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Mesaj de bun venit | Welcome words
Stimaţi colegi,
Ne propunem ca Primul Congres Naţional de Cataractă şi Chirurgie Refractivă să fie o manifestare deschisă
deopotrivă chirurgilor cu experiență, cât și celor tineri, aflați la început de drum, din întreaga țară.
Atrași de miraculoasa îmbinare dintre arta chirurgicală și tehnica inovatoare, tot mai mulți colegi oftalmologi
devin interesați de acest domeniu al specialității noastre. Convinși fiind că avem multe de învățat unii de la ceilalți,
în spiritul colegialității și prieteniei, vă invitam să participați la lucrările variate ale congresului, de un înalt nivel
științific, orientate către experiența practică, noutate și schimb intens de informații.
Împărtășind experiența personală ne vom simți uniți atât prin reușite, cât mai ales prin dificultăți, și ne vom
întoarce la lucru mai curajoși, mai documentați și mai dornici de perfecțiune.
Cu prietenie,
Președinte SRCCR
Dr. Călin Petru TÃTARU
Dear colleagues,
We wish the First National Congress of Cataract and Refractive Surgery to be an event for both experienced
surgeons and young ophthalmologists who are at the beginning of their career.
Attracted by the extrordinary link between surgical art and innovative technology, an increasing number of
ophthalmologists is interested in this area of our speciality. Convinced that we have many things to learn from
each other, in the spirit of collegiality and friendship, we kindly invite you to join our congress programme. We
tried to bring papers of a high scientific level, oriented towards practical experience, novelty and intense
information exchange.
By sharing our personal experience we will feel united through our successes and also difficulties. We will return to
our practice more courageous, better informed and eager for perfection.
Sincerely,
President RSCRC
Dr. Călin Petru TĂTARU

Contact
Organizator /Organizer
www.srccr.ro
officesrccr@gmail.com
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Organizator logistic / Logistics organizer
www.srccr2014.medical-congresses.ro
srccr2014@palomatours.com
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Comitete | Committee
Consiliu Director:

Comitet știintific :

Dr Călin Petru TĂTARU – Președinte

Dr Cristina BEȘLEAGĂ

Conf. Dr. Karin Ursula HORVÁTH– Vicepreședinte

Conf Dr Alina Popa CHERECHEANU

Dr. Dorin Vasile NICULA – Vicepreședinte

Conf Dr Mihnea MUNTEANU

Dr. Valeriu RUSU – Vicepreședinte

Conf Dr Cristina NICULA

Dr Ovidiu MUȘAT – Secretar

Dr Horia STANCA

Dr Constantin MIHAI – Trezorier

Dr Mădălina ȘERBAN

Informații Congres | Congress Details
Locațiile evenimentelor | Events’ locations:
· Sala desfășurării lucrărilor congresului / Meeting room for Scientific program: New York Meeting
Room
· Săli expozanți / Exhibition area: Beijing, Vienne, Mexico & Seoul meeting rooms & foyers
· Locație cocktail de deschidere / Welcome cocktail location: World Trade Center – Plaza
· Locație cină festivă / Gala Dinner location: World Trade Center – Plaza
Program secretariat | Congress secretariat program:
th

19 iunie (19 of June)

17.00-19.00

th

20 iunie (20 of June) 07:30-19:00
st

21 iunie (21 of June)
nd

22 iunie (22 of June)

08:00-18:00
08:30-14:00

Ecusoanele și diplomele se vor elibera pe toată durata manifestării. Accesul în spațiile congresului
se va putea face numai pe bază de ecuson.
Badges and diplomas will be issued throughout the event. Access to the Congress areas will be
granted only on the basis of name badge.
Congresul va beneficia de traducere simultană română - engleză.
The Congress will benefit from simultaneous romanian - english translation.
Acces internet Wi-Fi gratuit pe toată perioada congresului.
Free Wi-Fi internet access is provided during the congress.
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Program General | General Program
Joi 19 iunie
Thurday 19th of June
17:00-19:00 Înscrierea participanţilor – Hotel Pullman/ lobby area
Participants registration
Vineri 20 iunie
Friday 20th of June
08:30-10:30 Înscrierea participanţilor – Hotel Pullman/ lobby area
Participants registration
10:30-11:40

Pas cu pas în chirurgia cataractei
Step by step in cataract surgery

11:40-12:30

Lucrări
Free Papers

12:30-13:05

Provocări în biometrie
Challenges in biometry

13:05-14 :15

Pauză de cafea
Coffee break

14:15-16:20

Academia ESCRS

16:20-16:35

Pauză de cafea
Coffee Break

16:35-18:30

Academia ESCRS

18:30-19:00 Simpozion AMD Nobel – Prof. Dr. J. Nolan (IRLANDA) - Alimentaţie şi vedere:
Mezo-zeaxantina, cel mai important carotenoid macular
AMD Nobel Symposium - Prof. J. Nolan PhD - Nutrition and Vision: Mesozeaxanthin, the most important macular carotenoid
19:00-22:30 Cocktail de primire
Welcoming cocktail
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Program General | General Program
Sâmbătă 21 iunie
Saturday 21st of June
08:45-09:00 Cuvânt introductiv
Opening ceremony
09.00-09:45 Dr. C. Carbonara (ITALIA)
Cum obtinem cele mai bune rezultate in biometrie?
Calcularea puterii implantului după chirurgia refractivă
How to obtain the best results in biometry?
IOL power calculation after refractive surgery
09:45-10:30 Provocări în chirurgia cataractei
Challenges in cataract surgery
10:30-11:00

Pauză de cafea
Coffee break

11:00-12:30

Videosimpozion Alcon
Alcon video-symposium

12:30-12:45

Lansarea Ghidului de Cataracta şi Ceremonia de înmânare a diplomelor
pentru Membrii de Onoare ai SRCCR
Cataract Guide Launch and Ceremony of awarding diplomas to RSCRS
Members of Honour

12:45-13:45

Sesiune interactivă: Cazuri deosebite în chirurgia cataractei (televoting)
Open session : Special cases in cataract surgery - televoting

13:45-15:00

Pauză de prânz
Lunch break

15:00-15:30

Simpozion Bausch and Lomb - Dr. Buket Ayoglu (TURCIA) Rezultatele pe 6 luni
ale Studiului European - Tratamentul laser excimer al presbiopiei cu sistemul
TECHNOLAS® Excimer Workstation
Bausch and Lomb Symposium - Dr. Buket Ayoglu - 6 Month European Study
Results of Excimer–based Treatment of Presbyopia using the TECHNOLAS®
Excimer Workstation

15:30-16:30

Simpozion Allergan – Dr. E. Gabison (FRANŢA)
Tratamentul chirurgical al ulcerelor corneene
Utilizarea ciclosporinei în patologia suprafeţei oculare
Allergan Symposium – Dr. E. Gabison
Surgical treatment of corneal ulcers
Ciclosporin use in ocular surface pathology
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Program General | General Program
16:30-17:15

Simpozion Romger/Heidelberg Engineering - Dr. Marena Loehr (GERMANIA )
OCT-ul Spectralis în practica clinică
Romger/Heidelberg Engineering Symposium - Dr. Marena Loehr
Spectralis OCT in clinical practice

17:15-18:00

Lucrări
Free Papers

20:00-23:00 Cină Festivă
Gala Dinner
Duminică 22 iunie
Sunday 22nd of June
09:00-9:40 Dr. Maja Bohac (CROAŢIA) - Actualităţi în topografia corneană
Hot news in corneal topography
09:40-10:00 Conf. Dr. Cătălina Corbu - Vechi şi nou în tratamentul crosslinking al
keratoconusului
Old and new in crosslinking treatment of keratoconus
10:00-10:30 Simpozion CROMA - Dr S. Taneri (GERMANIA)
CROMA Symposium – Dr. S. Taneri
10:30-11:00

Pauză de cafea
Coffee break

11:00-13:10

Lucrări cataractă şi chirurgie refractivă
Cataract and refractive surgery papers

13:10

Închiderea Congresului
Closing Ceremony

Note Personale | Personal Notes
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Program Detaliat | Detailed Program
Joi 19 iunie
Thurday 19th of June
17:00-19:00

