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ES CUREN
ELS DESPRENIMENTS DE RETINA?

TÉ TRACTAMENT
LA DEGENERACIÓ DE LA MÀCULA?

EL FONS DE L’ULL I ELS
PROBLEMES DE LA RETINALa Tomografia de Coherència Òptica (OCT) és un sistema que ens

proporciona la visualització de talls anatòmics de l’interior de la retina
i del nervi òptic amb una discriminació de micres, amb la qual cosa
podem distingir cadascuna de les capes retinals, igual com un TAC,
però amb imatges en temps real, sense cap molèstia per al
pacient i sense utilitzar cap tipus de radiació, ja que funciona amb
un sistema làser.

Aquesta prova ha canviat completament l’estudi i el seguiment de les
malalties de la màcula, i actualment és pràcticament impossible tractar
la màcula amb garanties sense disposar d’aquesta tècnica. En les
clíniques del Grupo Innova Ocular ja tenim la segona generació d’OCT,
més precisa encara.

QUÈ ÉS UNA OCT?

Les patologies més freqüents del fons de l'ull són els despreniments de
retina i les lesions de l’ull miop, les degeneracions i patologies de la
màcula i les obstruccions de venes i artèries retinals.

A més, hi ha moltes malalties de la resta de l'organisme que es poden
veure, com a primera manifestació, en el fons de l'ull, com ara, per
exemple, la hipertensió arterial i arteriosclerosi; malalties
neurològiques, com ara tumors cerebrals o esclerosi múltiple;
malalties hematològiques, com ara leucèmies o limfomes, metàstasis
d'altres tumors; malalties reumàtiques, com vasculitis o lupus; i
sobretot, l'afectació per la diabetis.

QUINES SÓN LES PATOLOGIES
MÉS FREQÜENTS
DEL FONS DE L’ULL?

La retinopatia diabètica és actualment la primera causa
de deficiència visual i ceguera en adults de 20 a 70 anys
als països industrialitzats.

Tots els diabètics, encara que no tinguen símptomes
relacionats amb la visió, s’han de revisar el fons de l’ull
almenys una vegada a l’any, ja que l’afectació de la retina,
quan s’agafa a temps, es pot controlar sense que el pacient
haja de perdre visió.

QUINES SÓN LES
CONSEQÜÈNCIES
DE LA DIABETIS EN
EL FONS DE L’ULL?

La funció principal de l’ull, com a òrgan de la visió, li atribueix
unes característiques anatòmiques molt especials,
encaminades a captar la imatge, transformar-la en estímuls
nerviosos i transferir-la a un òrgan superior, el cervell,
perquè la interprete.

La necessitat de deixar passar la llum fa que siga un òrgan
buit, amb estructures transparents (còrnia, cristal·lí i fluids
intraoculars com l’humor aquós i l’humor vitri). Aquesta
transparència converteix l'ull en l’únic òrgan del cos en
què podem accedir visualment a l’interior de forma directa.

El gran nombre de patologies que afecten el fons de l’ull
i el grau de complexitat cada vegada més gran de les
tècniques diagnòstiques i quirúrgiques han fet
indispensable la creació d’unitats especialitzades de retina
i cos vitri, que duen a terme una tasca cabdal en totes les
clíniques del Grupo Innova Ocular.

El coneixement del fons de l’ull i, per tant, de les
malalties vitroretinals ha avançat paral·lelament al
desenvolupament d’instruments òptics, els quals,
mitjançant sistemes d’il·luminació i lents per a
augmentar les imatges, han permés explorar una cavitat
que es va mantenir amagada i fosca fins al principi del
segle passat.

Actualment, tenim oftalmoscopis directes i indirectes, amb
fonts de llum halogen, molt potents, que permeten una
visualització correcta de la retina.

A més, podem gravar en format digital imatges de la retina
amb un aparell anomenat retinògraf per tal de poder-les
comparar amb imatges futures del mateix pacient. Amb
aquest aparell fem servir un colorant denominat fluoresceïna
i obtenim imatges de la circulació de la retina anomenades
angiografies. D’aquesta manera, diagnostiquem malalties
relacionades amb trastorns circulatoris retinals.

Quan hi ha opacitats a la còrnia o al cristal·lí que impedeixen
la visualització del fons de l’ull, fem servir una tècnica
diagnòstica basada en els ultrasons, que s’anomena
ecografia.

També tenim el sistema de diagnòstic més modern, basat
en el làser, que proporciona imatges de la retina com si es
tractara d’un escàner, anomenat OCT espectral.

COM S’EXPLORA EL
FONS DE L’ULL?

