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PARPELLES, VIES LACRIMALS
I ÒRBITA

CIRURGIA OCULOPLÀSTICA

QUÈ ÉS LA CIRURGIA
OCULOPLÀSTICA?
En la meravellosa funció de l’ull de veure correctament el
món que ens envolta, les parpelles tenen un paper
fonamental; aquestes tenen la labor de mantenir la lubricació
adequada dels ulls, protegir-los de traumatismes, objectes
estranys i, a més, juguen un rol molt important en l'expressió
facial. Per això, les parpelles no només tenen la labor
d'ajudar-nos a veure el nostre món exterior, sinó que són
elements claus en com aquest món ens veu a nosaltres.

Amb el pas del temps les parpelles no són alienes a
l'envelliment natural i van perdent algunes de les seues
propietats com la tensió i la fortalesa; al mateix temps, la
pell que envolta els ulls s'arruga i perd la fermesa. Aquests
canvis naturals no només envelleixen l'expressió dels
nostres ulls, sinó que poden interferir en l'adequat
funcionament de la visió.

Les parpelles estan íntimament unides als ulls amb una
anatomia complexa, per això en correspon a l’oftalmòleg el
maneig. L’oculoplàstica és la subespecialitat de l’oftalmologia
que s'encarrega específicament de la cirurgia de les parpelles.
Els oftalmòlegs oculoplàstics apliquen un concepte no només
estètic del tàndem ulls-parpelles, sinó que aporten el
coneixement profund de les seues estructures i la visió de
la seua funcionalitat pel que fa a la visió.

LES PARPELLES, LA SEUA ANATOMIA I LA DEL GLOBUS OCULAR

CIRURGIA PLÀSTICA
DE LES PARPELLES

És la cirurgia més practicada en l’oculoplàstia i consisteix
a eliminar la pell sobrant de la parpella superior i les bosses
que es formen al voltant dels ulls.

Les blefaroplàsties poden ser funcionals, cosmètiques o
tenir els dos propòsits, i milloren l'aspecte i el camp de
visió del pacient. La tècnica quirúrgica és la mateixa en
els dos casos i no deixa senyals o cicatrius visibles. Aquest
fet és així perquè utilitzem incisions mínimes que s'oculten
en els plecs naturals de la pell.

És un procediment que es fa de manera ambulatòria amb
anestèsia local controlada per un anestesista. Igualment,
té una recuperació ràpida amb un postoperatori molt suau.
En aquest període poden ser visibles canvis de coloració,
senyals de cicatrització i, fins i tot, algun hematoma menut
que desapareixerà en uns dies.

QUÈ ÉS LA
BLEFAROPLÀSTIA?

BLEFAROPLÀSTIA FUNCIONAL

ABANS

DESPRÉS

BLEFAROPLÀSTIA COSMÈTICA

ABANS

DESPRÉS
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Les parpelles poden perdre la seua posició natural per
diferents causes, que van des d'alteracions al nàixer fins
una evolució senil. En aquestes condicions, les parpelles
poden quedar caigudes, el que coneixem com ptosi
palpebral; poden quedar obertes, el que és un ectropi; o
poden quedar cap a dins, condició coneguda com entropi.
En aquestes situacions es produeixen diverses molèsties,
bé per llagrimeig o sequedat ocular en l'ectropi, per frec
amb les pestanyes en el entropi o per pèrdua del camp de
visió en la ptosi palpebral.

Quan les parpelles perden l’estabilitat i la funció el cirurgià
oculoplàstic ha de fer la correcció anatòmica adequada per
tal de restablir les condicions originals de la parpella reinserint
els tendons palpebrals o avançant els músculs que han perdut
les forces. Així mateix, es tracten els tumors palpebrals que
requereixen la resecció de part dels teixits palpebrals i la
reconstrucció anatòmica posterior.

CIRURGIA REPARADORA
DE LES PARPELLES

ENTROPI

ECTROPI

En l'ull es manifesten nombroses malalties de l'organisme
que poden repercutir fins i tot en el nostre aspecte extern.
Així són les alteracions que apareixen a nivell de les parpelles
i de l'òrbita en els pacients amb problemes de la glàndula
tiroide. En aquests casos, es produeix una inflamació dels
teixits que envolten l'ull i que l’espenten cap a fora; queda
així un aspecte d'ulls ixents que semblen que volen eixir de
l'òrbita.

L’oftalmòleg oculoplàstic controla una part de la progressió
de la malaltia en associació amb l’endocrinòleg i, en alguns
casos, fa intervencions quirúrgiques que li tornen al pacient
un aspecte més natural.

EXOFTÀLMIA TIROÏDAL

EXOFTÀLMIA BILATERAL

EXOFTÀLMIA UNILATERAL

L'ull produeix dos tipus de llàgrimes, la de plorar per emocions o irritacions
i una llàgrima contínua que es necessita perquè la superfície ocular estiga
humitejada. La llàgrima va després a un desaigüe situat en la part més
interna de les parpelles, i que comunica amb el nas, el que coneixem
com via lacrimal.