Înscrierea participanţilor – Hotel Pullman/ lobby area
Participants registration

Vineri 20 iunie
th
Friday 20 of June
08:30-10:30 Înscrierea participanţilor
Participants registration
10:30-11:30 Pas cu pas în chirurgia cataractei
Step by step in cataract surgery
Moderatori / Chairing Committee:
Prof. Dr. D. Chiseliţă, Prof. Dr. M. Pop, Dr. Monica Gavris, Dr. H. Stanca, Dr. C. Tătaru
10:30 Dr. H. Stanca - Pregătirea preoperatorie a bolnavului
Pre-operative care of the patient
10:40 Prof. Dr. M. Pop - Inciziile şi menținerea camerei anterioare
Incisions and anterior chamber maintenance
10:50 Dr. Monica Gavriş - Capsulorexisul, hidrodisecţia
Capsulorhexis, hydrodissection
11:02 Prof. Dr. D. Chiseliţă - Facoemulsificarea, protecţia endoteliului, irigaţie-aspiraţie
Phacoemulsification, endothelial protection, irrigation-aspiration
11:14 Dr. C. Tătaru - Implantarea IOL, închiderea plăgilor
IOL implantation, incisions sealing
11:22 Dr. C. Tătaru - Cataracta dură cu zonulă laxă - o provocare şi pentru chirurgul experimentat
Rough cataract with zonular weakness - a challenge even for experienced surgeons
11:30-11:40 Discuţii
Discussions
11:40-12:20 Lucrări / Free Papers
Moderatori / Chairing Committee
Prof. Dr. M. Pop, Conf. Dr. Cristina Nicula, Dr. Daniela Şelaru
11:40 Dr. B. Cucu - De la teorie la practică în chirurgia cataractei-film video
From theory to practice in cataract surgery - video presentation
11:48 Dr. Daniela Şelaru - Care mai sunt astăzi indicaţiile reale ale extracţiei extracapsulare?
Where ECCE makes sense today ?
11:56 Dr. T. Tomi - Cataracta nigra, rezolvare chiurgicală - EEC "mini-nuc"
Cataract nigra, surgical technique – EEC "mini-nuc”
12:04 Conf. Dr. Alina Cherecheanu - Ochiul uscat – înainte şi după operaţia de cataractă
Dry eye – before and after cataract surgery
12:12 Conf. Dr. V. Potop – Calitatea vederii după operația cataractei
Quality of vision after cataract surgery
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Program Detaliat | Detailed Program
Vineri 20 iunie
Friday 20th of June
12:20-12:30 Discuţii
Discussions
12:30-12:50 Dr Alina Ciocâlteu, Dr Loredana Stănese, Dr Daniela Munteanu - Provocări în biometrie cazuri dificile
Challenges in biometry – difficult cases
12:50-13:00 Conf. Dr. Cristina Nicula – Biometria oculară în situaţii extreme
Ocular biometry in extreme situations
13 :00-13:05 Discuţii
Discussions
13:05-14 :15 Pauză de cafea
Coffee break
14:15-16:30 Academia ESCRS
Moderatori / Chairing Committee
Dr. Richard Packard, Dr. Bekir Aslan, Dr. Ozana Moraru, Dr. Călin Tătaru
Paşii de bază în facoemulsificare
Basic phaco steps
14.15 Dr. R. Packard (MAREA BRITANIE) – Evitarea complicaţiilor
Avoiding complications
14.45 Dr. B. Aslan (TURCIA) – Cum să alegem un cristalin artificial în cataractă?
How to choose an IOL for a cataract patient?
15.00-15:10 Discuţii
Discussions
Situaţii complicate
Complicated situations
15:10 Dr. Ozana Moraru (ROMÂNIA) - Complicaţii capsulare
Capsular complications
15:25 Dr. R. Packard (MAREA BRITANIE) - Nucleu luxat
Dropped nucleus
15:40 Dr. Ozana Moraru (ROMÂNIA) - Pupilă mică, cataractă albă
Small pupil, white cataract
15:55 Dr. B. Aslan (TURCIA) - Cataracta cu cristalin subluxat - principii de bază
Basics of subluxated cataract surgery
16:10-16:20 Discuţii
Discussions
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Program Detaliat | Detailed Program
Vineri 20 iunie
Friday 20th of June
16:20-16:35 Pauză de cafea
Cofee Break
16:35-18:30 Academia ESCRS
Avansaţi
Advanced
16:35 Dr. B. Aslan (TURCIA) – Cristaline artificiale subluxate - principii de fixare
Fixation principals of subluxated IOLs
16:50 Dr. B. Aslan (TURCIA) – Profilaxia endoftalmitelor
Endophthalmitis prevention
17:05 Dr. R. Packard (MAREA BRITANIE) – Tratamentul endoftalmitei
Endophthalmitis treatment
17:20 Dr. Ozana Moraru (ROMÂNIA) – Corecţia astigmatismului intraocular
Intraocular astigmatism correction
17:35 Discuţii
Discussions
Masă rotundă: Subiecte de actualitate în chirurgia cataractei 2014
Roundtable: Hot topics in cataract surgery 2014
17:50 Dr. R. Packard (MAREA BRITANIE) – Introducere
Introduction
18:00 Discuţii
Panel discussion
Dr. R. Packard (MAREA BRITANIE)
Dr. B. Aslan (TURCIA)
Dr. Ozana Moraru (ROMÂNIA)
18:30-19:00 Simpozion AMD Nobel – Prof. Dr. J. Nolan (IRLANDA) - Alimentaţie şi vedere: Mezozeaxantina, cel mai important carotenoid macular
AMD Nobel Symposium - Prof. J. Nolan PhD - Nutrition and Vision: Meso-zeaxanthin, the most
important macular carotenoid
19:00-22:30 Cocktail de primire
Welcoming cocktail
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Program Detaliat | Detailed Program
Sâmbătă 21 iunie
Saturday 21st of June
08:45-09:00 Cuvânt introductiv
Opening ceremony
Imagini inedite din chirurgia cataractei
Exclusive images of cataract surgery
09.00-09:45 Dr. C. Carbonara (ITALIA)
Cum obținem cele mai bune rezultate în biometrie?
Calcularea puterii implantului după chirurgia refractivă
How to obtain the best results in biometry?
IOL power calculation after refractive surgery
09:45-10:30 Provocări în chirurgia cataractei
Challenges in cataract surgery
Moderatori / Chairing Committee
Prof.Dr. Dorin Chiseliță, Conf. Dr. Karin Horvath, Dr. Dorin Nicula
09:45 Dr. Cătălina Păcurar - Dificultăţi pupilare în chirurgia cataractei
Difficulties in small pupil cataract surgery
09:53 Dr. V. Chercotă - Metodă de efectuare a capsulorexisului în cazul cataractei mature
intumescente
The method of performing a capsulorhexis in mature and intumescent cataract
10:01 Dr. T. Tomi – Explantare cristalin artificial subluxat. Implantare IOL in sulcus (film video)
Explantation of a subluxated artifical lens and an IOL implantation in the sulcus
10:09 Dr. G. Anghel - Operaţia de cataractă pe ochi cu keratoplastie perforantă anterioară
Cataract surgery of eyes with anterior perforating keratoplasty
10:17 Dr. A. Ştefănescu Dima – Aventuri pe marginea unui implant suturat
The misadventures of a sutured lens
10:25-10:30 Discuţii
Discussions
10:30-11:00 Pauză de cafea
Coffee break
11:00-12:30 Videosimpozion Alcon - "Schimbarea unei paradigme" - Chirurgia refractivă a cataractei,
experiența locală și internațională
Alcon Videosymposium - "Changing the Paradigme” - The refractive cataract surgery, local and
international experience
12:30-12:45 Lansarea Ghidului de Cataractă şi Ceremonia de înmanare a diplomelor pentru Membrii de
Onoare ai SRCCR
Cataract Guide Launch and Diploma Awarding Ceremony for RSCRS Honorary Members
12:45-13:45 Sesiune interactivă: Cazuri deosebite în chirurgia cataractei (televoting)
Open session : Special cases in cataract surgery - televoting
Moderatori / Chairing Committee:
Prof. Dr. D. Chiseliță
Prof. Dr. M. Pop
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Program Detaliat | Detailed Program
Sâmbătă 21 iunie
Saturday 21st of June
Dr. D. Nicula
Conf. Dr. Karin Horvath
Dr. V. Rusu
Dr. C. Tătaru
13:45-15:00 Pauză de cafea
Coffee break
15:00-15:30 Simpozion Bausch and Lomb - Dr. Buket Ayoglu (TURCIA)
Rezultatele pe 6 luni ale Studiului European : Tratamentul laser excimer al
presbiopiei cu sistemul TECHNOLAS® Excimer Workstation
Bausch and Lomb Symposium - Dr. Buket Ayoglu – 6 Month European Study Results of
Excimer–based Treatment of Presbyopia using the TECHNOLAS® Excimer Workstation
15:30-16:30 Simpozion Allergan – Dr. E. Gabison (FRANŢA) Tratamentul ulcerelor corneene
Utilizarea ciclosporinei în patologia suprafeţei oculare
Allergan Symposium – Dr. E. Gabison
Surgical treatment of corneal ulcers
Ciclosporin use in ocular surface pathology
16:30-17:15 Simpozion Romger / Heidelberg Engineering - Dr. Marena Loehr (GERMANIA) – OCT-ul
Spectralis în practica clinică
Romger / Heidelberg Engineering Symposium - Dr. Marena Loehr (GERMANIA) – Spectralis
OCT in clinical practice
17:15-17:55 Lucrări
Free Papers
Moderatori / Chairing Committee
Prof Dr. Dorin Chiseliţă, Dr. Horia Stanca, Dr. Alin Ștefănescu-Dima
17:15 Prof. Dr. D. Chiseliţă – Opţiuni terapeutice în implantarea secundară de pseudofak
Therapeutical options in secondary IOL implant
17:23 Dr. C. Tătaru – Cristalin luxat în vitros- sutura fără sutură nouă şi veche
Luxated lens in the vitreous – new and old suture without suture
17:31 Dr. H. Stanca - Ce ar putea ascunde un caz de Sdr. PEX? - Film video
What could hide a PEX syndrome case? Video film
17:39 Dr. L. Levai - Repoziționarea unui cristalin artificial luxat în vitros
Repositioning a dislocated IOL in vitreous
17:47 Dr. A. Ștefănescu-Dima – Cristalin subluxat cu prolaps de vitros în camera anterioară –
rezolvare chirurgicală
Subluxated lens with vitreous prolapse in anterior chamber – surgical solution
17:55-18:00 Discuţii
Discussions
20:00-23:00 Cină Festivă
Gala Dinner
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Program Detaliat | Detailed Program
Duminică 22 iunie
nd
Sunday 22 of June
09:00-9:40 Dr. Maja Bohac (CROAŢIA) - Actualităţi în topografia corneană
Hot news in corneal topography
09:40-10:00 Conf. Dr. Cătălina Corbu - Vechi şi nou în tratamentul crosslinking al keratoconusului
Old and new in crosslinking treatment of keratoconus
10:00-10:30 Simpozion CROMA - Dr S. Taneri (GERMANIA) - Crosslinking-ul cornean în chirurgia
refractivă
CROMA Symposium – Dr. S. Taneri – Corneal crosslinking in refractive surgery
10:30-11:00 Pauză de cafea
Coffee break
11:00-12:52 Lucrări cataractă şi chirurgie refractivă
Cataract and refractive surgery papers
Moderatori Cataractă / Cataract Chairing Committee
Prof. Dr. Adriana Stănilă, Conf. Dr. Cătălina Corbu, Dr. Monica Gavriș
11:00 Prof. Dr. Adriana Stănilă – Morfologia celulelor endoteliale după operaţia de cataractă
prin facoemulsificare necomplicată
The morphology of endothelial cells after uncomplicated phaco
11:07 Conf. Dr. Karin Horvath – Efectul Tamsulosinului şi Finasteridei asupra
comportamentului irian intraoperator – studiu experimental
The effect of Tamsulosin and Finasteride on intraoperative iris behavior – experimental
study
11:14 Dr. D. Cioplean – Diplopia cauzată de anestezia parabulbară pentru operația de cataractăsoluții de tratament
Diplopia caused by parabulbar anesthesia for cataract surgery – treatment solutions
11:21 Dr. M. Gavriş – Chirurgia cataractei cu laserul femtosecundă – experienţa personală
Cataract surgery with femtosecond laser – personal experience
11:28 Dr. C. Postolache – Evaluarea primului an de experienţă cu laserul femtosecundă în
chirurgia cataractei
Evaluation of the first year of experience with the femtosecond laser in cataract surgery
11:35 Dr. C. Postolache – Utilizarea laserului femtosecundă în cataractele mature albe
Femtosecond laser in white cataract
11:42 Conf. Dr. Cătălina Corbu – Cataractă traumatică post plagă corneană perforantă
Traumatic cataract after perforating corneal wound
11:49 Conf. Dr. M. Filip - Operaţie de lux, cu decurs intraoperator complicat
Luxurious operation, complicated intraoperative course
11:56 Dr. Dana Preoteasa - Subluxarea intraoperatorie a sacului cristalinian – Rezolvare
chirurgicală
Intraoperative bag subluxation- surgical solution
12:03 Conf. Dr. F. Baltă - Abordare chirurgicala într-un caz de hipotonie oculară
posttraumatică

