
ZAKAJ 
TRIŽARIŠČNE  
ZNOTRAJOČESNE 
LEČE?

ZA JASEN  
VID BREZ OČAL

INFORMACIJE ZA BOLNIKE      Zdravljenje sive mrene

Tukaj vstavite svoj logotip
O Č E S N I  C E N T E R  



IMAM SIVO 
MRENO. 
KAJ ZDAJ? 



Dragi bolnik,

spoznanje, da imate sivo mreno, ki vpliva na vaš vid, je lahko 
neprijetno in vam povzroča skrbi. K sreči so na voljo napredne 
medicinske možnosti, ki zdravijo sivo mreno in hkrati pomagajo 
korigirati ostale motnje vida, ki jih morda imate, ter vam ponovno 
omogočijo jasen vid brez očal.

Naša visoko usposobljena ekipa strokovnjakov je s temi 
naprednimi tehnologijami mnogim bolnikom, kot ste vi, 
pomagala ponovno pridobiti jasen vid.

Preberite več o teh sodobnih metodah zdravljenja in kako vam 
lahko pomagajo pri vaših specifičnih potrebah vida, vključno  
z možnostjo življenja brez očal.

RAZUMEMO  
VAŠO 
ZASKRBLJENOST 
– LAHKO VAM 
POMAGAMO.
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ZAKAJ 
RAVNO JAZ?

SIVA MRENA 
JE POGOSTA.



• postopno zmanjševanje kakovosti vida
• moten ali meglen vid
• slabše zaznavanje barv in kontrastov
• povečana občutljivost na močno svetlobo
• pogosto predpisovanje novih očal

Tipični znaki sive mrene

normalen vid vid s sivo mreno

Siva mrena je postopna zamotnitev naravne očesne leče, 
ki slejkoprej doleti večino ljudi. Dejansko ima veliko ljudi 
po 50. letu starosti eno od oblik sive mrene.

Kako nastane siva mrena?
Siva mrena se pojavi, ko postaja naravna očesna 
leča vedno bolj motna zaradi spremembe v strukturi 
proteinov. Leča usmerja svetlobo na mrežnico na 
zadnjem delu očesa, da se oblikuje jasna slika. S sivo 
mreno postane leča motna in s tem manj prosojna za 
svetlobo. Skozi lečo prodre manj svetlobe in to vpliva na 
vid. Siva mrena je zelo podobna zamegljenemu oknu, 
skozi katerega ne morete videti jasno. 

Kako bo siva mrena vplivala na moje življenje?  
Siva mrena bo vedno bolj slabšala vaš vid. Nezdravljena 
lahko vodi celo do slepote. Ko bo siva mrena 
napredovala, se bo kakovost vašega vida postopno 
zmanjševala – kar lahko vpliva na kvaliteto vašega 
življenja, ker morda ne boste več mogli polno sodelovati 
v dejavnostih in radostih, ki polepšajo življenje.

Kaj je siva mrena?
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UČINKOVITIM 
POSTOPKOM.



KAKO 
ZDRAVIMO  
SIVO MRENO?

Z VARNIM IN 
UČINKOVITIM 
POSTOPKOM.

Sive mrene ni mogoče zdraviti z zdravili ali korigirati z 
očali. Motno lečo je treba odstraniti kirurško. Operacija sive 
mrene je najpogosteje izvajan kirurški poseg v svetu. Velja 
za varen in učinkovit poseg.

Postopek se navadno izvaja ambulantno z lokalno 
anestezijo in traja od 15 do 30 minut. Motna naravna 
leča se nežno odstrani skozi majhno odprtinico na robu 
roženice. Nadomesti se z majhno umetno lečo, imenovano 
znotrajočesna leča, ki se vstavi skozi isto odprtino.

Znotrajočesne leče (IOL) so izdelane iz mehkega, 
prozornega, sintetičnega in biokompatibilnega 

REDNI PREGLEDI
Občasni pregledi 
pri vašem očesnem 
zdravniku

PRIPRAVA NA POSEG
Očesne meritve za 
izračun pravilne dioptrije 
znotrajočesne leče

AMBULANTNI POSEG
Postopek opravljen isti 
dan z lokalno aneste-
zijo (kapljice za oči)

NADALJNI 
KONTROLNI OBISKI
Prvi dan po operaciji, 
nato čez približno 
mesec dni, po potrebi

1 2 3 4

Sodobno zdravljenje sive mrene

POTEK ZDRAVLJENJA

materiala. Leče v očesu ni mogoče videti ali je občutiti. 
Znotrajočesne leče imajo lahko eno ali več žariščnih 
točk, ki simulirajo vidne lastnosti naravnih leč, tako da 
lahko bolje vidite po operaciji.

