
La cirurgia refractiva és un procediment molt personalitzat que
necessita un estudi previ minuciós de la forma i la funcionalitat del
globus ocular. Té com a objectiu corregir una graduació que s’ha
de valorar objectivament i subjectivament en condicions basals i
amb la pupil·la dilatada. Però hi ha molts factors que acompanyen
la cirurgia i que s’han de tenir en compte.

Així, examinem la forma i la grossària de la còrnia amb estudis topogràfics
que l’analitzen no tan sols en conjunt, sinó també pel que fa als detalls
de les diferents capes. El joc de la pupil·la segons la lluminositat és clau
per a assegurar la qualitat visual en qualsevol condició.

La superfície de l’ull i la qualitat de la llàgrima són altres factors
fonamentals que ha de considerar qualsevol tècnica de cirurgia
refractiva, per la qual cosa les hem d’analitzar minuciosament.
Cal no oblidar els aspectes biomètrics, en què es mesuren les
diferents estructures oculars amb una precisió de micres.

La qualitat visual també depén de la presència a l’ull de distorsions
òptiques que s’estudien a través de l’aberrometria per poder
tractar-les addicionalment.

Parlem de cirurgia refractiva quan modifiquem la
graduació de l’ull amb làser, lents o maniobres
instrumentals en una intervenció quirúrgica.

L’objectiu bàsic és eliminar la dependència d’una
correcció òptica que limita la funcionalitat de les
persones.

En general, aquestes intervencions es fan en defectes
estabilitzats i amb anestèsia tòpica, és a dir, amb gotes
anestèsiques, i de forma ambulatòria. S’acostuma a
fer de manera bilateral (tots dos ulls en la mateixa
sessió), encara que en alguns casos cal intervenir en
dies diferents.

En funció del defecte de graduació que vulguem
corregir, podem actuar de tres maneres:

1. Modificar la forma de la còrnia amb cirurgia làser.

2. Substituir el cristal·lí per una lent artificial de la
potència que corresponga a l’ull, que es coneix amb
el nom de lensectomia refractiva.

3. Un tercer sistema és la implantació de lents
intraoculars sense substituir el cristal·lí, que és allò que
coneixem com a lents fàquiques.

QUÈ ÉS I COM ACTUA LA
CIRURGIA REFRACTIVA?

L’ESTUDI PREVI

L’ull té un funcionament semblant al de les càmeres
fotogràfiques, en les quals, una vegada enfocada la
imatge, travessa una sèrie de lents fins a arribar al fons
de la càmera, on impressiona perfectament la pel·lícula
fotogràfica.

A l’ull, les imatges han de travessar dos sistemes
diferents de lents per a arribar a la retina, que és on es
recullen i es processen les imatges.

És en aquests dos sistemes de lents on podem actuar
per corregir els defectes de graduació.

COM FUNCIONA
L’ULL HUMÀ?

El primer i més potent és la còrnia, la finestra exterior
de l’ull. És la zona on es recolzen les lents de contacte
i actua com una potent lent òptica aproximadament
de 43 diòptries.

El segon sistema és dins el globus ocular i es coneix
com a cristal·lí. La forma del cristal·lí recorda una llentilla
o una lupa menuda, i té una potència mitjana inferior
a la de la còrnia, unes 22 diòptries. El cristal·lí és una
lent biològica real amb capacitat per a enfocar els
objectes a qualsevol distància. Això ho aconsegueix
canviant automàticament de curvatura, la qual cosa
permet veure d’una manera nítida tant de lluny com
de prop.

El procés pel qual aquesta lent perd transparència
s’anomena cataracta, i obliga a fer una intervenció
quirúrgica en la qual el cristal·lí es reemplaça per una
lent artificial.
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LASIK (Laser in Situ Keratomileusis)
Aplicació en un pla més profund.

Es fa un tall transversal de l’espessor de la còrnia que produeix
una fina làmina corneal. A continuació, s’esculpeix la còrnia
amb el làser i després es torna a col·locar la làmina corneal
que s’havia alçat. La intervenció finalitza quan la làmina
s’adhereix a la còrnica mitjançant l’autosegellat.