12

PRIMUL CONGRES NAȚ IONAL
DE CATARACTĂ Ș I CHIRURGIE
REFRACTIVĂ

Program Detaliat | Detailed Program
Duminică 22 iunie
nd
Sunday 22 of June
Surgical approach in a case of posttraumatic ocular hypotony
12:10 Dr. O. Muşat - Inelul Malyugin - o alternativă în managementul pupilei ,,refractare"
Malyugin ring - an alternative in management of small, refractory pupil
12:17 Dr. Z. Madaras – Cataractă juvenilă bilaterală –rezolvare chirurgicală
Bilateral juvenile cataract: surgical management
12:24 Dr. Cristina Beşleagă - Operaţia de cataractă după chirurgie refractivă
Cataract surgery after refractive surgery
Moderatori Chirurgie Refractivă / Surgery Papers Chairing Committee
Dr. Cristina Beşleagă, Dr Călin Tătaru, Dr Horia Stanca
12:31 Dr. T. Chazalon/ C. Tătaru - SMILE – Small Intrastromal Lenticule Extraction
12:38 Dr. A. Filip - Conduita în tratamentele cu laser excimer, tehnica PRK/LASEK. Experienţa
personală
Medical protocol in excimer laser treatments using the PRK/LASEK technique - Personal
experience
12:45 Dr. H. Stanca - Surprize în Femto-LASIK – Film video
Femto-LASIK Surprises – video
12:52 Dr. C. Mihai – Rezultatele postoperatorii şi predictibilitatea stromei reziduale în tehnica
Femto-LASIK
Postoperative results and predictability of residual stroma in Femto-LASIK technique
13:00- 13:10 Discuţii
Discussions
13:10 Închiderea Congresului
Closing Ceremony
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Rezumate | Abstracts
IMPLANTAREA CRISTALINELOR ARTIFICIALE

C. Tătaru
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

Implantarea cristalinului artificial desăvârşeşte operaţia de cataractă. În operaţiile cu decurs normal
implantarea cristalinului se face în sacul cristalinian, alegându-se modelul potrivit al cristalinului
artificial. Atunci când apar probleme în timpul facoemulsificarii se recomandă implantarea unui
cristalin cu trei piese în sulcus.
Există numeroase dispozitive de implantare care presupun cartuşe şi sisteme de injecţie diferite.
Autorul prezintă metodologia de implantare a diferitelor tipuri de cristaline artificiale (monopiesă- atât
cele cu haptice cât şi cele de tip plachetă şi trei-piese) începand cu etapa de încărcare şi poziţionare
corectă în cartuş, specifică fiecărui tip de cristalin, continuând apoi cu etapa de injectare intraoculară
şi terminând cu poziţionarea în interiorul sacului cristalininan sau în sulcus. Sunt menţionate cele mai
frecvente greşeli de tehnică întalnite în fiecare dintre etape, precum şi conduita operatorie optimă
pentru evitarea acestora.
Cuvinte cheie: cristalin artificial monobloc/trei piese
IOL IMPLANTATION
C. Tătaru
Bucharest Emergency Clinical Eye Hospital
The implantation of an artificial lens finishes the cataract surgery.The IOL is usually placed in the lens
bag, choosing the right type of artificial lens.
During phacoemulsification problems may occur, which lead us to a three - pieces IOL implantation in
the sulcus.
There are many implantation devices which involve different cartridges and injection systems.
The author presents the steps of implantation for different types of IOL s (one-piece, both with
haptics and placquette and three pieces), starting with the loading and right placing into the cartridge,
followed by the intraocular injection and finishing with the inside bag or sulcus positioning.There are
mentioned the most common technique errors in each of the stages and also the right surgery
behaviour to avoid them.

CATARACTA DURĂ CU ZONULĂ LAXĂ- O PROVOCARE ŞI PENTRU CHIRURGII
CU EXPERIENŢĂ

C. Tătaru, M. Burcea, Anca Puşcaşu, C. Mihai, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Nastase
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

Zonulele laxe sunt foarte predispuse la deteriorare în timpul facoemulsificării, iar o stabilitate scăzută
a sacului cristalinian creşte riscul de subluxaţie, ruptură sau în situaţii rare chiar de aspirare în
totalitate a acestuia. Confruntarea cu zonula laxă este o provocare pentru orice chirurg deoarece el
trebuie să anticipeze zonele cu risc crescut de dehiscenţa şi să adapteze parametrii facoemulsificării
în vederea obţinerii unei extracţii cristaliniene cât mai sigură şi lipsită de complicaţii. Adesea în astfel
de situaţii devine necesară implantarea unui inel de tensionare a sacului cristalinian care să îl
stabilizeze de-a lungul ecuatorului său şi să împiedice pierderea de vitros şi subluxarea cristalinului.
Pornind de la aceste considerente autorii prezintă cazul unei paciente cu o cataractă matură şi zonulă
laxă la care după facoemulsificare şi implant de cristalin a fost necesară implantarea unui inel de
tensiune care a permis o stabilitate şi o centrare optimă a implantului, cu un rezultat postoperator
foarte bun VOS=0.7 FC.
Cuvinte cheie: zonulă laxă, inel de tensiune a sacului, cataractă matură
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ROUGH CATARACT WITH ZONULAR WEAKNESS - A CHALLENGE EVEN FOR EXPERIENCED
SURGEONS
C. Tătaru, M. Burcea, Anca Puşcaşu, C. Mihai, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Nastase
Emergency Clinical Eye Hospital Bucharest
Lax zonulas are very prone to damage during phacoemulsification and low stability of capsular bag
increases the risk of subluxation, rupture or in rare cases even completely aspiration of capsular bag.
Dealing with lax zonula is a challenge for any surgeon because he must anticipate areas with increased
risk of dehiscence and adjust parameters to obtain a safe and free of complications phacoemulsification.
Often in such situations becomes necessary capsular tension ring implantation to stabilize it along the
equator and/or to prevent vitreous loss and lens subluxation.
Based on these considerations the authors present the case of a patient with a mature cataract and lax
zonula, where after phacoemulsification and lens implant a capsular tension ring implantation was
required, which allowed optimal stability and centration of the implant, with an excellent postoperative
outcome of VA=7/10wc.
Key words: lax zonulas, capsular tension ring, mature cataract