Retinografia Angiografia

InteriorTemporal

Formen el fons de l’ull les estructures de l’interior del globus
que podem veure a través de la pupil·la, la qual ens serveix
de finestra. El componen l’humor vitri; la retina, el centre de
la qual s’anomena màcula; el nervi òptic i les artèries i
les venes retinals; i també les capes més internes sobre les
quals recolza la retina, com la coroide. És la zona noble, on
es du a terme veritablement el procés de la visió.

QUÈ ÉS EL FONS
DE L’ULL?
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La victrectomia és la tècnica quirúrgica que fem servir per
a totes les intervencions que afecten estructures del fons
de l’ull.

Consisteix en una cirurgia laparoscòpica, ja que penetrem
a l’interior de l’ull per tres orificis menuts, a través dels
quals introduïm uns instruments molt fins connectats a un
ordinador que manté la pressió, la il·luminació i l’aspiració
adequades en cada moment per manipular el vitri i la
retina. Abans de la seua generalització en l’última dècada,

la majoria de les malalties del fons de l’ull no es podien
operar amb èxit.

En els darrers dos anys, en les clíniques del Grupo
Innova Ocular hem introduït una nova tècnica de
vitrectomia mínimament invasiva, amb instruments que
penetren per orificis de menys d’1 mm, que ens
permeten no fer punts de sutura, cosa que repercuteix
en una recuperació del pacient més ràpida i còmoda
(vitrectomia de 23 o 25 G).

La retina és la capa que entapissa la paret interior del globus; és on
s’impregna la imatge, com la pel·lícula o el rodet d’una màquina de
fotografiar. Quan es desprén de la seua localització, la imatge no es
processa, de la mateixa manera quan el rodet d’una màquina de
fotografiar no està ben col·locat al seu lloc. El despreniment de retina
es produeix quan la retina es trenca en un punt a partir del qual es
desenganxa i se separa de la resta de les capes de l’ull. Aquest
trencament inicial s’anomena esquinçament retinal, i moltes vegades
el podem segellar amb làser, sense necessitat de cirurgia, i evitar el
despreniment.

QUÈ ÉS UN
DESPRENIMENT DE RETINA?

Qualsevol persona pot tenir un despreniment, però és molt més freqüent
en pacients miops i allà on la retina és més fina i presenta zones concretes
d’aprimament, que són punts dèbils per on es trenca la retina amb més
facilitat. En detectar aquestes lesions en l’exploració rutinària del fons
de l’ull, podem evitar la progressió cap un despreniment amb un
tractament amb fotocoagulació làser, que es du a terme en la mateixa
consulta i de manera indolora.

QUI POT TENIR UN
DESPRENIMENT DE RETINA?

Els despreniments de retina representen un percentatge alt de les
cirurgies que duem a terme al fons de l’ull, ja que és una patologia
que sempre demana una intervenció quirúrgica. Actualment,
aconseguim curar més del 90 % dels despreniments amb una cirurgia
ambulatòria i amb anestèsia local, gràcies a les noves tècniques de
vitrectomia.

ES CUREN ELS
DESPRENIMENTS DE RETINA?

EN QUÈ CONSISTEIX UNA VITRECTOMIA?

La DMAE és una degeneració progressiva de la zona central de la retina,
la màcula, que afecta persones més grans de 50 anys. La seua freqüència
augmenta amb l’edat i produeix una pèrdua de la visió central.

Té dues formes:

• Seca o atròfica, en la qual el deteriorament de la màcula és molt lent,
per la qual cosa l’afectació visual és molt insidiosa, per això permet una
millor adaptació cerebral a la pèrdua visual i té menys repercussió en
les capacitats del pacient.

• Humida o exudativa, també anomenada DMAE neovascular, que
progressa molt ràpidament i en poques setmanes pot afectar una àrea
extensa de la retina, fins a provocar una pèrdua greu de la visió.

QUÈ ÉS LA DEGENERACIÓ
DE LA MÀCULA ASSOCIADA
A L’EDAT (DMAE)? Només les formes humides o exudatives, que corresponen al 15-20 % de les DMAE, tenen

tractament efectiu. Des del 2006 s’utilitza un grup de fàrmacs anomenats antiangiogènics (el
més efectiu és Lucentis) que aconsegueixen, per primera vegada, que un alt percentatge de
pacients amb aquesta malaltia no sols no continuen perdent visió, sinó que en alguns casos
recuperen una part important de la visió perduda.

En les clíniques del Grupo Innova Ocular vam començar a aplicar aquest nou tractament a
l’octubre del 2006, i fins ara hem aconseguit els mateixos bons resultats que els publicats
pels centres de referència mundial en aquesta patologia.

