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V FOKUSU

Operacija sive mrene
Naši zdravniki Igor Šivec Trampuž, Urša Pečjak in Kristina Mikek pišejo o operaciji
sive mrene in izbiri znotrajočesne leče. Ta je poleg same izvedbe operacije najpomembnejša odločitev, ki jo skupaj z zdravnikom sprejmete na predoperativnem pregledu.
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IZ OČI V OČI

SUPERVIDNIK

NE SPREGLEJTE

Tjaša Leskovec
Morelina medicinska
sestra, ki najrajši sodeluje pri zdravljenju
keratokonusa z metodo crosslinking.
10

Marko Demšar
Preberite, kdaj je ugotovil, da je »vrag odnesel šalo« in se odlčil za
operacijo sive mrene.

Siva mrena
Izvedite, zakaj je zmotno prepričanje, da je
pravi čas za operacijo
takrat, ko siva mrena
»dozori«.
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Morela
pogled v živo

NA VIDIKU

Glavkom

Pomeri v optiki

12. marec obeležujemo kot svetovni dan glavkoma. Namenjen je ozaveščanju in pomenu zgodnje prepoznave obolenja, ki prizadene približno 20 odstotkov ljudi, starejših od 40 let, in je drugi najpogostejši
vzrok za slepoto.

Med brskanjem po spletu pogosto najdemo očala, ki so nam všeč, ne
vemo pa, kje bi si jih lahko ogledali in pomerili.

Glavkom ali zelena mrena je bolezen povišanega očesnega tlaka. Povzroča okvaro vidnega
živca in očesnega ozadja, s katerim zaznavamo
svetlobo. Bolezen nima prepoznavnih znakov,
napreduje postopoma in brez bolečin. Posledica je neopazno izgubljanje vida na robu vidnega polja. Ko sami opazimo, da je vid slabši, je
okvara že nepopravljiva. To je razlog, zakaj je
pri glavkomu tako pomembno preprečevanje in
zgodnje odkrivanje.
Raziskave kažejo, da lahko s telesno aktivnostjo
vsaj trikrat tedensko znižamo očesni tlak. Zadošča
30 – 45 minut zmerne aerobne fizične aktivnosti.
Učinki trajajo, dokler je aktivnost redna. Pri tem
pazite, da tako pri športu kot pri delu skrbite za
zaščito oči, saj lahko vsaka poškodba očesa sproži
razvoj glavkoma.
Očesni tlak znižuje tudi zdrava prehrana. Priporočljivo je uživanje zelja, ohrovta, breskev, pomaranč, rib z veliko omega 3 maščob in ovsenih kos-

mičev. Raziskava, v kateri so spremljali ženske,
starejše od 55 let, je pokazala, da so imele tiste, ki
so uživale tri ali večkrat dnevno sadje in zelenjavo, kar 79 % nižje tveganje za razvoj glavkoma.
Prav tako pazite, da ste zmerni pri uživanju kave,
saj kofein povzroča krčenje ožilja v očesu in zvišuje očesni tlak.

V Moreli smo šli v želji, da ponudimo posamezniku povsem prilagojeno in najbolj primer-

23. marec 2022
ob 18:00

Tudi v Morelinih optikah se bomo aktivno
pridružili ozaveščanju in zgodnji prepoznavi glavkoma. V tednu od 7. do 12. marca bomo
brezplačno merili očesni tlak vsem obiskovalcem naših optik.
Če pa se pridružite programu Moja Morela, vas
vsako leto povabimo na brezplačno kontrolo vida,

Za vse, ki ste kratkovidni ali daljnovidni ter obenem potrebujete
tudi očala za branje, je za izboljšanje vida operacija dioptrije z lečo
večinoma boljša rešitev od laserja.

Obstajajo različne multifokalne leče, ki se razlikujejo po optičnih lastnostih. Nekatere so primernejše za bližinsko delo, druge za delo na
srednje razdalje, kot je delo z računalnikom, spet
tretje za nočno vožnjo ter za tiste s starostnimi
spremembami na očesnem ozadju. Katera leča je
najprimernejša za posameznika, je odvisno tako
od njegovih oči kot tudi od osebnih potreb in
aktivnosti.

Pomeri v optiki bo storitev, s katero bosta izbira
in nakup očal še enostavnejša in udobnejša. Očala, ki vam bodo všeč, boste lahko v spletni optiki shranili med priljubljene ter jih brezplačno naročili v eno od naših optik. Očala bodo v nekaj
dneh na voljo. V izbrani optiki si jih boste lahko
v miru ogledali, jih pomerili in se odločili za tista, ki vam bodo najbolj ustrezala.

Merjenje očesnega tlaka je preprosto in ni razloga, da ga ne bi preverjali redno, ob vsakem obisku
optike, saj je to edini način za zgodnje odkrivanje
glavkoma. S tem preprečimo napredovanje bolezni
in trajno okvaro ali celo izgubo vida.

Z meritvijo Vivior do zanesljivejše
izbire prave očesne leče
Z operacijo dioptrije z lečo lahko povrnemo vidno ostrino na daljavo in bližino hkrati. Gre za
majhen poseg, pri katerem starostno spremenjeno
očesno lečo nadomestimo z umetno. Ta s posebno multifokalno optiko svetlobo uklanja na način, ki omogoča dobro vidno ostrino na bližino,
srednjo razdaljo in daljavo.

ki med drugim vključuje tudi merjenje očesnega
tlaka. Tako boste imeli eno skrb manj.

Večino očal, ki jih najdete v naši spletni optiki
www.shopmorela.si, lahko zelo preprosto pomerite v Morelinem ogledalu in tako napravite
prvi izbor. Prav tako lahko prijavljeni uporabniki
že zdaj vidite, v kateri od naših optik se izbrana
očala nahajajo. Ker pa navadno želimo pred odločitvijo pomeriti več očal in morda niso vsa, ki so
nam všeč, v eni optiki, pripravljamo novost.

Morela pogled v živo je sproščen pogovor med našimi
strokovnjaki, ki ga lahko gledate na Morelinem YouTube
kanalu in Facebook strani.
Teme o zdravju oči in nasvete za boljši vid izbiramo
glede na najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavijo
pacienti.

no rešitev, še korak dlje. Pri svetovanju glede
najprimernejše leče si pomagamo tako s podatki in meritvami, pridobljenimi s pregledom, kot
tudi z uporabo kvalitativnih podatkov analize
načina uporabe vida. Te pridobimo s posebnim
Vivior merilcem, ki ga posameznik nosi na očalih in zbira podatke tako o pogojih osvetlitve kot
tudi o razdalji in načinu, kako uporablja vid med
vsakodnevnimi aktivnostmi.
Z namenom izbire najprimernejše leče za posameznika smo se povezali z vsemi najuglednejšimi proizvajalci multifokalnih leč. V naši ponudbi znotrajočesnih leč za operacijo dioptrije lahko
izbirate med najnovejšimi lečami najuglednejših mednarodno priznanih proizvajalcev, kot so
Zeiss, Alcon, Physiol in Johnson&Johnson.