La tècnica LASIK és molt eficaç en defectes baixos i mitjans,
amb una recuperació visual molt ràpida.

La LASIK requereix una còrnia relativament gruixuda perquè
l’ablació en profunditat no la debilite. A més, és especialment
necessària la col·laboració del pacient.

ASA (Ablació superficial avançada) o PRK
(Queratectomia fotorefractiva)
Aplicació directa sobre la superfície
corneal.

Retirem o eliminen l’epiteli corneal, la capa més superficial de
la còrnia, hi apliquem el làser i col·loquem un apòsit transparent
en forma de lent terapèutica que controlarà la regeneració de
l’epiteli en cobrir la zona tractada.

En aplicar en alguns casos substàncies que asseguren la
transparència corneal, la tècnica de superfície permet tractar
defectes baixos, mitjans i ocasionalment elevats amb una gran
qualitat visual final.

HI HA DUES MANERES D’APLICAR EL LÀSER EXCÍMER SOBRE LA CÒRNIA

QUINA TÈCNICA ÉS MILLOR AMB EL LÀSER

Les dues són igual d’eficaces pel que fa als resultats visuals que persegueixen. La tria d’una o de l’altra es fa a partir de consideracions
clíniques i personals. Amb la tècnica d’ASA o PRK es poden tractar defectes més grans amb còrnies relativament fines, i la col·laboració
del pacient, tot i ser important, no és tan necessària.

La recuperació visual inicial, així com de les molèsties, és un poc més ràpida amb la tècnica LASIK, de manera que en 24-48 hores els
pacients acostumen a estar en condicions de fer les seues activitats habituals. Amb la tècnica ASA o PRK el procés dura entre 3-4 dies
i necessita un seguiment més estricte durant aquests dies.

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.

QUÈ ÉS UNA CLÍNICA
I UN QUIRÒFAN AMB
CERTIFICACIÓ DE QUALITAT?

Amb els procediments que hem comentat,
qualsevol defecte de graduació es pot operar.
Es tracta de triar la tècnica més adequada en
funció de factors com ara l’edat, les condicions
de l’ull, el mateix defecte, etc.

La cirurgia refractiva és una cirurgia personalitzada
feta a la mida de cada ull. Per això hi ha uns
criteris de selecció rigorosos que exclouen
defectes no estabilitzats, determinats problemes
oculars associats i perfils psicològics inadequats.

Els ulls operats queden subjectes posteriorment
a revisions periòdiques per fer el seguiment i
controlar la seguretat del procediment.

QUINES SÓN LES
LIMITACIONS DE LA
CIRURGIA REFRACTIVA?

Hi ha determinats defectes de graduació que, associats a problemes
addicionals de visió pròxima o presbícia, es poden corregir substituint
la lent natural de l’ull, el cristal·lí, per una lent artificial. Aquesta tècnica
es coneix com a lensectomia refractiva.

Les lents
La lent que s’implanta a l’ull és de tipus multifocal, amb un disseny
especial que permet corregir la visió de lluny i de prop. Això explica
que es puguen compensar alhora tots aquests defectes de refracció.

De vegades s’utilitzen lents monofocals, és a dir, enfocades en una
sola distància. En aquest cas s’implanta en un ull una lent enfocada
de lluny i en l’altre ull, una lent enfocada de prop. Aquest sistema,
conegut com a monovisió, permet un alt grau de compensació visual.

En què consisteix la intervenció?
La intervenció es fa de forma ambulatòria, en pocs minuts, i els
pacients poden fer vida normal pràcticament de manera immediata.

Es tracta d’una operació molt semblant a la de cataractes, però en
aquest cas s’actua sobre un cristal·lí transparent i no sobre un
d’opacificat.

L’ull s’anestesia amb gotes i, per mitjà d’ultrasons o un làser intraocular,
s’elimina el cristal·lí. Prèviament s’ha calculat la potència que ha de tenir
la lent que s’implanta, i que varia segons el defecte que volem corregir.
El càlcul es fa sobre un sofisticat estudi amb làser i ecografia selectiva de
l’ull i s’apliquen complexes fórmules biomètriques. No obstant això, i
malgrat l’exactitud del sistema, si després de la intervenció queda algun
defecte residual, es pot ajustar amb el làser Excímer.