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ ÎN CHIRURGIA CATARACTEI - film video

B. CUCU
Constanţa

Scop: prezentarea unei zile reale cu operaţii de cataractă şi situaţiile ce apar în funcţie de complexitatea
fiecărui caz.
Metode: sunt prezentate 21 de cazuri consecutive de operaţii de cataractă efectuate în aceeași zi; în
majoritatea cazurilor anestezia este topică; incizia corneeana este efectuată pe 2.2 mm; protecţia
endoteliului este dată de folosirea celor mai calitative substanţe vâscoelastice; tehnica facoemulsificării
depinde de complexitatea fiecărui caz; implantarea cristalinului se face în toate cazurile fară folosirea de
substanţe vâscoelastice.
Rezultate: facoemulsificarea a fost realizată fară complicaţii în toate cazurile.
Concluzii: chirurgia cataractei necesită adaptarea tehnicii operatorii în funcţie de complexitatea
cazurilor.
Cuvinte cheie: cataractă, facoemulsificare
FROM THEORY TO PRACTICE IN CATARACT SURGERY - video presentation
B. CUCU
Constanţa
Purpose: presenting a real cataract surgery day with all the situations arising from the complexity of
cases.
Methods: presented 21 cases of consecutively cataract surgeries, performed in one day; in most of the
cases anesthesia is topic; the corneal incision is made on 2.2 mm; the capsulorhexis was adapted to all
the situations; the endothelium protection is given by the use of the most qualitative OVD; the
phacoemulsification technique depends on the complexity of each case; implantation of IOL was easy in
all the cases without using OVD.
Results: phacoemulsification was performed without complications in all the cases.
Conclusions: the cataract surgery requires a surgery technique adapted for the complexity of each case.
Key words: cataract, phacoemulsification

CARE MAI SUNT AZI INDICAŢIILE EXTRACŢIEI EXTRACAPSULARE A
CRISTALINULUI?

Daniela Felicia Şelaru
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Carol Davila, Bucureşti
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Indubitabil, facoemulsificarea este astăzi, tratamentul chirurgical “gold standard” în cataractă.
Există pacienţi pentru care această tehnică nu este răspunsul corect ?
Da, în două situaţii :
o Facoemulsificarea este un procedeu strict dependent din punct de vedere tehnologic de
echipamente şi consumabile costisitoare, faţă de extracţia extracapsulară convenţională (EEC). Într-un
moment în care politicile financiare ale costurilor îngrijirilor medicale sunt primordiale pentru unele
sisteme de sănătate, cu deosebire în ţările slab sau mediu dezvoltate, se poate pune problema
beneficiilor facoemulsificării, în raport cu EEC.
o Pe de altă parte, există cazuri dificile, în care chirurgul îşi pune problema dacă adoptă de la început
o tehnică extracapsulară :
- Laxitate zonulară
- Nucleu foarte dur, roşu sau brun
- Unghi camerular anterior îngust şi spaţiu insuficient de lucru în camera anterioară
- Predispoziţie la decompensare corneeană iniţială
- Reflex roşu slab, chiar după utilizarea colorantului de capsulă
- După intervenţii oculare preexistente (trabeculectomie, vitrectomie prin pars plana, keratoplastie)
- Pacienţi sub tratament cronic cu anticoagulante
- Pacienţi monoculus
În unele cazuri, chirurgul poate să decidă conversia de la facoemulsificare la EEC :
- Cristalin foarte dur şi endoteliu instabil
- Derapajul capsulorexisului şi nucleu dur
- Vizualizare insuficientă în pofida utilizării colorantului de capsulă
- Dializă zonulară
Astăzi, ca o alternativă la facoemulsificare, extracţia extracapsulară poate fi practicată pe incizii mici,
care nu necesită suturi.
Cuvinte cheie:cataracta, extractie extracapsulara
WHERE ECCE MAKES SENSE TODAY?
Daniela Felicia Şelaru
SUUMC, Bucharest
Phaco is firmly established to be the gold standard for cataract treatment everywhere over the world.
Are there patients for whom phaco is not a solution ?
Yes, in two situations :
- Phaco is far more dependent from a technological point of view than the conventional extracapsular
extraction (ECCE) and expensier. In an era of careful scrutinized health care costs, policy analysts may
ask if the price of phako, especially in low or middle income countries, is worth its benefits.
In difficult cases (in decreasing order of importance), the extracapsular technique is adopted:
- Zonular laxity
- Rock hard lenses
- Small pupil or floppy iris
- Narrow angle limiting anterior chamber space
- Predisposition to corneal decompensation
- Poor red reflex
- Past surgery such as existing trab or pars plana vitrectomy
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- Anticoagulants
- Monocular patients
Some times, the surgeon may choose to convert to ECCE, when :
- Hard crystalline lens or unstable endothelium
- Radial tear in anterior capsule with hard lens
- Poor visualization trypan dye
- Posterior capsular tear
- Zonular dialysis
Today, as an alternative to phaco, ECCE that can be done with very small incisions and no sutures has
become increasingly popular in developing countries
Key words: cataract, extracapsular extraction

CATARACTA NIGRA, REZOLVARE CHIRURGICALĂ - EEC "MINI-NUC”
T. Tomi, Ioana Rusu, S. Tomi
Clinica Optilens, ClujNapoca
Se prezintă cazul unei paciente în varsta de 68 ani cu un traumatism ocular în antecedente (aprox. 40
de ani). Prezentând o scădere a celulelor endoteliale, se decide abordarea prin tehnica EEC-"mini-nuc".
Cuvinte cheie : traumatism ocular, cataracta nigra
CATARACT NIGRA, SURGICAL TECHNIQUE- EEC "MINI-NUC »
T. Tomi, Ioana Rusu, S. Tomi
Clinica Optilens, ClujNapoca
In this case, the authors present a patient of a 68 year old male with an ocular trauma in his history
(40 years ago). The patient presents decreased endothelial cells the decision for performing EEC"mini nuc".
Key words: ocular trauma, cataract nigra

OCHIUL USCAT – ÎNAINTE ŞI DUPĂ OPERAŢIA DE CATARACTĂ
Alina Popa Cherecheanu
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Prevalenţa ochiului uscat şi cataractei cresc odată cu vârsta; operaţia de cataractă poate exacerba ochiul
uscat pre-existent şi poate să inducă ochi uscat în ochii cu cornee normală, ceea ce poate influenţa
negativ rezultatul postoperator.
Cuvinte cheie: cataractă, ochi uscat
DRY EYE – BEFORE AND AFTER CATARACT SURGERY
Alina Popa Cherecheanu
University Emergency Hospital, Bucharest
The prevalence of dry eye and cataract increase with age. Cataract surgery might exacerbate a preexisting dry eye and induce dry eye in eyes with normal cornea. This can negatively influence the cataract
surgery outcome.
Key words: cataract, dry eye
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CALITATEA VEDERII DUPĂ OPERAȚIA CATARACTEI
V. Potop
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
Există adesea situații în care operația cataractei respectă toate exigențele biometrice şi chirurgicale,
acuitatea vizuală este 10/10 și totuși pacientul nu este încântat de rezultat. În plus evocă simptome
(lumina supărătoare , călcatul în gol ) cărora adesea le subevaluăm semnificația și consecinţele. Aceste
simptome nu pot fi obiectivate în condițiile practice obișnuite; sensibilitatea de contrast sau
profunzimea câmpului nu sunt examene de rutină.
Ochiul nu este un sistem optic perfect, corneea și cristalinul chiar în condiții fiziologice pot induce
aberații optice corectate în parte prin mioză . În situția unor intervenții chirurgicale refractive corneene,
defecte pupilare, vicii de refracție reziduale sau ectopii cristaliniene aberaţiile optice ale ochiului pot fi
mai evidente. Apariția unor cristaline artificiale cu corecție a aberațiilor optice ne obligă să fim selectivi în
alegerea acestora pentru a evita influențele negative asupra calității vederii .
Cuvinte cheie : cataractă, calitatea vederii
QUALITY OF VISION AFTER CATARACT SURGERY
V. Potop
Emergency Eye Hospital Bucharest
There are often situations where cataract operation complies with all requirements of biometry and
surgery visual acuity is 10/10 and yet the patient is not happy with the result. In addition evokes
symptoms (light distressing, stepping into the void) that we often undervalue their significance and
consequences. These symptoms cannot be objectified in ordinary practical conditions; contrast
sensitivity and depth of field are not examined routinely.
The eye is not a perfect optical system, the cornea and lens even under physiological conditions can
induce optical aberrations corrected in part by miosis. In the case of refractive corneal surgery, pupillary
defects, residual refractive error or lens ectopies, optical aberrations of the eye may be more obvious. The
availability of artificial lens with optical aberration-corrected, enables us to be selective in our choice to
avoid negative influences on the quality of vision.
Key words: cataract, vision quality