Vprašaj zdravnika
V Moreli si vseskozi prizadevamo za neposredno komunikacijo z
vami. Trudimo se, da bi kar najhitreje dobili odgovore na vprašanja,
ki vas vznemirjajo.
Z namenom, da bi bila pot do zdravnika še lažja
in krajša, bomo možnostima Brezplačni posvet
in Brezplačni telefonski posvet postopno dodali
Vprašaj zdravnika.
Nova pot do konzultacije v obliki spletnega klepeta bo tako še hitrejša in neposrednejša.

V pogovoru, ki ga boste lahko spremljali
na Morelinem YouTube kanalu in Facebook
strani v živo, bomo marca govorili o znotrajočesnih lečah in motnjavah v steklovini.
Tako pri operaciji sive mrene kot pri operaciji dioptrije z lečo naravno očesno lečo
odstranimo in nadomestimo z umetno.
Vendar niso vse znotrajočesne leče enake.
Zdravnik Igor Šivec Trampuž bo predstavil
različne skupine leč, pa tudi, kako izbrati
pravo.

1

Na naši spletni strani boste poiskali
področje, s katerega imate vprašanje.

2

Izbrali boste zdravnika, ki mu želite
zastaviti vprašanje.

V nadaljevanju bo zdravnica Urša Pečjak
povedala, kaj so motnjave v steklovini, ki
nas pri gledanju pogosto začnejo motiti potem, ko si s posegom izboljšamo vid. Prav
tako bo predstavila tudi načine za njihovo
odpravo.

Začeli boste spletni klepet.

Naročite se na opomnik na www.morela.si
in v naši družbi preživite zanimiv večer.
Se vidimo v sredo, 23. marca!
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POPOLN VIDEZ

Zaščitite svoje oči tudi pozimi
Zimski čas prinaša številne radosti na prostem, pri tem pa ne smemo pozabiti na skrb za oči.
Resda je pozimi večje število oblačnih, sivih dni,
a to ne pomeni, da naše oči niso izpostavljene
UV žarkom. Lega sonca je nižja in dan krajši, a
se UV žarki močneje odbijajo od mokrih, ledenih in zasneženih površin. To pa predstavlja večje tveganje za močnejšo izpostavljenost oči UV
svetlobi.

Adidas OR0044

Adidas SP0016

Adidas SP0016

Adidas SP0027

Adidas OR0025

Solano CL90119

Solano CL90102

Za uporabnike dioptrijskih očal so dobra izbira
dioptrijska očala s snemljivim sončnim klipom.
Okvir omogoča uporabnost očal v vseh situacijah, saj se iz dioptrijskih v trenutku spremenijo v
modna sončna očala. To omogoča okvir, na katerega se s pomočjo magneta pričvrsti sončni klip.

Solano CL901109

Solano CL10139

Solano CL90114

Solano CL90071

Solano CL30022

Solano CL90093

Solano CL10125

Solano CL10125

Solano 30027

Številne aktivnosti, kot so smučanje, tek na smučeh, pohodništvo in podobno, potekajo na visoki
nadmorski višini, kjer je vpliv sončnih žarkov še
močnejši.
Dodatna korist sončnih očal je zaščita pred vetrom in prašnimi delci. Sončna očala torej niso
samo za na plažo, ampak morajo ostati z nami
tudi pozimi.
Adidas SP0035

Adidas SP0031-H

Adidas SP0042

Adidas SP0042

Adidas OR0037

SHOPMORELA.SI

Pozimi prevladujejo športni modeli. Večinoma
gre za klasične oblike, ki temeljijo predvsem na
uporabnosti. Pomembno je, da se očala dobro
usedejo na obraz in tako nudijo čim bolj kakovostno zaščito, pri tem pa uporabnika ne ovirajo pri
aktivnostih.
Adidas OR0002

Vabimo vas tudi v našo spletno optiko www.shopmorela.si. Tu si
lahko ogledate očala kar iz udobja svojega doma in tista, ki so vam
najbolj všeč, dodate med
priljubljene. Spletna stran vam omogoča, da se z izbranimi očali pogledate na svoji napravi. Tako bo
izbira še lažja.
Adidas SP0015
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V FOKUSU

Sama operacija sive mrene traja običajno med 10 in 20 minut. Poseg
je neboleč in po njem lahko takoj
odidete domov.

Oko je eden najbolj neverjetnih organov pri človeku in naravna očesna leča je ena bolj impresivnih
struktur v njem. Očesna leča je najgostejše tkivo
v človeškem telesu, ki skozi vse življenje vzdržuje svojo prozornost kljub UV žarkom in drugim
okoljskim vplivom, obenem pa lahko spreminja
obliko, kar nam omogoča prilagajanje vida tako na
daljavo kot bližino.

Prvi znaki sive mrene so različni. Lahko povzroči postopno pešanje vida, bledenje barv, občutljivost na močno svetlobo, občutek bleščanja, slabše razpoznavanje razlik med svetlim in temnim.
Siva mrena ne boli in ne povzroča prehodnih
sprememb v vidu. Značilno je tudi, da vida z očali pri tem obolenju ne moremo izboljšati.
Ker se siva mrena razvija počasi, se mnogi na to
privadijo in tudi sprijaznijo s slabšim vidom. To
zvečuje tveganje za padce in nesreče v prometu
ter sčasoma zmanjša kakovost življenja, saj zaradi
slabšanja vida mnogi opustijo različne aktivnosti.

Predoperativni pregled
Pred operacijo sive mrene opravite pregled, na
katerem vam izmerimo vidno ostrino, izmerimo
dolžino očesa za preračun dioptrije očesne leče,
preverimo prisotnost morebitnega astigmatizma ter pregledamo sprednje dele očesa in očesno
ozadje. Zdravnik vam bo na podlagi opravljenega
pregleda svetoval pri izbiri najprimernejše leče.
Prav od izbire leče je namreč odvisno, ali boste dobro videli le na daljavo in boste za branje še
vedno potrebovali očala, ali pa se boste očal popolnoma osvobodili.
Kdaj je pravi čas za operacijo sive mrene?
Razširjeno, a zmotno je prepričanje, da je pravi
čas za operacijo, ko siva mrena “dozori”. Z odlaganjem operacije okvarjena leča postaja vedno trša. Poseg je v tem primeru zahtevnejši in
povezan z več tveganji. Povrnitev vidne ostrine pri operaciji zrele sive mrene je zato pogosto
počasnejša.