TENEN TRACTAMENT LES DEGENERACIONS
DE LA MÀCULA ASSOCIADES A L’EDAT?

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?
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el podem segellar amb làser, sense necessitat de cirurgia, i evitar el
despreniment.

QUÈ ÉS UN
DESPRENIMENT DE RETINA?

Qualsevol persona pot tenir un despreniment, però és molt més freqüent
en pacients miops i allà on la retina és més fina i presenta zones concretes
d’aprimament, que són punts dèbils per on es trenca la retina amb més
facilitat. En detectar aquestes lesions en l’exploració rutinària del fons
de l’ull, podem evitar la progressió cap un despreniment amb un
tractament amb fotocoagulació làser, que es du a terme en la mateixa
consulta i de manera indolora.

QUI POT TENIR UN
DESPRENIMENT DE RETINA?

Els despreniments de retina representen un percentatge alt de les
cirurgies que duem a terme al fons de l’ull, ja que és una patologia
que sempre demana una intervenció quirúrgica. Actualment,
aconseguim curar més del 90 % dels despreniments amb una cirurgia
ambulatòria i amb anestèsia local, gràcies a les noves tècniques de
vitrectomia.

ES CUREN ELS
DESPRENIMENTS DE RETINA?

EN QUÈ CONSISTEIX UNA VITRECTOMIA?

La DMAE és una degeneració progressiva de la zona central de la retina,
la màcula, que afecta persones més grans de 50 anys. La seua freqüència
augmenta amb l’edat i produeix una pèrdua de la visió central.

Té dues formes:

• Seca o atròfica, en la qual el deteriorament de la màcula és molt lent,
per la qual cosa l’afectació visual és molt insidiosa, per això permet una
millor adaptació cerebral a la pèrdua visual i té menys repercussió en
les capacitats del pacient.

• Humida o exudativa, també anomenada DMAE neovascular, que
progressa molt ràpidament i en poques setmanes pot afectar una àrea
extensa de la retina, fins a provocar una pèrdua greu de la visió.

QUÈ ÉS LA DEGENERACIÓ
DE LA MÀCULA ASSOCIADA
A L’EDAT (DMAE)? Només les formes humides o exudatives, que corresponen al 15-20 % de les DMAE, tenen

tractament efectiu. Des del 2006 s’utilitza un grup de fàrmacs anomenats antiangiogènics (el
més efectiu és Lucentis) que aconsegueixen, per primera vegada, que un alt percentatge de
pacients amb aquesta malaltia no sols no continuen perdent visió, sinó que en alguns casos
recuperen una part important de la visió perduda.

En les clíniques del Grupo Innova Ocular vam començar a aplicar aquest nou tractament a
l’octubre del 2006, i fins ara hem aconseguit els mateixos bons resultats que els publicats
pels centres de referència mundial en aquesta patologia.

TENEN TRACTAMENT LES DEGENERACIONS
DE LA MÀCULA ASSOCIADES A L’EDAT?

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?
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La victrectomia és la tècnica quirúrgica que fem servir per
a totes les intervencions que afecten estructures del fons
de l’ull.

Consisteix en una cirurgia laparoscòpica, ja que penetrem
a l’interior de l’ull per tres orificis menuts, a través dels
quals introduïm uns instruments molt fins connectats a un
ordinador que manté la pressió, la il·luminació i l’aspiració
adequades en cada moment per manipular el vitri i la
retina. Abans de la seua generalització en l’última dècada,

la majoria de les malalties del fons de l’ull no es podien
operar amb èxit.

En els darrers dos anys, en les clíniques del Grupo
Innova Ocular hem introduït una nova tècnica de
vitrectomia mínimament invasiva, amb instruments que
penetren per orificis de menys d’1 mm, que ens
permeten no fer punts de sutura, cosa que repercuteix
en una recuperació del pacient més ràpida i còmoda
(vitrectomia de 23 o 25 G).

La retina és la capa que entapissa la paret interior del globus; és on
s’impregna la imatge, com la pel·lícula o el rodet d’una màquina de
fotografiar. Quan es desprén de la seua localització, la imatge no es
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ES CUREN
ELS DESPRENIMENTS DE RETINA?

TÉ TRACTAMENT
LA DEGENERACIÓ DE LA MÀCULA?

EL FONS DE L’ULL I ELS
PROBLEMES DE LA RETINALa Tomografia de Coherència Òptica (OCT) és un sistema que ens

proporciona la visualització de talls anatòmics de l’interior de la retina
i del nervi òptic amb una discriminació de micres, amb la qual cosa
podem distingir cadascuna de les capes retinals, igual com un TAC,
però amb imatges en temps real, sense cap molèstia per al
pacient i sense utilitzar cap tipus de radiació, ja que funciona amb
un sistema làser.

