma to zmętnienie soczewki oka Zaćma to zmętnienie soczewki oka 
powstające w procesie starzenia się powstające w procesie starzenia się 

                organizmu (zaćma starcza),           organizmu (zaćma starcza),           
w  następstwie urazu w  następstwie urazu 

mechanicznego, chemicznego     mechanicznego, chemicznego     
lub energią promienistą (zaćmalub energią promienistą (zaćma

  urazowa), chorób ogólnoustrojowychurazowa), chorób ogólnoustrojowych
  lub miejscowych oka lub miejscowych oka 



ZAĆMA - ZABIEG OPERACYJNYZAĆMA - ZABIEG OPERACYJNY
Jednym z zabiegów przeprowadzanych w Jednym z zabiegów przeprowadzanych w 

Centrum Medycznym „VISUS” jest operacja Centrum Medycznym „VISUS” jest operacja 
usunięcia zaćmy. usunięcia zaćmy. 

Zabieg ten w Centrum wykonywany Zabieg ten w Centrum wykonywany 
jest najczęściej metodą jest najczęściej metodą 

fakoemulsyfikacji z wszczepieniem fakoemulsyfikacji z wszczepieniem 
soczewki miękkiej zwijalnej. soczewki miękkiej zwijalnej. 

Soczewka dobierana jest dla każdego pacjenta Soczewka dobierana jest dla każdego pacjenta 
indywidualnie. Można ją dobrać tak, aby indywidualnie. Można ją dobrać tak, aby 

zredukować wadę do zera. zredukować wadę do zera. 



ZAĆMA - ZABIEG OPERACYJNYZAĆMA - ZABIEG OPERACYJNY

Operacja wykonywana jest w Operacja wykonywana jest w 
znieczuleniu miejscowym. znieczuleniu miejscowym. 

Jest to istotne w szczególności dla Jest to istotne w szczególności dla 
osób starszych oraz cierpiących osób starszych oraz cierpiących 

na przewlekłe choroby – cukrzycę, na przewlekłe choroby – cukrzycę, 
nadciśnienie, choroby serca.nadciśnienie, choroby serca.



ZAĆMA - ZABIEG OPERACYJNYZAĆMA - ZABIEG OPERACYJNY

Zalety usunięcia zaćmy metodą Zalety usunięcia zaćmy metodą 
fakoemulsyfikacji:fakoemulsyfikacji:

• Zabieg trwa około 30 minutZabieg trwa około 30 minut
• Soczewka wszczepiana jest przez Soczewka wszczepiana jest przez 

2,5 - milimetrowe nacięcie2,5 - milimetrowe nacięcie
• Nie wymaga zakładania szwów – Nie wymaga zakładania szwów – 

jak to ma miejsce w przypadku jak to ma miejsce w przypadku 
operacji metodą tradycyjnąoperacji metodą tradycyjną

• Już 4 godziny po zabiegu Pacjent Już 4 godziny po zabiegu Pacjent 
może udać się do domu.może udać się do domu.

• Szybsze gojenie się ranSzybsze gojenie się ran
• Krótsza rekonwalescencjaKrótsza rekonwalescencja
• Szybka poprawa widzeniaSzybka poprawa widzenia



Świat jest piękny – chciej go oglądać!
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