Najpogostejša vrsta znotrajočesnih leč ima enožariščno 
(monofokalno) optiko z eno samo korektivno močjo. 
Te leče omogočajo dober vid na eno razdaljo, običajno na 
daleč. Obstajajo tudi dvožariščne (bifokalne) leče, 
ki omogočajo dober vid na dve razdalji – navadno na blizu 
in na daleč. Bolniki z enožariščnimi in dvožariščnimi lečami 
morajo po operaciji pri nekaterih aktivnostih, kot je delo z 
računalnikom, še vedno nositi očala.
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ZAKAJ SO 
TRIŽARIŠČNE 
LEČE BOLJŠE?

DOBER VID  
NA VSE 
RAZDALJE.

TRIŽARIŠČNE ZNOTRAJOČESNE 
LEČE kot en od najnovejših dosežkov na 
področju tehnologije znotrajočesnih leč 
zagotavljajo jasen vid na vseh vidnih razdaljah 
– na blizu, na vmesni razdalji in na daleč – 
brez očal ali kontaktnih leč in brez vmesnih 
vidnih vrzeli. Zato lahko bolniki s trižariščnimi 
lečami uživajo več udobja in fleksibilnosti v 
vsakdanjem življenju.

Trižariščne znotrajočesne leče omogočajo 
dober vid na daleč in na blizu. Poleg tega 
zagotavljajo dober vid tudi na vmesni razdalji, 
ki je potreben za številna vsakdanja opravila, 
kot so nakupovanje, kuhanje ali delo z 
računalnikom.

Bolniki s trižariščnimi znotrajočesnimi lečami lahko 
še naprej nemoteno opravljajo večino aktivnosti, 
kot so branje, gledanje TV, vožnja ali udejstvovanje 
v športih, brez očal ali kontaktnih leč.

Trižariščne znotrajočesne 
leče za vse vrste aktivnosti

NA VMESNI RAZDALJI (do 80 cm)

NA DALEČ (več kot 100 cm)

NA BLIZU (do 40 cm)
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KATERE DRUGE 
UGODNOSTI  
NUDIJO  
TRIŽARIŠČNE LEČE?

MOŽNOST  
ŽIVLJENJA BREZ 
OČAL. 

Veliko bolnikov vidi veliko svobodo v možnosti življenja 
brez očal. Podnevi zagotavljajo trižariščne znotrajočesne 
leče skoraj naravno vidno izkušnjo v celotnem vidnem 
območju. Ponoči in pri slabih svetlobnih pogojih pa se 
po operaciji lahko pojavijo neželeni svetlobni pojavi, npr. 
občutljivost na svetlobo. Ti navadno izginejo v nekaj 
tednih po operaciji, ko se možgani prilagodijo na nov 
vid. V nekaterih primerih lahko določeni svetlobni učinki, 
npr. dvojni vid in bleščanje, povzročajo težave pri vožnji 
ponoči. Prilagoditev na trižariščne znotrajočesne leče se 
lahko pri posameznikih razlikuje, tako kot kakovost vida. 
Čeprav je treba upoštevati različne dejavnike, obstaja 
velika verjetnost, da po operaciji ne boste več potrebovali 
očal.

Zdravljenje starostne slabovidnosti  
(presbiopija)
Trižariščne leče so učinkovite tudi pri zdravljenju še ene 
pogoste motnje vida, povezane s starostjo: starostne 
slabovidnosti, ki prizadene skoraj vsakogar po 40. letu 
starosti. Zaradi starostne slabovidnosti in staranja začne 
očesna leča izgubljati prožnost, kar povzroči zmanjšano 
sposobnost dobrega osredotočanja na predmete, zlasti 
bližnje. Bolniki s starostno slabovidnostjo na primer težko 
berejo majhne črke in zato potrebujejo očala za branje. 
Starostna slabovidnost je pogosta in vpliva na vid že leta 
pred nastankom sive mrene. 