PROVOCĂRI ÎN BIOMETRIE – CAZURI DIFICILE

Alina Ciocâlteu, Loredana Stănese, Daniela Munteanu
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

Prezentarea ilustrează modul în care biometria afectează rezultatul optic al operatiei de cataractă.
Sunt evidențiate căteva cazuri dificile (miopii extreme, hipermetropii cu CA de profunzime medie) și
sunt propuse metode de ajustare în vederea obținerii refracției target propuse.
Cuvinte cheie: biometrie, miopie forte, hipermetropie
CHALLENGES IN BIOMETRY – DIFFICULT CASES
Alina Ciocâlteu, Loredana Stănese, Daniela Munteanu
Emergency Clinical Eye Hospital Bucharest
We discuss several cases to illustrate how IOL calculation may affect the optical outcomes in cataract
surgery. There are presented a few challenging situations (extreme myopia, hypermetropia with
normal ACD) and there are exposed adjustment methods in order to obtain the proposed target
refraction.
Key words: biometry, high myopia, hypermetropia
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BIOMETRIA OCULARĂ ÎN CAZURI SPECIALE
Cristina Nicula
Facultatea de Medicină, Cluj
Lucrarea prezintă diferitele particularități ale biometriei oculare în cazuri speciale: hipermetropia forte,
miopia forte, astigmatismele mari, după chirurgie vitroretiniană cu introducere de ulei de silicon, după
chirurgia refractivă corneeană și în cataractele congenitale.
Cuvinte cheie: biometrie, miopie forte, astigmatism mare
OCULAR BIOMETRY IN SPECIAL CASES
Cristina Nicula
Cluj Faculty of Medicine
The paper presents different aspects of ocular biometry in special cases such as: high hyperopia, high
myopia, high astigmatism, after vitroretineal surgery with silicon oil, after corneal refrative surgery and
in congenital cataract.
Key words: biometry, high myopia, high astigmatism

DIFICULTĂŢI PUPILARE ÎN CHIRURGIA CATARACTEI

Cătălina Păcurar
Clinica Oftalmologică Opticristal Braşov

Lucrarea de faţa îşi propune video-prezentarea a cinci cazuri de operaţii de cataractă efectuate în clinica
oftalmologică Opticristal Brașov la care s-au întâmpinat dificultăţi în obţinerea şi menţinerea midriazei
intraoperatorii. Se demonstrează etiologia, dar şi modalitatea de rezolvare chirurgicală a fiecărui caz în
parte.
Concluzii: Eşecul midriazei medicamentoase complică parcursul operator în chirurgia cataractei. Buna
cunoastere a soluţionării chirurgicale a unor astfel de situaţii permite un rezultat postoperator excelent.
Cuvinte cheie: chirurgia cataractei, mioza intraoperatorie.
DIFFICULTIES IN SMALL PUPIL CATARACT SURGERY
Cătălina Pacurar, MD
Ophthalmology clinic Opticristal Brasov
The theme proposes a video-presentation of five cases of cataract surgery carried out in the
ophthalmology clinic Opticristal Brașov complicated by difficulties in obtaining and maintaining
mydriasis during the intervention. The etiology and surgical management of each case is demonstrated
in detail.
Conclusions: Failure of drug mydriasis complicates cataract surgery steps .Good knowledge of surgical
management of these situations allows an excellent post surgical result.
Key words: cataract surgery, small pupil.

METODA DE EFECTUARE A CAPSULOREXISULUI ÎN CAZUL CATARACTEI
MATURE INTUMESCENTE

V. Chercotă
Universitatea de Medicină şi Farmacie « Victor Babeş » Timişoara

Scopul lucrarii: Filmul doreşte să demonstreze avantajul infuziei bipolare ca metodă de detensionare a
sacului capuslar şi drenaj al cortexului lactescent.
Metoda: Se plasează un maintainer în camera anterioară la ora 6 pe o incizie de 20 Ga şi se efectuează 2
side port-uri la ora 9 şi la ora 2. Se deschide capsula anterioară cu un chistitom de 27 Ga şi se aspiră
cortexul lactescent cu ajutorul unei canule. Se opreşte linia de infuzie a BSS-ului şi se efectuează sub
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material vâscoelastic după metoda soft-shell un capsulorexis pe pensa Utrata.
Concluzii: utilizarea maintainerului de cameră anterioară în cazul cataractei intumescente cu cortex
lactescent pentru efectuarea capsulorexisului, în majoritatea cazurilor previne deraparea capsulei spre
regiunea ecuatorială a sacului capsular şi/sau apariţia complicaţiei numite " steag argentinian".
Cuvinte cheie : cataractă intumescentă, infuzie bipolară
THE METHOD OF PERFORMING A CAPSULORHEXIS IN MATURE AND INTUMESCENT CATARACT
V. Chercotă
« Victor Babeş » University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
The paper purpose: the movie wants to demonstrate the advantage of the bipolare infusion as a method
of capsular bag relief and drainage of lactescent cortex
Method: a maintainer is placed in the anterior chamber at 6 o'clock on a 20Ga incision and 2 side ports are
made at 9 and 2 o'clock. The anterior capsule is open with a 27Ga bent needle and the latescent cortex is
apirated with a cannula. The infusion line of the BSS is stopped and a capsulorhexis with aUtrata forceps
is made under viscoelastic material, after the method soft-shell.
Conclusions: using a maintainer in the anterior chamber at an intumescent cataract with a latescent
cortex for performing a capsulorhexis, in most cases, prevents the slip of the capsule to the ecuatorial
region of the capsular bag and/or the complication named " argentinian flag".
Key words: intumescent cataract, bipolar infusion

CE AR PUTEA ASCUNDE UN CAZ DE SDR. PEX? - FILM VIDEO
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena Burluc
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti
Scopul lucrării: demonstrarea rezolvării a două cazuri provocatoare de chirurgie a cataractei.
Material şi metodă: sunt prezentate cazul unui pacient de 75 de ani cunoscut cu Glaucom secundar cu
unghi deschis prin pseudoexfoliere capsulară, cu distrofie corneană endotelială tip Fuchs la ambii ochi
(OD 650 cell/mm², 0%Hex; OS 1056 cell/mm², 28% Hex) la care se optează pentru chirurgia cataractei la
OS şi cazul unei paciente de 79 de ani, cu Sdr. PEX, dar fără glaucom, care se operează deasemenea
pentru cataractă la OS. Intraoperator la primul caz se produce dezinserţia sectorială a zonulei în timpul
manevrelor de irigaţie-aspiraţie, iar la cel de-al doilea dezinserţia zonulei în timpul manevrelor de
hidrodisecţie şi rotire a nucleului. S-au efectuat manevre de susţinere a sacului capsular (retractoare
iriene, inel de tensiune capsulară), vitrectomie anterioară, facoemulsificarea nucleului şi implant de IOL
CP trei piese în sulcus la primul caz, respectiv în sac la cel de-al doilea şi se discută diferenţele dintre
acestea.
Rezultate: evoluţia postoperatorie a celor două cazuri a fost bună, cu recuperarea integrală structurală şi
funcțională (acuitate vizuală 20/20).
Concluzii: asocierea la cataractă a sdr. PEX presupune întodeauna posibile complicaţii; incidenţa
acestora poate fi limitată printr-o abordare anticipativă (retractoare iriene, inele de tensiune capsulară,
substanţe vâscoelastice dispersive, lentile intraoculare cu haptice rigide) şi mult calm.
Cuvinte cheie: sindrom pseudoexfoliativ, retractoare irine şi capsulare, inel de tensionare a capsulei
WHAT COULD HIDE A PEX SDR. CASE? - VIDEO
H. T. Stanca, BogdanaTăbăcaru, Elena Burluc
”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital Bucharest
Purpose: to show the solutions we've chosen for two cataract challenging cases.
Methods: there are presented two cases: a 75 years old patient (male) known with OU PEX Glaucoma and
Fuchs endhotelial corneal dystrophy (RE650 cell/mm², 0%Hex; LE 1056 cell/mm², 28% Hex) with cataract
surgery on the LE and a 79 years old patient (female) with PEX Sdr., but no glaucoma and cataract surgery
on the LE. Intraoperative there was a partial zonular desinsertion during I-A maneuvers for the first case
and a slightly larger zonular desinsertion during hydrodissection and nucleus rotation for the second
case. We had done certain maneuvers for supporting the bag (iris retractors, capsular tension rings) and
we had continued with anterior vitrectomy, phacoemulsification and three pieces IOL in the sulcus or in
the bag according with the situation. We are discussing the differences between these two cases.
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Results: postoperative results were good, with complete anatomical and functional recovery (VA 20/20).
Conclusion: PEX sdr. associated with cataract can induce complications during surgery; you can
anticipate and limit them using iris and capsular retractors, capsular tension rings, IOLs with rigid
haptics, dispersive viscoelastics and a calm and cool attitude.
Key words: pseudoexfoliation syndrome, iris and capsular retractors, capsular tension rings