Pravi čas za operacijo sive mrene je takrat, ko
se pojavijo težave zaradi slabšanja vida. Škoda
je odlašati z operacijo do točke, ko vam slab vid
začne krojiti vsakdan ali zaradi njega celo tvegate
izgubo vozniškega dovoljenja.
Ko je vidna ostrina pod določeno mejo, krije
stroške operativnega posega zdravstveno zavarovanje, a je treba vedeti, da le za standardno, monofokalno lečo, ki povrne dober vid na daljavo,
za bližino, kot je npr. branje, pa boste še veno potrebovali očala. Pomanjkljivost standardnih leč je
še, da z njimi ne odpravimo astigmatizma. V primeru slednjega so po operaciji s takšno lečo potrebna tudi za dober vid na daljavo očala s cilindri.
Operacija sive mrene
Na dan operativnega posega ni potrebno biti tešč,
odsvetujemo kajenje, prav tako uporabo ličil.
Pred operacijo boste v oko prejeli kapljice za širitev očesne zenice in kapljice, s katerimi postane
oko neobčutljivo za poseg.
Sama operacija sive mrene traja običajno med 10
in 20 minut. Poseg je neboleč in po njem lahko
takoj odidete domov. Kirurg najprej preko nekaj
milimetrov širokega reza v roženici s posebno ultrazvočno sondo razdrobi in odstrani starostno
spremenjeno očesno lečo, nato pa na njeno mesto
vstavi umetno lečo.
V kolikor želite, vam kirurg med operacijo pojasnjuje korake posega. Mnoge paciente to še dodatno pomirja in jim daje občutek varnosti.

“

Siva mrena se praviloma pojavi starostno, lahko pa prizadene osebe katerekoli starosti. Tveganje za njen nastanek povečujejo kajenje, uživanje
alkohola, nekatere sistemske bolezni, kot so npr.
sladkorna bolezen in avtoimuna obolenja, nekatere očesne bolezni, hujše očesne poškodbe, redkeje nekatera zdravila.

Edina rešitev za izboljšanje vida pri sivi mreni je
operacija. Ta je eden izmed najpogostejših in najuspešnejših operativnih posegov.
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“

Operacija sive mrene

S staranjem lahko postane očesna leča motna in
zaradi tega se vid poslabša. To imenujemo siva
mrena ali latinsko katarakta. To obolenje je najpogostejši vzrok za slabšanje vida v zrelih letih.
Siva mrena torej ni neka kožica ali membrana, ki
bi prerasla oko in bi jo s posegom lahko odstranili z očesa, pač pa naravna očesna leča, ki je sčasoma postala motna.
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Prvi znaki sive mrene so različni.
Lahko povzroči postopno pešanje
vida, bledenje barv, občutljivost na
močno svetlobo, občutek bleščanja,
slabše razpoznavanje razlik med
svetlim in temnim.

Za odhod domov nujno potrebujete spremstvo.
Prvih nekaj ur po operacij vidite na operirano
oko megleno. Zaradi slabše vidne ostrine ne morete voziti avtomobila.
Ali obstaja več načinov operacije sive mrene?
Operacijo sive mrene se v večini primerov izvede s klasično mikrokirurško tehniko, pri kateri
razdrobimo in odstranimo okvarjeno lečo s pomočjo ultrazvoka. Novejša možnost je laserska
operacija, kjer del operacije, pri katerem razdrobimo in odstranimo okvarjeno lečo, opravimo
z robotsko vodenim laserjem. Prednost novejše tehnike je, da lahko ta korak izvedemo z večjo preciznostjo. To zagotovi tudi natančnejšo pripravo ležišča za umetno lečo, ki jo s to tehniko
lahko bolj precizno postavimo točno v optično os
očesa. To lahko dodatno izboljša kakovost vida zlasti v smislu boljšega kontrasta vida.
Koliko časa traja okrevanje po operaciji sive
mrene?
Vidna ostrina se po operaciji povrne postopno.
Najpogosteje je vid dober že naslednji dan po posegu, v primeru zahtevnejših in daljših posegov
pa lahko do povrnitve vidne ostrine preteče nekaj
dni ali izjemoma tudi več tednov.
Po operaciji je potrebna uporaba več vrst kapljic,
ki preprečujejo možnost okužbe, zmanjšujejo pooperativno vnetje in poskrbijo za vlaženje očesne
površine.
Paziti morate, da si operiranega očesa vsaj 3 tedne ne mencate in da z roko nanj ne pritisnete.

Prav tako morate paziti, da vam voda iz pipe ne
pride neposredno v oko.
Zaradi fiziološkega položaja znotrajočesne leče
posebnih omejitev po operativnem posegu ni.
Dovoljena so običajna vsakodnevna opravila,
tudi gledanje televizije in branje, 2 do 3 tedne po
posegu pa odsvetujemo izvajanje težjih fizičnih
obremenitev in sunkovitih gibov.
Na kontrolnem pregledu boste prejeli navodila, kdaj in koliko ste lahko aktivni ter kdaj lahko
pričnete z vožnjo avtomobila.

Kaj je brazgotinjenje zadnje lečne ovojnice?
Nekaj mesecev ali let po operaciji sive mrene
se lahko ovojnica, v katero je vstavljena umetna
leča, prične brazgotiniti. To je običajen pojav, ki
po uspešni operaciji sive mrene ponovno povzroči postopno pešanje vida. Nekateri rečejo temu
druga siva mrena. Najlažje si je ovojnico predstavljati kot prozoren žepek, ki umetno lečo drži na
mestu v očesu. Ko postane motna, se to odrazi s
slabšanjem vida in treba je opraviti laserski poseg. Temu posegu rečemo Nd:YAG kapsulotomija. Z njim naredimo majhno odprtino v zabrazgotinjeni ovojnici in na ta način povrnemo vid.

Ima operacija sive mrene kakšna tveganja?
Za dober rezultat je pomembna predvsem izkušenost kirurga. Kot vsaka operacija pa ima tudi
ta možna tveganja in zaplete. Zapleti so zelo redki in se pojavijo v manj kot 0.57 %. Tveganje za
zaplete je višje v primeru predhodnih poškodb
očesa, nekaterih očesnih obolenj ter močno napredovane sive mrene. Nekateri od možnih zapletov so:
•

oteklina mrežnice,

•

odstop mrežnice,

•

povišan očesni tlak,

•

znotrajočesna okužba,

•

poškodba drugih očesnih delov,

•

bleščanje in temne sence na robu vidnega
polja,

•

brazgotinjenje zadnje lečne ovojnice.

