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QUÈ ÉS
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Antigament s’havia d’extraure la cataracta

sencera de dins l’ull, i només s’operava quan les

persones perdien molta visió. Actualment, la

cirurgia es fa quan apareixen els primers

símptomes o el pacient comença a tenir dificultats

per dur a terme les seues ocupacions habituals.

Les tècniques actuals ens permeten operar

precoçment i evitar les cataractes en fases

tardanes o molt evolucionades, ja que ens

introduïm dins l’ull i aspirem el cristal·lí.

Per aquest motiu, quan hi ha una cataracta, a

mesura que passa el temps el cristal·lí es va

endurint, la qual cosa fa que el procediment

siga més laboriós i la recuperació posterior

més lenta.

QUAN S’OPERA
UNA CATARACTA?

La cirurgia de les cataractes s’ha simplificat molt.

Es tracta d’una intervenció ràpida (de menys d’un

quart d’hora) que es fa de manera ambulatòria,

sense necessitat d’ingrés.

Aquesta simplificació i la seguretat que ofereix

la tècnica, amb una mínima incisió, permeten

que els pacients s’incorporen ràpidament a les

activitats habituals, fins i tot sense haver

d’interrompre la seua medicació habitual.

L’anestèsia que s’utilitza habitualment pot ser

amb gotes (via tòpica) o bé local. En aquest

cas es fa una infiltració del producte anestèsic

als teixits que envolten l’ull. Únicament en

casos excepcionals cal fer una anestèsia

general.

ÉS UNA INTERVENCIÓ
CÒMODA?
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QUÈ ÉS UNA LENT
INTRAOCULAR?
En la cirurgia de la cataracta eliminem el cristal·lí, la lent natural de l’ull, i la substituïm

per una lent artificial que s’anomena lent intraocular. Les lents intraoculars són

fetes de materials plàstics molt manejables i s’introdueixen dins l’ull plegades

sobre elles mateixes gràcies a un sistema d’injecció. El material està molt provat,

és biocompatible i manté les seues característiques al llarg de la vida del pacient.

Només en rares ocasions es produeix un desgast del material que obliga a canviar

la lent.

La graduació de la lent intraocular es calcula sobre la base d’unes exploracions

molt minucioses amb unes fórmules específiques, la qual cosa permet compensar

defectes previs de graduació.

De la mateixa manera que en el cas de les ulleres, hi ha diferents tipus de lents

intraoculars: monofocals i multifocals. Les monofocals ens proporcionen una

bona visió de lluny, encara que necessitarem ulleres per a la visió de prop. Les

multifocals ens permeten una visió adequada tan de lluny com de prop.

Actualment, amb les lents multifocals tòriques és possible corregir tant

l’astigmatisme com la visió de prop.

QUÈ ÉS UNA CLÍNICA I UN QUIRÒFAN
AMB CERTIFICACIÓ DE QUALITAT?
Els sistemes de qualitat són un mètode de treball a través del qual es milloren i

se satisfan les necessitats dels pacients. Per tal d’assegurar i millorar aquest nivell

de qualitat cal que els processos s’ajusten a la normativa ISO 9001:2000 i a la

legislació vigent.

Per aquesta raó es defineixen procediments i protocols, tant pel que fa a l’activitat

general de la clínica com a l’àrea quirúrgica, que s’han de complir de manera

rigorosa i que posteriorment inspecciona i audita una entitat de certificació

acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), en el nostre cas la consultora

suïssa SGS ICS Ibérica.

El resultat és l’obtenció i la revalidació de la certificació en qualitat ISO 9001:2000
per part de les clíniques Innova Ocular. Sense dubte, tot un aval d’eficàcia i

de seguretat.

MODELS DE LENTS

L’ull humà té dins una lent anomenada cristal·lí que constitueix

una part important del sistema òptic. La forma i la mida

d’aquesta lent recorden els d’una llentilla, i també té una

escorça exterior o càpsula i una part interior o nucli.

Coneixem com a cataracta la pèrdua de transparència del

cristal·lí per opacificació. Les persones que tenen cataractes

noten una disminució progressiva de la visió, enlluernament,

visió distorsionada i canvis freqüents de graduació, entre altres

símptomes.

QUÈ ÉS UNA
CATARACTA?

ULL SA

CATARACTA

COM ES TRACTA
UNA CATARACTA?

Durant l’operació extraiem el cristal·lí opacificat, bé del tot o

bé obrint-ne la càpsula i extraient la part interior o nucli, que

és la forma habitual de la intervenció. Per tal de compensar la

pèrdua de la lent natural de l’ull, introduïm una lent de material

sintètic, coneguda com a lent intraocular, que reemplaça el

cristal·lí i permet una recuperació visual millor.

Per a extraure el nucli del cristal·lí hi ha dues opcions. Es

pot traure tot, la qual cosa obliga a fer una incisió més gran

per facilitar la seua extracció, o bé es pot eliminar amb

ultrasons.

Quan s’extrau tota la cataracta la tècnica s’anomena extracció
extracapsular del cristal·lí, i és una tècnica molt poc utilitzada

actualment.

Quan eliminem la cataracta directament de dins l’ull, la tècnica

s’anomena facoemulsificació, que es la forma més

estandarditzada en la cirurgia de la cataracta, ja que necessita

una incisió mínima i permet una recuperació més ràpida.

EL TRACTAMENT DE LA CATARACTA ÉS
EXCLUSIVAMENT QUIRÚRGIC. QUAN APAREIX
UNA CATARACTA CAL CANVIAR EL CRISTAL·LÍ O
LENT NATURAL DE L’ULL OPACIFICADA,
COM QUAN CANVIEM EL VIDRE D’UNES
ULLERES PER UN DE NOU.

FACOEMULSIFICACIÓ

IMPLANT

DESPLEGAMENT
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