OPERAŢIA DE CATARACTĂ PE OCHI CU KERATOPLASTIE PERFORANTĂ
ANTERIOARĂ
G. Anghel
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti
Banala operaţie de cataractă pune probleme particulare atunci când se realizează pe ochi care au suferit
anterior intervenţia de transplant de cornee.
Expun experienţa personală pe un grup de 7 pacienţi care au fost operaţi de cataractă între anii 2009 și
2014 şi care aveau anterior efectuat transplant perforant de cornee.
Am identificat următoarele probleme particulare:
- alegerea cristalinului de implantat,
- anticiparea evoluţiei ulterioare operaţiei a stării grefonului cornean
- dificultăți intraoperatorii legate de:
- transparenţa grefonului
- transparenţa corneei gazdei
- îngrijiri postoperatorii speciale legate de existenţa grefonului şi starea lui clinică
Din cei 7 pacienţi,
- 4 aveau o vechime a transplantului mai mare de 2 ani,
- 1 între 2 şi 3 ani,
- 2 mai mică de 1 an
Patologiile care au necesitat realizarea transplantului au fost următoarele:
-5 pacienţi au fost operaţi pentru distrofii ale corneei (endotelială Fuchs, Groenow)
-1 pacient operat pentru keratoconus
-1 pacient operat pentru arsură corneană cu perhidrol
Parametrii urmăriţi postoperator au fost:
- acuitatea vizuală cu cea mai buna corecție
- starea clinică a corneei.
Evoluţia a fost următoarea:
De la valori ale acuității vizuale cu cea mai bună corecţie de sub 1/20 în toate cazurile, acestea au ajuns
postoperator la:
- 4 pacienţi, între 1/3 si 2/3
- 2 pacienţi, între 1/6 si 1/3
- 1 pacient, 1/10
Starea corneei - unul a arătat semne de tentativă de rejet la 2 zile postoperator
- 2 au prezentat edem epitelial minor care s-a remis spontan
Concluzie:
Intervenţia chirurgicală pentru cataractă pe un ochi cu keratoplastie perforantă trebuie să fie executată
indiferent de starea corneei dacă aceasta o permite.
Cuvinte cheie: keratoplastie perforantă, distrofie corneeană, cataractă
CATARACT SURGERY ON EYES WHICH HAVE UNDERGONE PRIOR PERFORANT KERATOPLASTY
G. Anghel
SUUMC, Bucharest
Cataract surgery poses a few problems when performed on eyes which have undergone prior corneal
transplant surgery.
I discuss my personal experience with 7 patients who received cataract surgery between 2009 and
2014 on eyes with corneal grafts following perforant keratoplasty.
I was confronted with the following particular problems:
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- choosing the IOL, based on the type and degree of astigmatism
- predicting the postoperative state of the corneal graft endothelium
- intraoperative difficulties centered around the:
- transparency of the corneal graft
- transparency of the host cornea
- special postoperative care of the corneal graft
Among the 7 patients,
-4 patients had undergone perforant keratoplasty more than 2 years prior to the cataract surgery
-1 patient, between 2 and 3 years prior to the cataract surgery
-2 patients, less than 1 year prior to the cataract surgery
The pathologies that necessitated corneal transplant in the studied patients were:
-corneal dystrophies (Fuchs, Groenow), in 5 patients
-keratoconus, in 1 patient
-corneal burn caused by perhydrol, in 1 patient
The parameters followed postoperatively were:
-best corrected visual acuity
-clinical state of the cornea
Postoperatively, the best corrected visual acuities improved from less than 1/20 in all cases to:
- between 1/3 and 2/3, in 4 patients
- between 1/6 and 1/3, in 2 patients
- 1/10, in one patient
Conclusion: Cataract surgery can significantly improve visual acuity in eyes with corneal grafts
following perforant keratoplasty.
Key words: perforating keratoplasty, corneal dystrophy, cataract

AVENTURI PE MARGINEA UNUI IMPLANT SUTURAT
A. Ștefănescu-Dima, Marina Costea, Alexandra Puiu, Andreea Corâci, Carmen Mocanu
Clinica de Oftalmologie, SCJU Craiova, UMF Craiova
Scop și metodă : Se prezintă implantarea per secundam a unui cristalin artificial, în urma unei intervenții
de vitrectomie posterioară cu lensectomie efectuată pentru luxație posterioară de cristalin
posttraumatică.
Se prepară 2 volete sclerale diametral opuse. Un fir 10-0 de polipropilenă este trecut transcleral cu
ajutorul unui ac de ghidaj de 25G. Firul este ulterior exteriorizat prin incizia principală de aproximativ 4
mm, iar bucla este secționată. Capetele astfel obținute sunt înnodate la nivelul hapticelor unui implant
monobloc hidrofob. Cristalinul este implantat prin foldare cu pensa. În momentul efectuării nodurilor la
scleră, unul dintre fire este rupt accidental în urma unei manevre neglijente. Haptica implicată este
exteriorizată printr-o incizie de 2.4 mm convenabil situată. Un alt fir 10-0 polipropilenă este trecut pe sub
voletul scleral, iar haptica este resuturată.
Rezultate și concluzii: Recuperarea vizuală este bună, dar la 2 săptămâni postoperator se constată că
haptica opusă este liberă la nivelul cavității vitreene, având vârful retezat, iar implantul este descentrat.
Un nou efort chirurgical este necesar pentru resuturarea cristalinului.
Suturile atașate la nivelul hapticelor din material hidrofob trebuie tensionate cu moderație, întrucât
materialul moale din care sunt fabricate poate fi deteriorat de firul de polipropilenă. Nu trebuie să se
producă strangulări ale hapticei la nivelul nodului.
Cuvinte cheie: cristalin luxat posterior, implant per secundam, traumatism
THE MISADVENTURES OF A SUTURED LENS
A. Ștefănescu-Dima, Marina Costea, Alexandra Puiu, Andreea Corâci, Carmen Mocanu
Ophthalmology Clinic, Craiova County Emergency Hospital, Craiova Medical University
Purpose and method: The authors present a case of secondary IOL implantation, following vitrectomy
and lensectomy for posterior traumatic lens luxation.
Two opposite scleral flaps are prepared. A 10-0 polipropilene suture is passed transclerally with the help
of a 25G guide needle and then exteriorized through the main 4mm incision. The loop is cut and the
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sutures are tied to the haptics of a hydrophobic single piece IOL which is to be implanted with the help of
a folding forceps. As the final knots are prepared, one of the sutures is accidentally broken by
mishandling. The haptic is exteriorized through a 2.4 mm incision conveniently placed. A new 10-0
polipropilene suture is placed beneath the sclera flap and the IOL is resutured.
Results and conclusions: Visual recovery is good, but 2 weeks postoperatively the opposite haptic is
found loose in the vitreous cavity with a severed tip and IOL decentration. A second surgical attempt is
necessary to resuture the lens.
Sutures tied to hydrophobic single piece IOL haptics should not be tightened excessively as the soft
material can be damaged by 10-0 polipropilene. No visible haptic strangling should be noticed at the level
of the sutures.
Key words: posterior lens luxation, secondary IOL implantation, trauma