Operacija sive mrene je torej enkratna priložnost za povrnitev najboljše kakovosti vida. Ne
čakajte, da siva mrena “dozori” in vam slab
vid začne krojiti vsakdan. Ob prvih motečih
težavah se naročite na predoperativni pregled
in naredite prvi korak do boljšega vida in lepšega življenja.

Najpogosteje nas vprašajo:
Ali se siva mrena lahko ponovi?
Siva mrena se po operaciji ne more ponoviti, saj
skaljene očesne leče ni več v očesu in je na njenem mestu prozorna umetna leča.
Je po operaciji treba nositi sončna očala?
Nošenje sončnih očal po operaciji ni potrebno.
Veliko ljudi pa je bolj občutljivih na svetlobo, saj
po operaciji pride več svetlobe v oko. V teh primerih si lahko pomagate s sončnimi očali, dokler
se ne privadite na svetlobo.
Ali je potrebno umetne leče po operaciji sive
mrene kdaj zamenjati?
Operacija sive mrene z vstavitvijo umetne znotrajočesne leče je trajna rešitev in zamenjava ni
potrebna razen v primeru nekaterih zelo redkih
izjem.
Imel sem že operacijo sive mrene, sedaj pa bi
si rad odpravil potrebo po nošenju očal še za
bližinska dela. Kaj se da narediti?
V nekaterih primerih je možna dodatna korekcija vida z vstavitvijo dodatne znotrajočesne leče,
ki omogoča neodvisnost od očal tudi za bližino.
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MORELINA PRIPOROČILA

Znotrajočesne leče
Operacija sive mrene in zamenjava znotrajočesne leče z namenom odprave dioptrije se izvedeta na
enak način. Naravno očesno lečo pri operaciji odstranimo in nadomestimo z umetno. Vendar pa niso
vse znotrajočesne leče enake. Izbira leče je poleg same izvedbe operacije najpomembnejša odločitev,
ki jo sprejmete skupaj z zdravnikom na predoperativnem pregledu. Umetne leče se razlikujejo po optičnih lastnostih in te vplivajo na vid po operaciji. Od izbire leče je torej odvisno, ali boste po operaciji
za branje še vedno potrebovali očala, ali pa boste zaživeli brez njih.

Operacija sive mrene predstavlja edinstveno priložnost za izbiro leče, ki vam bo omogočila najboljšo kakovost vida. Pri izbiri vam bo pomagal
zdravnik.
• Monofokalna oz. enožariščna znotrajočesna
leča popravi vid na daljavo ali bližino. Odvisno, kaj vam je bolj pomembno. Če izberete daljavo, lahko po posegu vozite brez očal in uporabljate očala za branje. Če veliko berete ali
delate z računalnikom, se lahko to upošteva pri
preračunu dioptrije leče in bo vaš vid boljši na
bližino, manj oster pa posledično na daljavo.
• Leča z razširjenim fokusom zagotavlja dobro vidno ostrino na srednje razdalje in daljavo, nekoliko manj na bližino. Brez očal omogoča delo z računalnikom, vožnjo avtomobila
in branje nekoliko večjega besedila, za branje
manjšega besedila pa boste še naprej potrebovali očala. Leča je primerna tudi za tiste z bolezenskimi spremembami na očesnem ozadju.
• Multifokalna oz. večžariščna znotrajočesna
leča zagotavlja dobro vidno ostrino na blizu, srednje razdalje in daljavo. Z njo odpravimo tudi astigmatizem, zato očal ne boste več
potrebovali. Primerna je le za tiste z zdravim
očesnim ozadjem in na začetku zahteva nekoliko prilagajanja pri gledanju.
• Torična leča ima vgrajeno korekcijo astigmatizma oz. cilindra.

Ali vse vrste
zavarovanje?

znotrajočesnih

leč

krije

Zdravstveno zavarovanje krije stroške operativnega posega z monofokalno znotrajočesno lečo.
Premium znotrajočesnih leč zdravstveno zavarovanje ne krije.

Je vaš življenjski slog odvisen od bližinskega
vida?
Porabite veliko časa na mobilnem telefonu, tablici ali računalniku? Ali pa ste že vse življenje
kratkovidni in radi berete knjige ter rešujete križanke brez očal? Ena možnost je vstavitev monofoklnih znotrajočesnih leč s takšno dioptrijo, da
vidite na blizu, vendar v tem primeru potrebujete
očala za ostala opravila, kot so vožnja avtomobila, gledanje televizije ali sprehodi v naravi.
V kolikor vas motijo očala in bi bili radi manj odvisni od njih, ali celo povsem neodvisni, so primerna izbira multifokalne znotrajočesne leče.

Zdravstveno zavarovanje krije stroške operativnega posega z monofokalno znotrajočesno lečo. Premium
znotrajočesnih leč zdravstveno zavarovanje ne krije.

Pogosto vozite ponoči?
Če pogosto vozite ponoči ali ste celo profesionalni voznik, se je bolje izogniti multifokalnim
znotrajočesnim lečam, saj lahko ponoči in pri
umetni svetlobi povzročajo občutek bleščanja in
svetlobnih krogov okoli luči ter zagotavljajo nekoliko slabšo vidno ostrino. Večina ljudi se tega
sicer privadi, a so tisti, ki dosti vozijo ponoči, bolj
zadovoljni s kakovostjo vida, ki ga zagotavljajo
monofokalne znotrajočesne leče in leče z razširjenim fokusom. V tem primeru boste za branje
potrebovali dioptrijska očala.
Imate astigmatizem (cilinder)?

Katera leča je primerna za vas?
Izbira znotrajočesne leče je odvisna od vaših potreb oz. načina življenja. Če ste zadovoljni z nošenjem korekcijskih očal po operaciji sive mrene, je izbira monofokalne leče prava za vas. Če bi
želeli dobro videti na daljavo brez očal in imate

Astigmatizem je optična napaka očesa, ki je
posledica nepravilne ukrivljenosti roženice ali
očesne leče. To povzroči nejasno sliko na daljavo
in bližino. Če imate astigmatizem, boste po operaciji sive mrene z monofokalno znotrajočesno
lečo še vedno potrebovali očala tako na daljavo
kot bližino. Dosti bolj zadovoljni boste s torični-

mi znotrajočesnimi lečami, ki vas bodo osvobodile očal na daljavo. V tem primeru boste potrebovali le še običajna bralna očala brez cilindra.
Imate prisotne očesne bolezni?
Pri osebah z očesnimi boleznimi, kot so starostna
okvara rumene pege, zelena mrena ali glavkom
in nekatera druga očesna obolenja, multifokalne
znotrajočesne leče niso primerne. V teh primerih
priporočamo ostale vrste znotrajočenih leč.
Operacija sive mrene je edinstvena priložnost,
da si z izbiro primerne znotrajočesne leče izboljšate kakovost življenja. Ob upoštevanju
vseh posebnosti vaših oči se lahko v veliki meri
približamo vašim potrebam in pričakovanjem
glede vida po operaciji. Od izbire leče je odvisno, ali boste dobro videli na daljavo, bližino,
podnevi ali tudi ponoči in pri slabši osvetlitvi.
Pri tem se lahko zanesete na pomoč zdravnika.