LA LENSECTOMIA REFRACTIVA
QUÈ ÉS?

IMPLANT

La implantació d’una lent intraocular de manera permanent en
què, a més, es conserva el cristal·lí és la tercera opció a l’hora de
corregir defectes de graduació.

Aquest tipus de lents permanents o fixes es coneixen com a lents
fàquiques i, tot i que es poden utilitzar per a qualsevol defecte de
graduació, estan indicades fonamentalment per a correccions
altes.

S’utilitzen també quan el làser Excímer està contraindicat com a
tractament primari.

Hi ha diferents tipus de lents fàquiques, segons la zona de l’interior
de l’ull on es col·loquen i on es recolzen. Independentment del
tipus de lent, el procediment quirúrgic és amb anestèsia local i de
forma ambulatòria.

Els avantatges de les lents fàquiques són una alta predictibilitat
pel que fa a l’exactitud del resultat i una reversibilitat relativament
fàcil, cosa que permet, si cal, retirar-les de l’interior de l’ull sense
cap complicació. A més, aconsegueixen una qualitat òptica
superior, amb millores visuals espectaculars.

LES LENTS FÀQUIQUES

DESPLEGAMENT

IMPLANTACIÓ LENT
FÀQUICA

1. 2. 3.

5.

4.

Quan el raig làser contacta amb la còrnia en va eliminant
capes de forma selectiva. Això permet esculpir realment la
còrnia, de manera que es corregeixen els defectes de
miopia, hipermetropia i astigmatisme, i també defectes
combinats, fins i tot amb nivells de diòptries molt alts. En
general, s’utilitza un làser anomenat Excímer, tot i que hi
ha altres sistemes útils amb la mateixa finalitat.

Per dur a terme qualsevol tècnica amb làser Excímer cal
fer un estudi previ, no tan sols de la graduació, sinó també
de la forma i la funció de la còrnia.

A partir de complexos dispositius d’estudi per la imatge es fa
un mapa topogràfic de les distorsions òptiques de l’ull. Tota
aquesta informació es transmet al làser Excímer per tal de
poder fer un tractament fiable i personalitzat a cada pacient.

El tractament es fa anestesiant l’ull i la seua superfície amb
gotes, i la cirurgia es fa en pocs minuts i de forma
ambulatòria. Així mateix, es poden intervenir els dos ulls a
la vegada o en sessions separades; aquest fet dependrà
de criteris mèdics o personals.

COM ES MODIFICA LA
FORMA DE LA CÒRNIA?

EL LÀSER EXCÍMER



LASIK (Laser in Situ Keratomileusis)
Aplicació en un pla més profund.

Es fa un tall transversal de l’espessor de la còrnia que produeix
una fina làmina corneal. A continuació, s’esculpeix la còrnia
amb el làser i després es torna a col·locar la làmina corneal
que s’havia alçat. La intervenció finalitza quan la làmina
s’adhereix a la còrnica mitjançant l’autosegellat.

La tècnica LASIK és molt eficaç en defectes baixos i mitjans,
amb una recuperació visual molt ràpida.

La LASIK requereix una còrnia relativament gruixuda perquè
l’ablació en profunditat no la debilite. A més, és especialment
necessària la col·laboració del pacient.

ASA (Ablació superficial avançada) o PRK
(Queratectomia fotorefractiva)
Aplicació directa sobre la superfície
corneal.

Retirem o eliminen l’epiteli corneal, la capa més superficial de
la còrnia, hi apliquem el làser i col·loquem un apòsit transparent
en forma de lent terapèutica que controlarà la regeneració de
l’epiteli en cobrir la zona tractada.

En aplicar en alguns casos substàncies que asseguren la
transparència corneal, la tècnica de superfície permet tractar
defectes baixos, mitjans i ocasionalment elevats amb una gran
qualitat visual final.