REPOZIŢIONARE PSEUDOFAK SUBLUXAT- REZOLVARE CHIRURGICALĂ
C. Tătaru, M. Burcea, C. Mihai, Anca Puşcaşu, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Năstase
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 81 ani, care acuza scăderea acuităţii vizuale de aproximativ
un an de zile. Diagnosticul la internare este OD Pseudofak CP subluxat, OS Afakie operatorie, AO
Glaucom cronic neglijat, OD avansat.La internare VOD=PMM, VOS= ND la 2 m cu +10 DSF,
TAO=22mmHg (Cosopt, Xalatan, Brimonal)
Examenul biomicroscopic al polului anterior evidenţiază OD: iridodonezis, subluxaţie de bloc sac-inelpseudofak, FOD: papilă palidă, c/d=0,9, vase deviate nazal, maculă neomogenă; OS : afakie, leucom
cornean limbic pe 150 de grade secundar extracţiei intacapsulare, FOS: papilă palidă, c/d=0,9, maculă
neomogenă.
Se intervine chirurgical pentru repoziţionarea complexului sac-inel-pseudofak. Iniţial se tentează
sutura la scleră a complexului, dar în urma vitrectomiei agresive pseudofakul şi inelul se luxează în
vitros. Cu ajutorul unei pense intraoculare acestea sunt aduse în camera anterioară şi suturate în două
puncte la scleră. Când cele două fire de sutură sunt puse în tensiune sacul cristalinian se deşiră şi se
decide scoaterea acestuia împreuna cu inelul de tensionare. Se hotărăşte sutura pseudofak-ului la
scleră cu ajutorul hapticelor prevăzute cu urechiuşe, dar manevra se dovedeşte dificilă deoarece o
parte a unui haptic cristalinian lispeşte. Perioada postoperatorie precoce este grevată de apariţia unui
hemoftalmus redus cantitativ, ce se resoarbe în mod spontan în următoarele două săptămâni,
rezultând o acuitate vizuală a OD= ND la 2 m FC.
Deşi rezultatul tehnic al acestei intervenţii dificile este unul bun, datorită unei atrofii optice
glaucomatoase, rezultatul funcţional nu este cel aşteptat.
Cuvinte cheie: pseudofak subluxat, sutură
REPOSITIONING A SUBLUXATED PSEUDOFAK-SURGICAL SOLUTION
C. Tătaru, M. Burcea, C. Mihai, Anca Puşcaşu, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Năstase
Bucharest Emergency Clinical Eye Hospital
We present a case of an 81 years old patient, who complains of decreased visual acuity for about one
year.The diagnosis on admission was : Right Eye-Subluxated PC- IOL, Left Eye -Postop aphakia,
neglected chronic glaucoma on both eyes, more advanced on the RE. The visual acuity was perception of
hand movement on RE and 2/50 (+10 sph) on the LE, the IOP = 22 mm Hg (using Cosopt, Xalatan and
Brimonal).
The anterior pole biomicroscopy reveals iridodonesis, a subluxated block consisting of the bag, the ring
and the IOL on the RE and aphakia together with a corneal limbus leucoma placed on 150 degrees,
following up an intracapsular extraction of the lens on the LE.
The biomicroscopic examination of the posterior pole reveals on the RE a pale papilla, with a C/D =0,9
and nasal deviation of the retinal vessels and macular disorders on both eyes.
Surgery is planned to rearrange the bag, ring and IOL.First a suture to the sclera of these is tempted, but
after an agressive vitrectomy both the IOL and the ring fall into the vitreous.Using an intraocular forceps
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they are brought in the anterior chamber and sutured to the sclera in two points.When the two sutures are
tensioned, the bag breaks down and the removal of the bag together with the ring is decided.Then the
suture of the IOL to the sclera using the two ears of the haptics is decided, but it provides to be a difficult
thing to do becouse a part of the haptic is missing.
Early postoperative period is encumbered by the appearance of a small hemophtalmus which resorbs
spontaneously within in the next two weeks and a visual acuity of 2/50 without correction is obtained on
the RE.
Although the technical result of this difficult procedure is a very good one, the functional outcome is not
an expected one due to the optical nerve atrophy.
Key words: subluxated IOL, suture.

TRATAMENTUL ULCERELOR CORNEENE
E. Gabison
Franța

Defectele epiteliale persistente (DEP) sunt principalul factor de risc al ulcerațiilor corneene. Diagnosticul
precoce al DEP este obligatoriu pentru a preveni lichefierea stromală (melting) și posibila pierdere a
acuității vizuale. Managementul ulcerațiilor corneene include prevenția incidentelor iatrogene,
debridarea hiperplaziei epiteliale atunci când este prezentă, folosirea agentilor topici fără conservanți și
tratamentul chirurgical, de exemplu grefele cu membrană amniotică și keratoplastiile lamelare. Molecule
noi sunt în prezent în investigare și pot modifica abordarea terapeutică a ulcerațiilor corneene.
Cuvinte cheie: ulcer cornean
MANAGEMENT OF CORNEAL ULCERATIONS
E. Gabison
France
Persistent epithelial defect (PED) is the main risk factor of corneal ulcerations. Early diagnosis of PED
is mandatory to prevent stromal melt and the potential associated loss of visual acuity. The
management of corneal ulceration includes the prevention of iatrogenicity, debridement of epithelial
hyperplasia when present, topical application of unpreserved healing agents and surgical
management such as amniotic membrane grafts and lamellar keratoplasties. New molecules are
currently investigated and may modify the therapeutic approach of corneal ulcerations.
Key words: corneal ulceration

UTILIZAREA CICLOSPORINEI ÎN PATOLOGIA SUPRAFEŢEI OCULARE
E. Gabison
Franța

Ciclosporina este un agent imunosupresor care s-a dovedit eficace în tratamentul afecțiunilor
inflamatorii ale suprafeței oculare (ASO). Aplicarea locală a acestui inhibitor de calcineurină a fost testată
în diferite ASO inclusiv sindroame imunologice și non-imunologice de ochi uscat, kerato-conjunctivită
severă alergică, în prevenirea respingerilor de grefă corneeană si alte tipuri de keratită
corticodependentă. Concentrații diferite au fost evaluate în funcție de inflamația vizată.
Cuvinte cheie: ciclosporina, sindrom de ochi uscat
CYCLOSPORINE IN OCULAR SURFACE DISORDERS
E. Gabison
France
Cyclosporine is an immunosuppressive agent that has been shown to be effective in the treatment of
ocular surface inflammatory disorders (OSD). Topical application of this calcineurin inhibitor has been
tested in various OSD including immunologic and non-immunologic dry eye syndromes, severe
allergic kerato-conjunctivitis, in the prevention of corneal graft rejections and other types of
corticodependant keratitis. Different concentrations have been evaluated depending on the target
inflammation.
Key words: ciclosporyne, dry eye syndrome
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OPȚIUNI TERAPEUTICE ÎN IMPLANTAREA SECUNDARĂ DE PSEUDOFAK
D. Chiseliță, Alina Cantemir, Augustina Ceornea
Iași
Sunt evaluate implanturile secundare ale pseudofakului în camera anterioară (cu fixare iriană sau
suport angular) și în camera posterioară (sutura sclerală sau fixare intrasclerală).
Sunt prezente filme cu fixare intra sclerară a unui IOL multi-piece cu ajutorul micropenselor sau a
acului de ghidaj menționându-se avantajele, dificultățile tehnice și rezultatele anatomice și
funcționale.
Cuvinte cheie: implantare secundară pseudofak
THERAPEUTIC OPTIONS IN SECONDARY IMPLANTATION PSEUDOFAK
D. Chiseliță, Alina Cantemir, Augustina Ceornea
Iași
Secondary implantation of pseudofak in the anterior chamber (with irian or angular support) and in
the posterior chamber (scleral suture or intrascleral fixation) are evaluated.
Films with intrascleral fixation of multi-piece IOL with microforceps or needle guide are presented,
mentioning the advantages, technical difficulties and anatomic and functional results.
Key words: secondary pseudofak implantation

O NOUĂ TEHNICĂ DE ANCORARE A CRISTALINULUI ARTIFICIAL LA SCLERĂ
(“SUTURĂ FĂRĂ SUTURĂ”)

C. Tătaru , M. Burcea, Anca Puşcaşu, C. Mihai, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Năstase
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

Este prezentată conduita terapeutică chirurgicală în cazul unui pacient cu un traumatism ocular forte
în copilarie. Întru-cât la examenul clinic se constată lipsa suportului capsular se decide realizarea
implatării cristalinului artificial prin ancorare la peretele scleral, folosind o tehnică imaginată de Shin
Yamane şi colaboratorii. Acesta constă în externalizarea celor două haptice ale unui cristalin artificial
de tip trei-piese cu ajutorul a două ace de 26 G şi inclavarea lor în peretele scleral printr-o dedublare
de mici dimensiuni a acestuia. Se evită în acest mod tehnica mai laborioasă imaginată de Scharioth în
care pentru inclavarea în peretele scleral este nevoie de o pensă specială, curbată , de 25G. Deşi
rezultatele postoperatorii sunt similare folosirii altor metode de ancorare a cristalinelor artificiale la
scleră, tehnica s-a dovedit a fi mai facilă datorită exteriorizarii mai rapide şi a modului particular de
inclavare a anselor în peretele scleral.
Cuvinte cheie : ancorare la scleră, cristalin trei-piese, lipsă suport capsular
A NEW TECHNIQUE OF ANCHORING THE ARTIFICIAL LENS TO THE SCLERA (SUTURELESS
INTRASCLERAL IOL TECHNIQUE)
C. Tătaru , M. Burcea, Anca Puşcaşu, C. Mihai, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Năstase
Bucharest Emergency Clinical Eye Hospital
We present a surgical therapeutic conduct of a patient with ocular trauma in childhood. As clinical
examination shows lack of capsular support, we decide to achieve artificial lens implantation with scleral
wall anchor, using a technique imagined by Shin Yamane et.
It consists in externalization of the two haptics of a three-piece IOL, using two 26G needles and their
fitting in a small doubling of the scleral wall.
Thus avoid the laborious technique Scharioth imagined, where for the scleral wall fixation you need a
special curved 25Gforceps.
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Although postoperative results are similar using other methods of anchoring the artificial lens to the
sclera, this technique proved to be easier because of the faster externalization and particular scleral wall
fixation of the haptics.
Key words : anchoring to the sclera, three-piece IOL, no capsular bag