Aquesta prova ha canviat completament l’estudi i el seguiment de les
malalties de la màcula, i actualment és pràcticament impossible tractar
la màcula amb garanties sense disposar d’aquesta tècnica. En les
clíniques del Grupo Innova Ocular ja tenim la segona generació d’OCT,
més precisa encara.

QUÈ ÉS UNA OCT?

Les patologies més freqüents del fons de l'ull són els despreniments de
retina i les lesions de l’ull miop, les degeneracions i patologies de la
màcula i les obstruccions de venes i artèries retinals.

A més, hi ha moltes malalties de la resta de l'organisme que es poden
veure, com a primera manifestació, en el fons de l'ull, com ara, per
exemple, la hipertensió arterial i arteriosclerosi; malalties
neurològiques, com ara tumors cerebrals o esclerosi múltiple;
malalties hematològiques, com ara leucèmies o limfomes, metàstasis
d'altres tumors; malalties reumàtiques, com vasculitis o lupus; i
sobretot, l'afectació per la diabetis.

QUINES SÓN LES PATOLOGIES
MÉS FREQÜENTS
DEL FONS DE L’ULL?

La retinopatia diabètica és actualment la primera causa
de deficiència visual i ceguera en adults de 20 a 70 anys
als països industrialitzats.

Tots els diabètics, encara que no tinguen símptomes
relacionats amb la visió, s’han de revisar el fons de l’ull
almenys una vegada a l’any, ja que l’afectació de la retina,
quan s’agafa a temps, es pot controlar sense que el pacient
haja de perdre visió.

QUINES SÓN LES
CONSEQÜÈNCIES
DE LA DIABETIS EN
EL FONS DE L’ULL?

La funció principal de l’ull, com a òrgan de la visió, li atribueix
unes característiques anatòmiques molt especials,
encaminades a captar la imatge, transformar-la en estímuls
nerviosos i transferir-la a un òrgan superior, el cervell,
perquè la interprete.

La necessitat de deixar passar la llum fa que siga un òrgan
buit, amb estructures transparents (còrnia, cristal·lí i fluids
intraoculars com l’humor aquós i l’humor vitri). Aquesta
transparència converteix l'ull en l’únic òrgan del cos en
què podem accedir visualment a l’interior de forma directa.

El gran nombre de patologies que afecten el fons de l’ull
i el grau de complexitat cada vegada més gran de les
tècniques diagnòstiques i quirúrgiques han fet
indispensable la creació d’unitats especialitzades de retina
i cos vitri, que duen a terme una tasca cabdal en totes les
clíniques del Grupo Innova Ocular.

El coneixement del fons de l’ull i, per tant, de les
malalties vitroretinals ha avançat paral·lelament al
desenvolupament d’instruments òptics, els quals,
mitjançant sistemes d’il·luminació i lents per a
augmentar les imatges, han permés explorar una cavitat
que es va mantenir amagada i fosca fins al principi del
segle passat.

Actualment, tenim oftalmoscopis directes i indirectes, amb
fonts de llum halogen, molt potents, que permeten una
visualització correcta de la retina.

A més, podem gravar en format digital imatges de la retina
amb un aparell anomenat retinògraf per tal de poder-les
comparar amb imatges futures del mateix pacient. Amb
aquest aparell fem servir un colorant denominat fluoresceïna
i obtenim imatges de la circulació de la retina anomenades
angiografies. D’aquesta manera, diagnostiquem malalties
relacionades amb trastorns circulatoris retinals.

Quan hi ha opacitats a la còrnia o al cristal·lí que impedeixen
la visualització del fons de l’ull, fem servir una tècnica
diagnòstica basada en els ultrasons, que s’anomena
ecografia.

També tenim el sistema de diagnòstic més modern, basat
en el làser, que proporciona imatges de la retina com si es
tractara d’un escàner, anomenat OCT espectral.

COM S’EXPLORA EL
FONS DE L’ULL?

Retinografia Angiografia

InteriorTemporal

Formen el fons de l’ull les estructures de l’interior del globus
que podem veure a través de la pupil·la, la qual ens serveix
de finestra. El componen l’humor vitri; la retina, el centre de
la qual s’anomena màcula; el nervi òptic i les artèries i
les venes retinals; i també les capes més internes sobre les
quals recolza la retina, com la coroide. És la zona noble, on
es du a terme veritablement el procés de la visió.

QUÈ ÉS EL FONS
DE L’ULL?
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