L'obstrucció de la via lacrimal produeix un llagrimeig continu molt molest.
Quan la llàgrima queda estancada en la via lacrimal es pot infectar i
produir el que s’anomena dacriocistitis, la qual, al seu torn, comporta
conjuntivitis de repetició, infecció crònica dels ulls i, fins i tot, de la pell
que envolta els ulls.

L'obstrucció de la via lacrimal és relativament freqüent en bebés que
naixen amb el llagrimal obstruït o en persones més majors, el que en
aquests casos es coneix com una fístula lacrimal, i és una malaltia de
tractament molt comú per a l’oftalmòleg oculoplàstic.

En el cas dels bebés, una vegada diagnosticada l'obstrucció congènita
de les vies lacrimals, i després del fracàs de tractaments bàsics de
massatge i de col·liris antibiòtics, es fa el sondatge de la via lacrimal.
Aquest procediment, resolutiu en quasi tots els casos, es fa a partir dels
quatre mesos d'edat de manera ambulant.

En els adults s'utilitza la tècnica anomenada dacriocistorinostomia per a
obrir una comunicació des de la via lacrimal fins a la seua destinació

VIES LACRIMALS
QUÈ ÉS L’ENDOLÀSER?

SONDATGE I LÀSER INTUBACIÓ

VIA LACRIMAL

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

La cirurgia oculoplàstica i de les
vies lacrimals solen fer-se de
manera ambulatòria i amb
anestèsia local davall sedació
assistida. Després de la
intervenció, el pacient roman en
una sala de recuperació
descansant. Una vegada a casa,
cal aplicar una sèrie de mesures
que ajuden a l'èxit de la
intervenció, com són guardar cert
repòs relatiu, dormir amb el cap
elevat, aplicar-se compreses
fredes i prendre la medicació
indicada.

El resultat final depén de molts factors, que inclouen des del grau d'alteració
anatòmica i l'extensió de l'àrea a reconstruir fins a l'edat del pacient. Un factor
important és la qualitat cutània i la forma particular de cicatritzar de cada pacient.
Quan utilitzem sutures fines, es desfan per si mateixes en un període molt breu
de temps o les retirem als pocs dies abans que el pacient inicie les seues
ocupacions habituals.

RECUPERACIÓ DEL PACIENT

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 són inspeccionats i auditats per una entitat de certificació
acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació), en el nostre cas la consultora
suïssa SGS ICS Iberica.

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?

La Clínica Oftalmológica Vila, Grupo Innova
Ocular, compta com a responsable de la
Unitat d’Oculoplàstia amb el Dr. Miguel Esteban
Masanet. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, en
l’especialitat d’Oftalmologia, per la Universitat
de València i premi extraordinari de
Llicenciatura de la Facultat de Medicina. Feu
la seua especialització en l’Hospital la Fe de
València.

El Dr. Esteban té més de 20 anys
d’experiència en oftalmologia i es dedica de
manera especial a la cirurgia oculoplàstica.
A més, és membre fundador de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica Ocular y
Orbitaria.

És autor de diverses publicacions científiques
sobre cirurgia oculoplàstica i també ha estat
ponent en diferents congressos dedicats a
aquesta subespecialitat oftalmològica.

EL Dr. MIGUEL
ESTEBAN

natural en el nas. Aquesta comunicació pot fer-se per via
externa, a través de la pell; per via endonasal, a través
del nas; i, actualment, mitjançant tecnologia endolàser.
Per a fer-ho, i amb visualització directa a través de les
fosses nasals, s'aplica un làser de díode que minimitza
el sagnat i el dolor, i que evita, a més, les cicatrius
externes. Per tal d’assegurar la permeabilitat de la nova
via lacrimal es deixen col·locats durant unes setmanes
uns tubs fins de silicona que es retiren posteriorment a
la consulta.

El procediment es fa de forma ambulatòria i amb
anestèsia local. També es fa de manera multidisciplinària
entre l’oftalmòleg especialista en oculoplàstica i
l’otorinolaringòleg especialitzat en cirurgia endonasal.
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quatre mesos d'edat de manera ambulant.

En els adults s'utilitza la tècnica anomenada dacriocistorinostomia per a
obrir una comunicació des de la via lacrimal fins a la seua destinació

VIES LACRIMALS
QUÈ ÉS L’ENDOLÀSER?

SONDATGE I LÀSER INTUBACIÓ

VIA LACRIMAL

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

La cirurgia oculoplàstica i de les
vies lacrimals solen fer-se de
manera ambulatòria i amb
anestèsia local davall sedació
assistida. Després de la
intervenció, el pacient roman en
una sala de recuperació
descansant. Una vegada a casa,
cal aplicar una sèrie de mesures
que ajuden a l'èxit de la
intervenció, com són guardar cert
repòs relatiu, dormir amb el cap
elevat, aplicar-se compreses
fredes i prendre la medicació
indicada.