HI HA DUES MANERES D’APLICAR EL LÀSER EXCÍMER SOBRE LA CÒRNIA

QUINA TÈCNICA ÉS MILLOR AMB EL LÀSER

Les dues són igual d’eficaces pel que fa als resultats visuals que persegueixen. La tria d’una o de l’altra es fa a partir de consideracions
clíniques i personals. Amb la tècnica d’ASA o PRK es poden tractar defectes més grans amb còrnies relativament fines, i la col·laboració
del pacient, tot i ser important, no és tan necessària.

La recuperació visual inicial, així com de les molèsties, és un poc més ràpida amb la tècnica LASIK, de manera que en 24-48 hores els
pacients acostumen a estar en condicions de fer les seues activitats habituals. Amb la tècnica ASA o PRK el procés dura entre 3-4 dies
i necessita un seguiment més estricte durant aquests dies.

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.

QUÈ ÉS UNA CLÍNICA
I UN QUIRÒFAN AMB
CERTIFICACIÓ DE QUALITAT?

Amb els procediments que hem comentat,
qualsevol defecte de graduació es pot operar.
Es tracta de triar la tècnica més adequada en
funció de factors com ara l’edat, les condicions
de l’ull, el mateix defecte, etc.

La cirurgia refractiva és una cirurgia personalitzada
feta a la mida de cada ull. Per això hi ha uns
criteris de selecció rigorosos que exclouen
defectes no estabilitzats, determinats problemes
oculars associats i perfils psicològics inadequats.

Els ulls operats queden subjectes posteriorment
a revisions periòdiques per fer el seguiment i
controlar la seguretat del procediment.

QUINES SÓN LES
LIMITACIONS DE LA
CIRURGIA REFRACTIVA?

Hi ha determinats defectes de graduació que, associats a problemes
addicionals de visió pròxima o presbícia, es poden corregir substituint
la lent natural de l’ull, el cristal·lí, per una lent artificial. Aquesta tècnica
es coneix com a lensectomia refractiva.

Les lents
La lent que s’implanta a l’ull és de tipus multifocal, amb un disseny
especial que permet corregir la visió de lluny i de prop. Això explica
que es puguen compensar alhora tots aquests defectes de refracció.

De vegades s’utilitzen lents monofocals, és a dir, enfocades en una
sola distància. En aquest cas s’implanta en un ull una lent enfocada
de lluny i en l’altre ull, una lent enfocada de prop. Aquest sistema,
conegut com a monovisió, permet un alt grau de compensació visual.

En què consisteix la intervenció?
La intervenció es fa de forma ambulatòria, en pocs minuts, i els
pacients poden fer vida normal pràcticament de manera immediata.

Es tracta d’una operació molt semblant a la de cataractes, però en
aquest cas s’actua sobre un cristal·lí transparent i no sobre un
d’opacificat.

L’ull s’anestesia amb gotes i, per mitjà d’ultrasons o un làser intraocular,
s’elimina el cristal·lí. Prèviament s’ha calculat la potència que ha de tenir
la lent que s’implanta, i que varia segons el defecte que volem corregir.
El càlcul es fa sobre un sofisticat estudi amb làser i ecografia selectiva de
l’ull i s’apliquen complexes fórmules biomètriques. No obstant això, i
malgrat l’exactitud del sistema, si després de la intervenció queda algun
defecte residual, es pot ajustar amb el làser Excímer.

LA LENSECTOMIA REFRACTIVA
QUÈ ÉS?

IMPLANT

La implantació d’una lent intraocular de manera permanent en
què, a més, es conserva el cristal·lí és la tercera opció a l’hora de
corregir defectes de graduació.

Aquest tipus de lents permanents o fixes es coneixen com a lents
fàquiques i, tot i que es poden utilitzar per a qualsevol defecte de
graduació, estan indicades fonamentalment per a correccions
altes.

S’utilitzen també quan el làser Excímer està contraindicat com a
tractament primari.

Hi ha diferents tipus de lents fàquiques, segons la zona de l’interior
de l’ull on es col·loquen i on es recolzen. Independentment del
tipus de lent, el procediment quirúrgic és amb anestèsia local i de
forma ambulatòria.