“

Kakšne so možnosti za izbiro znotrajočesne
leče?

astigmatizem, je torična leča boljša izbira. Multifokalna leča in leča z razširjenim fokusom omogočata večji razpon vida in sta najboljša izbira za
tiste, ki se želite izogniti ali čim bolj zmanjšati
odvisnost od očal.

“

Glede na širok nabor leč se lahko izbira zdi zapletena. Prav tako vse leče niso primerne za vsakogar. Na predoperativnem pregledu zdravnik preveri očesno stanje: ali je prisoten astigmatizem,
ali so prisotne bolezenske spremembe na očeh
kot npr. starostne okvare rumene pege, glavkom
in drugo. Zdravnik vam po pregledu svetuje, katera leča bi bila za vas najprimernejša glede na
vaše oči, potrebe in način življenja.

Multifokalna oz. večžariščna znotrajočesna leča zagotavlja dobro vidno ostrino na blizu, srednje razdalje
in daljavo. Z njo odpravimo tudi astigmatizem, zato očal ne boste več
potrebovali.

Morela pogled Januar 2022

10

Morela pogled Januar 2022

11

IZ OČI V OČI

NAJVIDNEJŠE

Tjaša Leskovec

Brezplačna kontrola vida
v programu Moja Morela

Vedno prijazna in nasmejana diplomirana medicinska sestra pomaga
zdravnikom pri operacijah, ki našim pacientom povrnejo dober vid.
Kot pravi sama, najrajši sodeluje pri crosslinking operacijah. Prosti
čas namenja športu in potovanjem.
Zakaj si se odločila za poklic medicinske
sestre?
Že od nekdaj rada delam z ljudmi. Kot majhna
deklica sem sanjala o poklicu frizerke. Ko sem
kasneje opazovala patronažne sestre, ki so hodile
na dom k starim staršem, sem začela razmišljati, da je to poklic, ki bi ga želela opravljati. Vsak
dan bi delala z ljudmi in jim resnično pomagala. Kmalu po vpisu na študij zdravstvene nege se
je potrdilo, da je bila moja odločitev prava. Prvi
dnevi praktičnega dela so ta občutek še utrdili. Je
pa »frizerstvo«, kljub temu, da sem postala medicinska sestra, moj hobi in pri moškem delu družine skrbim za frizure. Lahko rečem, da imam vse,
zelo lep poklic in zabaven hobi.
Kaj te pri vsakdanjem delu spodbuja in ti daje
novih moči?
Raznolikost in pestrost našega dela. Predvsem
me veseli zadovoljstvo pacientov po opravlje-

V Moreli smo prepričani, da bi morala biti skrb za zdravje oči preprosta
in dostopna vsakomur. S tem namenom smo zasnovali brezplačen
program Moja Morela.

nih storitvah. Ko nekomu povrnemo ali izboljšamo vid, je občutek tudi za nas neopisljiv. Vsak
dan vidimo, kako s svojim znanjem in delom
pomagamo ljudem do bolj kakovostnega življenja. Zase pa sem vesela, da vsak dan napredujem,
širim svoje znanje in pridobivam nove izkušnje.
Sama si rekla, da imaš od vseh posegov, pri
katerih sodeluješ, najrajši crosslinking operacije. Zakaj?
Pri crosslinking posegih sem precej časa sama s
pacientom. Glede na to, da operacija traja 40 minut na oko, se lahko pacientu zares posvetim.

Lahko izpostaviš kakšen športni uspeh, na katerega si posebej ponosna?
Najbolj sem ponosna, da sem prekolesarila pot od
doma na otok Krk. Tudi kolesarjenje do Cresa je
bil velik uspeh. Upam, da v prihodnje nanizam še
kakšen daljši podvig.
Spremljaš šport tudi sicer?
Najraje spremljam zimske športe. Doma smo
vneti navijači, ponosni smo na naše tekmovalce.
Sodelavci vemo, da rada potuješ. Kaj te pri
potovanjih najbolj privlači?
Predvsem izkušnje, ki jih pridobim z raziskovanjem novih dežel. Rada spoznavam nove kulture in si širim obzorje. Na potovanjih naredim
veliko zanimivih, dinamičnih fotografij. Te fotografije mi dajejo moč v času intenzivnejšega
dela in različnih izzivov, ki se pojavijo v življenju. Spomini na pretekle dogodke mi dajejo moč
za naprej. Tako vem, da bom premagala vse ovire in ostala pozitivna. Na potovanja nikoli ne

no vidne ostrine z zadnjega pregleda. V primeru,
da ugotovimo odstopanja, vam predpišemo novo
dioptrijo, saj lahko s pravočasnim ukrepanjem
preprečimo ali vsaj upočasnimo rast dioptrije. V
primeru, da se ocena vidne ostrine poslabša kljub
nespremenjeni dioptriji, vas takoj napotimo na
dodatne preiskave k oftalmologu.

Obisk vam ne vzame veliko časa in svetujemo vam, da kontrol ne opustite. Na njih namreč
opravimo tri preiskave, s katerimi odkrijemo
spremembe in stanja, ki lahko brez zdravljenja
privedejo do nepopravljive okvare vida.

Kontrola očesnega tlaka. Povišan očesni tlak
lahko povzroči neozdravljivo poškodbo očesnega ozadja in posledično dolgotrajno zmanjša
vidno polje ter hkrati povzroči poslabšanje vidne
ostrine. Da bi se izognili tem težavam, je potrebna redna kontrola očesnega tlaka, priporočljiva je
enkrat letno, v primeru povišanja pa še pogostejše spremljanje in ukrepanje.

Kontrola vida v programu Moja Morela vključuje
kontrolo vidne ostrine, kontrolo očesnega tlaka in
pregled roženice.