El resultat final depén de molts factors, que inclouen des del grau d'alteració
anatòmica i l'extensió de l'àrea a reconstruir fins a l'edat del pacient. Un factor
important és la qualitat cutània i la forma particular de cicatritzar de cada pacient.
Quan utilitzem sutures fines, es desfan per si mateixes en un període molt breu
de temps o les retirem als pocs dies abans que el pacient inicie les seues
ocupacions habituals.

RECUPERACIÓ DEL PACIENT

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 són inspeccionats i auditats per una entitat de certificació
acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació), en el nostre cas la consultora
suïssa SGS ICS Iberica.

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?

La Clínica Oftalmológica Vila, Grupo Innova
Ocular, compta com a responsable de la
Unitat d’Oculoplàstia amb el Dr. Miguel Esteban
Masanet. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, en
l’especialitat d’Oftalmologia, per la Universitat
de València i premi extraordinari de
Llicenciatura de la Facultat de Medicina. Feu
la seua especialització en l’Hospital la Fe de
València.

El Dr. Esteban té més de 20 anys
d’experiència en oftalmologia i es dedica de
manera especial a la cirurgia oculoplàstica.
A més, és membre fundador de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica Ocular y
Orbitaria.

És autor de diverses publicacions científiques
sobre cirurgia oculoplàstica i també ha estat
ponent en diferents congressos dedicats a
aquesta subespecialitat oftalmològica.

EL Dr. MIGUEL
ESTEBAN

natural en el nas. Aquesta comunicació pot fer-se per via
externa, a través de la pell; per via endonasal, a través
del nas; i, actualment, mitjançant tecnologia endolàser.
Per a fer-ho, i amb visualització directa a través de les
fosses nasals, s'aplica un làser de díode que minimitza
el sagnat i el dolor, i que evita, a més, les cicatrius
externes. Per tal d’assegurar la permeabilitat de la nova
via lacrimal es deixen col·locats durant unes setmanes
uns tubs fins de silicona que es retiren posteriorment a
la consulta.

El procediment es fa de forma ambulatòria i amb
anestèsia local. També es fa de manera multidisciplinària
entre l’oftalmòleg especialista en oculoplàstica i
l’otorinolaringòleg especialitzat en cirurgia endonasal.
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PARPELLES, VIES LACRIMALS
I ÒRBITA

CIRURGIA OCULOPLÀSTICA

QUÈ ÉS LA CIRURGIA
OCULOPLÀSTICA?
En la meravellosa funció de l’ull de veure correctament el
món que ens envolta, les parpelles tenen un paper
fonamental; aquestes tenen la labor de mantenir la lubricació
adequada dels ulls, protegir-los de traumatismes, objectes
estranys i, a més, juguen un rol molt important en l'expressió
facial. Per això, les parpelles no només tenen la labor
d'ajudar-nos a veure el nostre món exterior, sinó que són
elements claus en com aquest món ens veu a nosaltres.

Amb el pas del temps les parpelles no són alienes a
l'envelliment natural i van perdent algunes de les seues
propietats com la tensió i la fortalesa; al mateix temps, la
pell que envolta els ulls s'arruga i perd la fermesa. Aquests
canvis naturals no només envelleixen l'expressió dels
nostres ulls, sinó que poden interferir en l'adequat
funcionament de la visió.

Les parpelles estan íntimament unides als ulls amb una
anatomia complexa, per això en correspon a l’oftalmòleg el
maneig. L’oculoplàstica és la subespecialitat de l’oftalmologia
que s'encarrega específicament de la cirurgia de les parpelles.
Els oftalmòlegs oculoplàstics apliquen un concepte no només
estètic del tàndem ulls-parpelles, sinó que aporten el
coneixement profund de les seues estructures i la visió de
la seua funcionalitat pel que fa a la visió.

LES PARPELLES, LA SEUA ANATOMIA I LA DEL GLOBUS OCULAR

CIRURGIA PLÀSTICA
DE LES PARPELLES

És la cirurgia més practicada en l’oculoplàstia i consisteix
a eliminar la pell sobrant de la parpella superior i les bosses
que es formen al voltant dels ulls.

Les blefaroplàsties poden ser funcionals, cosmètiques o
tenir els dos propòsits, i milloren l'aspecte i el camp de
visió del pacient. La tècnica quirúrgica és la mateixa en
els dos casos i no deixa senyals o cicatrius visibles. Aquest
fet és així perquè utilitzem incisions mínimes que s'oculten
en els plecs naturals de la pell.

És un procediment que es fa de manera ambulatòria amb
anestèsia local controlada per un anestesista. Igualment,
té una recuperació ràpida amb un postoperatori molt suau.
En aquest període poden ser visibles canvis de coloració,
senyals de cicatrització i, fins i tot, algun hematoma menut
que desapareixerà en uns dies.

QUÈ ÉS LA
BLEFAROPLÀSTIA?

BLEFAROPLÀSTIA FUNCIONAL

ABANS

DESPRÉS

BLEFAROPLÀSTIA COSMÈTICA

ABANS

DESPRÉS
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