Els avantatges de les lents fàquiques són una alta predictibilitat
pel que fa a l’exactitud del resultat i una reversibilitat relativament
fàcil, cosa que permet, si cal, retirar-les de l’interior de l’ull sense
cap complicació. A més, aconsegueixen una qualitat òptica
superior, amb millores visuals espectaculars.

LES LENTS FÀQUIQUES

DESPLEGAMENT

IMPLANTACIÓ LENT
FÀQUICA

1. 2. 3.

5.

4.

Quan el raig làser contacta amb la còrnia en va eliminant
capes de forma selectiva. Això permet esculpir realment la
còrnia, de manera que es corregeixen els defectes de
miopia, hipermetropia i astigmatisme, i també defectes
combinats, fins i tot amb nivells de diòptries molt alts. En
general, s’utilitza un làser anomenat Excímer, tot i que hi
ha altres sistemes útils amb la mateixa finalitat.

Per dur a terme qualsevol tècnica amb làser Excímer cal
fer un estudi previ, no tan sols de la graduació, sinó també
de la forma i la funció de la còrnia.

A partir de complexos dispositius d’estudi per la imatge es fa
un mapa topogràfic de les distorsions òptiques de l’ull. Tota
aquesta informació es transmet al làser Excímer per tal de
poder fer un tractament fiable i personalitzat a cada pacient.

El tractament es fa anestesiant l’ull i la seua superfície amb
gotes, i la cirurgia es fa en pocs minuts i de forma
ambulatòria. Així mateix, es poden intervenir els dos ulls a
la vegada o en sessions separades; aquest fet dependrà
de criteris mèdics o personals.

COM ES MODIFICA LA
FORMA DE LA CÒRNIA?

EL LÀSER EXCÍMER



LASIK (Laser in Situ Keratomileusis)
Aplicació en un pla més profund.

Es fa un tall transversal de l’espessor de la còrnia que produeix
una fina làmina corneal. A continuació, s’esculpeix la còrnia
amb el làser i després es torna a col·locar la làmina corneal
que s’havia alçat. La intervenció finalitza quan la làmina
s’adhereix a la còrnica mitjançant l’autosegellat.

La tècnica LASIK és molt eficaç en defectes baixos i mitjans,
amb una recuperació visual molt ràpida.

La LASIK requereix una còrnia relativament gruixuda perquè
l’ablació en profunditat no la debilite. A més, és especialment
necessària la col·laboració del pacient.

ASA (Ablació superficial avançada) o PRK
(Queratectomia fotorefractiva)
Aplicació directa sobre la superfície
corneal.

Retirem o eliminen l’epiteli corneal, la capa més superficial de
la còrnia, hi apliquem el làser i col·loquem un apòsit transparent
en forma de lent terapèutica que controlarà la regeneració de
l’epiteli en cobrir la zona tractada.

En aplicar en alguns casos substàncies que asseguren la
transparència corneal, la tècnica de superfície permet tractar
defectes baixos, mitjans i ocasionalment elevats amb una gran
qualitat visual final.

HI HA DUES MANERES D’APLICAR EL LÀSER EXCÍMER SOBRE LA CÒRNIA

QUINA TÈCNICA ÉS MILLOR AMB EL LÀSER

Les dues són igual d’eficaces pel que fa als resultats visuals que persegueixen. La tria d’una o de l’altra es fa a partir de consideracions
clíniques i personals. Amb la tècnica d’ASA o PRK es poden tractar defectes més grans amb còrnies relativament fines, i la col·laboració
del pacient, tot i ser important, no és tan necessària.

La recuperació visual inicial, així com de les molèsties, és un poc més ràpida amb la tècnica LASIK, de manera que en 24-48 hores els
pacients acostumen a estar en condicions de fer les seues activitats habituals. Amb la tècnica ASA o PRK el procés dura entre 3-4 dies
i necessita un seguiment més estricte durant aquests dies.

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.
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sola distància. En aquest cas s’implanta en un ull una lent enfocada
de lluny i en l’altre ull, una lent enfocada de prop. Aquest sistema,
conegut com a monovisió, permet un alt grau de compensació visual.

En què consisteix la intervenció?
La intervenció es fa de forma ambulatòria, en pocs minuts, i els
pacients poden fer vida normal pràcticament de manera immediata.