Poleg družine ti veliko pomeni šport. Nam lahko poveš več o tem?
Pred rojstvom hčerke sem veliko časa posvetila športu - kolesarjenju, teku, smučanju in
pohodništvu. Postavila sem si nekaj izzivov, npr.
preteči polmaraton, prekolesariti od doma na vrh
Vršiča, presmučati 100 km v enem dnevu, osvojiti najvišji slovenski vrh. Tudi danes se trudim
vključevati šport v svoj malo manj prost urnik.
Športne dejavnosti večinoma prilagajam družinski dinamiki, saj si želim zdrav življenjski slog in
ljubezen do športa prenesti na hči.

Učinkovita skrb za zdravje se vedno začne s preventivo in pri očeh ni nič drugače. Članstvo v
programu Moja Morela vam enkrat letno zagotavlja brezplačno kontrolo vida, na katero vas
povabimo. Tako redno spremljamo zdravje vaših oči, kar nam omogoča pravočasno zaznavo
sprememb.

hodim sama in tako se mi je vsako potovanje vtisnilo v spomin tudi zaradi družbe. Prav dobra
družba je naslednji razlog, zakaj rada potujem.
Lahko z nami deliš kakšen zanimiv spomin s
potovanj?
Nepozabna dogodivščina s potovanja se nam je
pred leti pripetila na potovanju po Irski. S prijateljicami smo imele let domov zgodaj zjutraj. Ker
smo se zadnji večer zabavale pozno v noč, smo
na čas preprosto pozabile in jutranji let enostavno
prespale. Ampak nič zato. Smo se vrnile pa nekoliko kasneje. Še danes se ob obujanju spominov na ta dogodek nasmejemo od srca. Zadnji dogodek, ki se mi je vtisnil globoko v spomin, pa je
bilo nabiranje neretvanskih mandarin v soju lune
in zvezd. Mislim, da česa podobnega ni doživelo veliko ljudi. Bilo je tako lepo, da mi zmanjka
besed. Sicer pa sem na potovanjih ugotovila še
nekaj: včasih je še veliko boljše, če kakšna stvar
ne gre po načrtu.
Kaj te spravi v dobro voljo?
Dobra volja drugih ljudi.
Najbolj zanimive/nenavadne sanje?
V sanjah pogosto letim nad čudovito pokrajino in
pri tem neizmerno uživam.

Kontrola vidne ostrine. Najprej se pogovorimo
o tem, kako dojemate stanje svojega vida. Nato
ocenimo vidno ostrino in jo primerjamo z oce-

Pregled roženice. Keratokonus je prikrito obolenje, pri katerem se roženica, to je sprednji,
prozorni del očesnega zrkla, skozi katerega v oko
prehaja svetloba, tanjša in nepravilno boči. Zgodnja prepoznava keratokonusa je pomembna, saj
le pravočasno zdravljenje prepreči trajno okvaro
vida.
Prepustite skrb za zdravje svojih oči strokovnjakom. Z včlanitvijo v program Moja Morela
bo redna skrb za dober vid in zdravje vaših oči v dobrih rokah. Pridružite se nam!
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ZGODBE SUPERVIDNIKOV

Primarij Marko Demšar, dr. med.

Pri Moreli nisva samo opravila operacije in nato ostala prepuščena sama
sebi. Od takrat naprej dejansko skrbijo za najine oči. Na kontrole prihajava enkrat letno in ko prideva, naju
obravnavajo z veliko pozornostjo.

Povrnjen vid po operaciji sive mrene je ena največjih dobrin v
današnji medicini.
Tokrat smo se pogovarjali s primarijem Markom
Demšarjem. Izjemnega sogovornika z bogatimi
življenjskimi izkušnjami se večina spomni kot
predsedniškega kandidata na volitvah leta 1990.
Vendar je že mnogo pred tem na svoji profesionalni poti počel stvari, ki so v slovenskem zdravstvu pustile globok pečat. Tudi zdaj ima nad dogajanjem v družbi dober pregled.
Kako vas je življenjska pot pripeljala do študija medicine?

Že na Ptuju sem uvajal diagnostiko z ultrazvokom, in to je postala moja ožja strokovna usmeritev, ko sem prevzel vodenje novoustanovljenega
oddelka za ultrazvočno diagnostiko na Inštitutu
za rentgenologijo.
Kaj je vaša največja spodbuda pri vsakodnevnem delu?
Vsekakor izzivi. Prvi večji izziv je bil že na Ptuju, ko sem organiziral in funkcionalno usposobil
rentgensko diagnostiko, v Ljubljani pa je bilo
potrebno precej spretnosti za uvedbo ultrazvoka
v vsakdanjo rutino. Tretji izziv je bil odločitev za
zasebno prakso.
Kako najraje preživljate prosti čas?
Kot otrok sem se učil igranja harmonike, nadaljeval s klavirjem in končal s trobento. Z igranjem
sem si kot študent prislužil kak dinar, kasneje pa
sem bil vse bolj le še obiskovalec koncertov. To
me veseli še danes! Sicer pa čas rad preživljam na
prostem. V bližini Ljubljane imamo manjšo hišo,
kjer se vse generacije dobro počutimo. Za družbo
imamo srne, zajce in številne ptice, pred leti pa se
je v dimniku naselila celo sova. Golf in tenis me
spremljata že dolga leta, včasih sem bil tudi dos-

ti na smučeh. Kot pohodnik poznam večino okolnega hribovja, moj največji uspeh pa je Slovenska
smer v Triglavski severni steni.

siva mrena nisem dvomil in tudi vsak dan sem bil
bližje končni odločitvi, saj sem vedel, da je operacija edina možnost za povrnitev vida.

Kaj vas lahko vedno spravi v dobro voljo?

Zakaj ste izbrali Očesni center
okulisti?

Vnuk in vnukinja, pa seveda številne vezi, ki sem
jih tekom let stkal na mnogih področjih. Vnuk je
športnik in moj partner pri golfu, vnukinja pa se
bolj posveča vsakodnevnim obveznostim in odgovornosti za nemoteno delo v ambulantah za ultrazvočno diagnostiko.
Tri stvari, ki bi jih vzeli na samotni otok.
Satelitski telefon z dostopom do glasbe. Fotoaparat. Krema za sončenje.
Zdaj pa k očem. S kakšnimi težavami ste se
spoprijemali pred posegom?
Očala nosim od osemnajstega leta. Takrat sem
ugotovil, da na desno oko vidim slabše. Kot se mi
je menjala dioptrija, sem menjal tudi očala. Stvari so se spremenile, ko sem izgubil jasnost vida
in se zavedel, da »vrag jemlje šalo«. O diagnozi

“

Z najboljšim prijateljem sva bila sošolca od prvega razreda osnovne šole. Sklenila sva, da izbereva študij, ki bo zanimiv za oba. Odločila sva
se za elektrotehniko. Imela sva že indeksa in ostale vpisne dokumente. Ko pa sva si podrobneje ogledala programe, sva bila v svojo odločitev
vse manj prepričana. Mesta na študijskih programih so se hitro polnila in nazadnje je od tistih, ki so naju zanimali, ostala le še medicina.
Rekla sva si: Bova pa medicinca! Študij sem dokončal v rednem roku in po odsluženi vojaščini so me prijatelji, ki so stažirali na Ptuju, navdušili nad tamkajšnjo bolnišnico. Zanjo sem po
manjših zapletljajih specializiral radiologijo ter ji
s tem omogočil ustanovitev rentgenskega oddelka. Njegov predstojnik sem bil 18 let, nakar sem
se preselil nazaj v Ljubljano.