Trižariščne znotrajočesne leče lahko uspešno zdravijo 
starostno slabovidnost skupaj s sivo mreno.  

Življenje brez očal, pri vseh starostih
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KAJ PA MOJ   
ASTIGMATIZEM?

PRAV TAKO  
GA JE 
MOGOČE 
KORIGIRATI.

Ljudje z diagnozo sive mrene imajo pogosto tudi druge 
motnje vida. Refrakcijske napake, kot so kratkovidnost, 
daljnovidnost in astigmatizem, so zelo pogoste, pri vseh 
starostih.  

Kaj je astigmatizem?
Astigmatizem se pojavi, če ima roženica na sprednjem 
delu očesa nepravilno (rahlo ovalno) obliko. To povzroči, 
da so predmeti na različnih razdaljah videti nagnjeni ali 
izkrivljeni. Navadno se astigmatizem korigira z očali s 
cilindričnimi (toričnimi) lečami ali s posebnimi kontaktnimi 
lečami.

Torične trižariščne leče
Trižariščne znotrajočesne leče so na voljo tudi v torični 
različici. Ta vrsta leč je zasnovana posebej za korekcijo 
astigmatizma, zato nudi tovrstnim bolnikom najboljši 
približek naravnemu vidu.

Korekcija astigmatizma
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ALI SO  
TRIŽARIŠČNE 
LEČE PRAVA 
IZBIRA ZAME?

LAHKO VAM 
POMAGAMO PRI 
ODLOČITVI.

Ko je vaš vid ogrožen, želite najboljšo možnost 
zdravljenja. Trižariščne znotrajočesne leče podjetja 
ZEISS postavljajo nove standarde v zdravljenju sive 
mrene. Njihove odlične lastnosti za izboljšanje vida so 
pomagale močno izboljšati vid številnim bolnikom s sivo 
mreno v svetu. Leče  AT LISA tri in AT LISA tri 
toric podjetja ZEISS so idealne za ljudi, ki si želijo jasen 
vid in aktiven način življenja brez očal.

Naša ekipa strokovnjakov za sivo mreno že več let 
uporablja visoko napredno tehnologijo trižariščnih 
znotrajočesnih leč ZEISS za povrnitev vida, izgubljenega 
zaradi staranja.

ZEISS je ena najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih 
blagovnih znamk na področju precizne optike in ena 
od vodilnih svetovnih znamk na področju medicinske 
tehnologije. Podjetje ima dolgo tradicijo proizvodnje 
visoko kakovostnih leč za vse od očal do kamer, 
teleskopov, daljnogledov in znotrajočesnih leč.

Naše obsežno strokovno znanje na področju zdravljenja 
v kombinaciji z naprednimi medicinskimi izdelki je osnova 
za doseganje najboljših možnih rezultatov za bolnike. 
Posvetujte se z našimi strokovnjaki, da ugotovite, ali je 
trižariščna znotrajočesna leča prava izbira za vas.

Leče ZEISS AT LISA tri
in dejanska velikost znotrajočesne leče

1:1

Zasnovano za najboljše rezultate vida
Prednosti znotrajočesnih leč AT LISA tri

•  Tri žariščne točke za jasen vid na različnih 
razdaljah: na blizu, na vmesni razdalji in na 
daleč,

•  korekcija obstoječih motenj vida, vključno z 
astigmatizmom in starostno slabovidnostjo,

•  93 %* bolnikov z vstavljenimi lečami ZEISS AT 
LISA TRI ne potrebuje več očal

   * Podatki so na voljo na zahtevo
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Vsebina in slike v tej brošuri je pripravilo podjetje Carl Zeiss Meditec AG in so zaščitene ter v lasti podjetja.
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Za morebitna vprašanja kontaktirajte našo ekipo.

     Naslov:
     Telefon:
     Faks:
     E-naslov:
     Spletni naslov:

Tukaj vstavite svoj 
logotip O Č E S N I  C E N T E R  

Vidim, očesni kirurški center d.o.o.
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija

Tel: 059 230 961 / Fax: 059 230 965
http://www.vidim.si, http://www.ocesne-operacije.si

E-mail: ambulanta@vidim.si