Es tracta d’una operació molt semblant a la de cataractes, però en
aquest cas s’actua sobre un cristal·lí transparent i no sobre un
d’opacificat.

L’ull s’anestesia amb gotes i, per mitjà d’ultrasons o un làser intraocular,
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La cirurgia refractiva és un procediment molt personalitzat que
necessita un estudi previ minuciós de la forma i la funcionalitat del
globus ocular. Té com a objectiu corregir una graduació que s’ha
de valorar objectivament i subjectivament en condicions basals i
amb la pupil·la dilatada. Però hi ha molts factors que acompanyen
la cirurgia i que s’han de tenir en compte.

Així, examinem la forma i la grossària de la còrnia amb estudis topogràfics
que l’analitzen no tan sols en conjunt, sinó també pel que fa als detalls
de les diferents capes. El joc de la pupil·la segons la lluminositat és clau
per a assegurar la qualitat visual en qualsevol condició.

La superfície de l’ull i la qualitat de la llàgrima són altres factors
fonamentals que ha de considerar qualsevol tècnica de cirurgia
refractiva, per la qual cosa les hem d’analitzar minuciosament.
Cal no oblidar els aspectes biomètrics, en què es mesuren les
diferents estructures oculars amb una precisió de micres.

La qualitat visual també depén de la presència a l’ull de distorsions
òptiques que s’estudien a través de l’aberrometria per poder
tractar-les addicionalment.

Parlem de cirurgia refractiva quan modifiquem la
graduació de l’ull amb làser, lents o maniobres
instrumentals en una intervenció quirúrgica.

L’objectiu bàsic és eliminar la dependència d’una
correcció òptica que limita la funcionalitat de les
persones.

En general, aquestes intervencions es fan en defectes
estabilitzats i amb anestèsia tòpica, és a dir, amb gotes
anestèsiques, i de forma ambulatòria. S’acostuma a
fer de manera bilateral (tots dos ulls en la mateixa
sessió), encara que en alguns casos cal intervenir en
dies diferents.

En funció del defecte de graduació que vulguem
corregir, podem actuar de tres maneres:

1. Modificar la forma de la còrnia amb cirurgia làser.

2. Substituir el cristal·lí per una lent artificial de la
potència que corresponga a l’ull, que es coneix amb
el nom de lensectomia refractiva.

3. Un tercer sistema és la implantació de lents
intraoculars sense substituir el cristal·lí, que és allò que
coneixem com a lents fàquiques.

QUÈ ÉS I COM ACTUA LA
CIRURGIA REFRACTIVA?

L’ESTUDI PREVI

L’ull té un funcionament semblant al de les càmeres
fotogràfiques, en les quals, una vegada enfocada la
imatge, travessa una sèrie de lents fins a arribar al fons
de la càmera, on impressiona perfectament la pel·lícula
fotogràfica.

A l’ull, les imatges han de travessar dos sistemes
diferents de lents per a arribar a la retina, que és on es
recullen i es processen les imatges.

És en aquests dos sistemes de lents on podem actuar
per corregir els defectes de graduació.

COM FUNCIONA
L’ULL HUMÀ?

El primer i més potent és la còrnia, la finestra exterior
de l’ull. És la zona on es recolzen les lents de contacte
i actua com una potent lent òptica aproximadament
de 43 diòptries.

El segon sistema és dins el globus ocular i es coneix
com a cristal·lí. La forma del cristal·lí recorda una llentilla
o una lupa menuda, i té una potència mitjana inferior
a la de la còrnia, unes 22 diòptries. El cristal·lí és una
lent biològica real amb capacitat per a enfocar els
objectes a qualsevol distància. Això ho aconsegueix
canviant automàticament de curvatura, la qual cosa
permet veure d’una manera nítida tant de lluny com
de prop.

El procés pel qual aquesta lent perd transparència
s’anomena cataracta, i obliga a fer una intervenció
quirúrgica en la qual el cristal·lí es reemplaça per una
lent artificial.
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COM
S’OPEREN
ELS DEFECTES
DE GRADUACIÓ?

CIRURGIA
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