Dober glas seže v deveto vas! Vedel
sem, da se je zdravnica Kristina
Mikek v času svoje specializacije
izkazala kot odlična kirurginja in je
podobno kot njena mama, Vesna
Morela, pri nas uvedla nekatere
najsodobnejše postopke.

Oglejte si video
o sivi mreni.

Morela

Se spomnite, kaj vam je po operaciji najprej
prišlo na misel?

Dober glas seže v deveto vas! Vedel sem, da se
je zdravnica Kristina Mikek v času svoje specializacije izkazala kot odlična kirurginja in je podobno kot njena mama, Vesna Morela, pri nas
uvedla nekatere najsodobnejše postopke. Pacienti so posebej cenili njeno zavzetost za brezhiben
izid zdravljenja in tudi sicer je njen celoten pristop vlival zaupanje.

Da je bila operacija ena pametnejših odločitev v
življenju. Vesel sem, da živim v času, ko imamo
takšne možnosti. Dober vid je ena največjih dobrin. Zase pravim, da sem delal v zlati dobi rentgenologije, hkrati pa sem deležen vsega, kar nudi
zlata doba okulistike. Na obeh področjih medicine so dosežki skoraj neverjetni!

Ste imeli pred posegom kakšne pomisleke, še
posebej, ker ste tudi sami zdravnik?
Čisto nobenih. Morda tudi zato, ker sem vedel,
da bom šel v varno strokovno okolje, o katerem
so moji pacienti govorili samo pohvalno. Po temeljitem pregledu sem dobil vse potrebne informacije in odgovore na svoja vprašanja. Povsem
miren sem pričakal dan prve operacije sive mrene. Tej je sledila še druga, obe pa sta minili brez
komplikacij.
Pravijo, da si zakonci postanemo podobni. Zato
ni čudno, da je siva mrena nastala tudi pri moji
ženi in da je glede posega sledila meni.
In sedaj?
Pri Moreli nisva samo opravila operacije in nato
ostala prepuščena sama sebi. Od takrat naprej dejansko skrbijo za najine oči. Na kontrole prihajava enkrat letno in ko prideva, naju obravnavajo z
veliko pozornostjo.

Morela pogled Januar 2022

14

Morela pogled Januar 2022

RAZVIDRILO

Preverite vidno ostrino

Velika nagradna križanka

Ali veste, kdaj so vam nazadnje določili vidno ostrino in kakšna je bila? Preberite spodnjo zgodbo z
razdalje 30 cm in preverite, kako oster je vaš vid.

Rešite križanko, izpišite geslo in nam ga pošljite.

Stopnja vidne
ostrine

J10

J9

J8

J7

J6

10 %

Doktor Roman

20 %

Zdravnica Petra se je pacientom posvečala z največjo
skrbnostjo, zanje si je vzela raje pet minut več kot minuto manj. Vsi so jo hvalili, kako je prijazna in pozorna, in da je takšna, je veljalo tudi med sodelavkami in
sodelavci. Ampak kadar je ni bilo poleg, so sodelavke
še dodale, da je škoda, ker je sama. Velika škoda. Pa
tako postavna in simpatična je.

30 %

Potem se je zgodilo, da je na kliniko prišel nov zdravnik,
Roman, ki je ženskam takoj padel v oči. Duhovit, športnik,
sicer pa eden večjih strokovnjakov na svojem področju. Bil
je vedno urejen in z očali, zaradi katerih je bil še bolj očarljiv in privlačen. Naš doktor Roman. Tako so mu govorile.

40 %

In medtem, ko so sodelavke pogledovale za Romanom, je moški opazil zdravnico Petro. Sprva sta se srečevala na hodnikih,
že kmalu pri avtomatu s toplimi napitki. Petra je opazila, da
Roman pije eno vrsto kave, kadar ima očala, kadar pa je brez, Pri zdravih očeh mora biti vidna
pije vsakič kaj drugega. Hitro je ugotovila, da ima težave z vi- ostrina 100 %. Vsaka nižja vrednost
nakazuje na očesno obolenje ali
dom, vendar ni nikoli prosil za pomoč.

50 %

Vljudne pozdrave so že v kratkem nadomestili kratki klepeti in ti so
bili vse daljši. Seveda so sodelavke to opazile in prevladalo je mnenje, da bi bila Petra in Roman lep par. Čakale so, da se zgodi. Tudi
Petra je čakala, da se zgodi. Upala je, da jo Roman končno povabi
ven. Namesto klepeta ob avtomatu bi lahko šla na popoldanski ali
večerni sprehod. Potem pa naprej, kakor bo šlo, če bo šlo.

J5

Tako kot vedno se samo od sebe ni zgodilo nič in v zgodbo je morala poseči usoda.
Usodi je bilo ime sestra Zdenka. To, kar bi moral narediti Roman, je naredila medi60 % cinska sestra. Pravzaprav je naredila še več, da bi se le vse izšlo, kot je treba. Sestra
Zdenka je napisala dve sporočili, eno za Petro in drugo za Romana. En listek je neopazno spustila v žep Petrine halje, drugega v žep Romanove.

J4

Bilo je sredi dneva, ko je Petra našla v žepu listek s povabilom na vročo čokolado. Vesela in
vznemirjena je komaj čakala, da se konča dan. Tudi Roman je v žepu otipal listek. Ampak
Roman je že nekaj časa iskal očala, ki jih je spet založil. Gledal je papirček, skušal prebrati,
kaj piše, nazadnje pa ga je potisnil nazaj v žep in si mislil, da ne more biti nič tako pomembnega in da lahko počaka. Posvetil se je pacientom in njihovim tegobam. Mislil si je, da ima
srečo, ker lahko na ekranu povečuje pogled in tako dela tudi brez očal. Med enim in drugim
pregledom pa je iskal očala. Že ničkolikokrat je odprl vse predale in obe omari. Vztrajal je,
ker je vedel, da jih je imel, ko je prišel v službo. Brez očal ne bi nikoli sedel za volan.

70 %

J3

80 %

Bilo je konec dneva. Petra je oblekla jakno in skoraj tekla po hodniku. V kavarni je sedla za mizo v
kotu in nestrpno pričakovala Romana, ki se je ravno tisti dan zadržal nekoliko dlje. Ko so se za zadnjim pacientom zaprla vrata, je Roman na polici s knjigami zagledal očala. Ves čas jih je imel pred
nosom!

J2

90 %

Se je Roman zdaj, ko je imel očala, spomnil na listek v žepu halje? Seveda se je. In ko je sporočilo končno prebral, mu je
poskočilo srce. Hitro se je preoblekel in stekel po hodniku. Upal je, da ga Petra kljub zamudi počaka.

J1

100 %

Med potjo je premišljeval, da mora nekaj narediti s svojim vidom. Tako ne gre več. Pa vi? Ste prebrali do sem?

okvaro. Če je vzrok slabe vidne
ostrine le dioptrija, bo ta s korekcijo
znašala vsaj 100 %. V nasprotnem
so potrebne preiskave za ugotovitev
vzrokov slabe vidne ostrine.
NAŠE PRIPOROČILO
J1
Če ste zgodbo prebrali do konca (J1), je vaša
vidna ostrina 100 % in ne potrebujete očal.
J2 do J3

Če črke pri J2 ali J3 niso povsem ostre, korekcija vida zaenkrat ni potrebna, vendar vam
akomodacija naravne očesne leče že peša.
J4 do J7
Če črk pri J4, J5, J6 ali J7 ne vidite ostro,
priporočamo obisk optometrista, ki vam bo
predpisal očala, s katerimi boste lažje brali.
J8 do J10
Če besedila pri J8, J9 ali J10 ne morete
prebrati ali ga berete težko, nujno obiščite
oftalmologa.

V vrstico pod križanko vpišite geslo, ki ga sestavite iz črk v oštevilčenih poljih križanke.
Rešitev pošljite na e-naslov: nagradna.igra@morela.si. Med vsemi prispelimi rešitvami bomo 8. 4. 2022 izžrebali 1 nagrajenca, ki
bo prejel izbrani pregled. Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko e-pošte. Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na
https://www.morela.si/morela/pogled.
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NE SPREGLEJTE

Siva mrena

Z izbiro premium leče je lahko vaš
vid po operaciji celo boljši kot kdaj
koli prej. Zaživite brez očal!

Siva mrena je najpogostejši vzrok slabšanja vida
v odrasli dobi in starosti. Pri tem obolenju očesna
leča izgublja prozornost in postaja motna.
Vid je vedno bolj meglen, barve bledijo, pojavlja se občutek bleščanja, očala pa težav ne
odpravijo. Rešitev, s katero povrnemo vid, je
operacija, s katero okvarjeno očesno lečo nadomestimo z umetno.
Zdrav življenjski slog zmanjša tveganje za sivo
mreno
Kot pri mnogih boleznih, tudi pri sivi mreni velja, da se pri vzrokih prepletajo dedni dejavniki
in vplivi okolja. Med slednjimi izstopajo izpostavljenost UV žarkom, kajenje, uživanje alkohola,
sladkorna bolezen, visok krvni tlak, debelost in
poškodbe očesa. Z zmerno fizično aktivnostjo in
zdravim načinom prehranjevanja lahko zmanjšamo tveganje za sladkorno bolezen, zvišan krvni
tlak in prekomerno težo. To posredno vpliva tudi
na zmanjšanje tveganja za sivo mreno.
Prva znaka sive mrene sta pogosto občutek
bleščanja in spreminjanje dioptrije

Premium leče za boljšo vidno ostrino na bližino in daljavo
Zamenjava očesne leče pri operaciji sive mrene je enkratna priložnost, da si z izbiro premium
leče povrnete vidno ostrino na bližino in daljavo.
Tako lahko po operaciji sive mrene zaživite svobodneje brez očal.

Ne odlašajte z odločitvijo za operacijo
Okvarjena leča postaja z odlaganjem operacije
vse trša. V tem primeru je poseg zahtevnejši in
povezan z več tveganji. Sama siva mrena lahko zvišuje očesni tlak in z nastankom glavkoma povzroči razvoj nepopravljive okvare vida.
Ker se siva mrena razvija počasi in podobno počasi napreduje slabšanje vidne ostrine, se mnogi
s slabšim vidom sprijaznijo. To pa zvečuje tveganje za padce, v prometu za nesrečo, mnogim se
zaradi opuščanja aktivnosti zmanjšuje kakovost
življenja.
Pravi čas za operacijo sive mrene je takrat, ko se
pojavijo prve moteče težave. Tako si prihranite
vse drobne težave postopnega slabšanja in izgube vida.
Sodobna tehnologija in kakovostne leče zagotavljajo odlične rezultate operacije sive mrene. Z
izbiro premium leče pa je lahko vaš vid po operaciji celo boljši kot kdaj koli prej. Zaživite brez
očal!

Razvoj sive mrene in s tem povezano slabšanje
vida pri večini napreduje počasi in sprva neopazno. Prvi znaki so lahko občutek meglice v vidu,
slabši vid ponoči, ki še posebej ovira nočno vožnjo, pojav neprijetnega občutka bleščanja, z napredovanjem bolezni pa lahko postane moteča tudi
dnevna svetloba. Dioptrija se začne spreminjati,
vendar pa z zamenjavo očal in predpisom nove
dioptrije vidne ostrine ni možno izboljšati.
Pri operaciji sive mrene okvarjeno očesno lečo
nadomestimo z umetno
Zdravljenje, s katerim povrnemo vid pri sivi mreni, je operacija z menjavo očesne leče. Ta razmeroma kratek ambulantni poseg izvedemo s topično lokalno anestezijo. Kirurg preko drobnega
reza na robu roženice odstrani okvarjeno lečo
in na njeno mesto vstavi umetno. Pri tem lahko
uporablja robotsko voden laser, kar je najnovejša
in najnatančnejša tehnika operacije sive mrene.

OKULISTI & OPTIKA

idno olje

www.morela.si
info@morela.si
T. 01 510 23 40

MORELA LJUBLJANA: Tehnološki park in trgovski center Citypark
MORELA MARIBOR: trgovski park Europark
MORELA BLED: ambulanta v ZD Bled
MORELA NOVO MESTO: ambulanta v ZD Novo mesto