EXPLANTARE CRISTALIN ARTIFICIAL SUBLUXAT. IMPLANTARE IOL IN SULCUS
(FILM VIDEO)
T. Tomi, Ioana Rusu, S. Tomi
Clinica Optilens, Cluj-Napoca
Se prezintă cazul unui pacient operat de cataractă cu incident intraoperator – breşă în capsula
posterioară, cu implantare IOL-CP în sacul cristalianian. Ulterior IOL se descentrează motiv pentru care
se decide explantarea cu implantarea unui cristalin artificial (3 piese) în sulcus pe resturile capsulare.
Cuvinte cheie: cristalin artificial subluxat, implant in sulcus
EXPLANTATION OF A SUBLUXATED ARTIFICAL CRYSTALLINE LENS AND AN IOL IMPLANTATION IN
THE SULCUS
T. Tomi, Ioana Rusu, S. Tomi
Clinica Optilens, Cluj-Napoca
The authors present a case of a patient operated for cataract with an intraoperatory incident, a rupture of
the posterior capsule, with implantation of a PC- IOL in the bag.This IOL subluxated after surgery. The
decision of explantation of the subluxated IOL was taken, and a 3 piece artifical crystalline lens was
implanted in the sulcus resting on the remaining capsule.
Key words: subluxated artificial lens, implant in the sulcus

REPOZITIONAREA UNUI CRISTALIN ARTIFICIAL LUXAT IN VITROS
L. Levai
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu-Mare
Scopul lucrãrii
Este de a prezenta soluția chirurgicalã într-un caz de luxație intravitreanã a unui cristalin artificial.
Material și metodă
Pacient în vârstă de 60 de ani, se prezintă în serviciul nostru cu diagnosticul de afachie operatorie și IOL
luxat în vitros. Se efectueaza vitrectomie posterioară cu repoziționarea cristalinului artificial luxat.
Tehnica chirurgicală este prezentată în filmul video.
Rezultate
În urma intervenției chirurgicale am obținut recuperarea funcțională totală.
Discuții
Ruptura capsule posterioare cu luxarea cristalinului artificial în vitros este o complicație intâlnită în
chirurgia cataractei, dar care poate fi rezolvată fără consecințe negative asupra funcției vizuale a
pacientului.
Concluzii
Repoziționarea cristalinului artificial luxat în vitros este o metodă eficientă și relativ simplă de recuperare
a acuității vizuale în aceste cazuri.
Cuvinte cheie: repoziționat, cristalin artificial, luxat în vitros
REPOSITIONING OF VITREOUS LUXATED IOL
L. Levai
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County Emergency Hospital Satu Mare
Purpose
Is to present the surgical solution in an intravitreal IOL luxation.
Methods
Sixty year old patient referred to our department with intravitreal luxated IOL. Pars planavitrectomy was
performed followed by IOL repositioning. The surgical technique is presented in the video.
Results
Following surgical intervention total visual recovery was achieved.
Discussion
Posterior capsule rupture with intravitreal IOL luxation is a possible complication of cataract surgery that
is manageable without negative consequences upon the visual outcome of the patient.
Conclusion
IOL repositioning in cases of intravitreal luxation is an effective and quite simple method of visual
recovery.
Keywords: Repositioning, IOL, intravitreal luxation

CRISTALIN SUBLUXAT CU PROLAPS DE VITROS ÎN CAMERA ANTERIOARĂ –
REZOLVARE CHIRURGICALĂ
A. Ștefănescu-Dima, Marina Costea, Alexandra Puiu, Andreea Corâci, Carmen Mocanu
Clinica de Oftalmologie, SCJU Craiova, UMF Craiova
Scop și metodă: Se prezintă un caz de subluxație de cristalin după contuzie oculară forte și prolaps de
vitros în camera anterioară.
Se folosește suspensie de triamcinolon acetonid (TA) pentru a colora vitrosul migrat în camera
anterioară. Se practică vitrectomie anterioară limitată. Se reintroduce TA pentru a evidenția filamente
vitreene restante iar excesul de TA depus pe capsula anterioară facilitează vizualizarea pe parcursul
capsulorhexisului. Pe marginea capsulară se fixează cârlige de iris pentru a conferi sprijin vertical sacului
cristalinian. În sac se introduce un inel de tensionare a capsulei, model uzual, pentru a conferi sprijin în
plan orizontal ecuatorului cristalinian. Facoemulsificarea și implantarea cristalinului artificial decurg fără
probleme. Ulterior se introduce în sac un segment Ahmet care este rotit și apoi suturat la scleră la nivelul
regiunii de maximă dehiscență zonulară, rezolvând definitiv problema stabilității sacului cristalinian.
Postoperator, centrarea cristalinului este bună iar vederea este 1 cc ziua 7.
Rezultate și concluzii: Folosind o combinație de cârlige de iris și inel de tensionare a capsulei, chirurgia
cristalinului se poate efectua cu succes chiar și atunci când suportul zonular este inadecvat sau chiar
absent. Asigurând un suport eficient sacului cristalinian atât în plan vertical cât și în plan orizontal, se va
evita mobilitatea excesivă a capsulei posterioare pe parcursul manevrelor de facoemulsificare,
reducând riscul complicațiilor. În opinia noastră, inelul de tensionare a capsulei ar trebui introdus în timpii
inițiali ai intervenției chirurgicale. Cromovitrectomia cu triamcinolon trebuie să fie îngrijită dar limitată
doar la nivelul camerei anterioare, vitrosul situat posterior stabilizând suplimentar în plan vertical
cristalinul. Triamcinolonul restant la nivelul capsulei anterioare mărește vizibilitatea în timpul
capsulorhexisului, nemaifiind necesară utilizarea coloranților capsulari. Unul sau 2 segmente Ahmet pot
fi suturate la scleră pentru a obține stabilitatea pe termen lung a sacului cristalinian. Inelele modificate
Cionni, simple sau duble, pot oferi același rezultat, dar noi considerăm că este mai simplu de suturat
segmentul Ahmet la sfârșitul intervenției, când spațiul la nivelul polului anterior ocular este mai generos
iar accesul la sulcus este mai sigur.
Cuvinte cheie: cristalin subluxat, cârlige de iris, inel de tensionare a capsulei
MANAGEMENT OF A SUBLUXATED LENS WITH ANTERIOR CHAMBER VITREOUS PROLAPSE
A. Ștefănescu-Dima, Marina Costea, Alexandra Puiu, Andreea Corâci, Carmen Mocanu
Ophthalmology Clinic, Craiova County Emergency Hospital, Craiova Medical University
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Purpose and method: The authors present a case of posttraumatic (blunt trauma) lens subluxation with
270 degree zonular dehiscence and anterior chamber vitreous prolapse.
After having stained the anterior prolapsed vitreous with triamcinolone acetonide (TA) suspension an
anterior limited vitrectomy is performed. Restaining with TA ensures that no vitreous is any longer
present in the anterior chamber and enhances visualization in order to carry out the capsulorhexis. Iris
hooks are placed on the capsular margin giving vertical support to the lens bag. A regular capsular
tension ring (CTR) is inserted for horizontal support to the lens bag equator. Phacoemulsification, cortical
aspiration and lens implantation are uneventful. An Ahmet segment is placed in the bag and rotated
toward the center of the zonular dehiscence. Suturing it to the sclera adresses the long term stability
issue.
No complications were encountered, with good centration of the lens and no pseudophacodonesis.
Postoperative day 7 best corrected visual acuity was 60/60.
Results and conclusions: Using a combination of iris hooks and capsular tension ring allows surgeon to
perform phacoemulsification on lenses with poor or even no zonular support. Both vertical and horizontal
support to the lens bag are needed in order to prevent excessive posterior capsule mobility during
phacoemulsification and reduce the risk of complications. In our opinion, CTR should be inserted before
phacoemulsification is initiated. TA assisted vitrectomy should be thorough but limited to the anterior
chamber, as vitreous can give supplemental vertical support from behind the lens. TA enhances
visualization during capsulorhexis, alleviating the need of capsular dyes. One or 2 Ahmet segments can
be sutured to sclera and obtain long term stability of the lens bag. Single or double eyelet Cionni modified
CTR can produce the same result, but the Ahmet segments are more easily sutured at the end of the
operation when there is more space within the anterior segment and a safer access to the sulcus.
Key words: subluxated lens, iris hooks, capsular tension ring

VECHI ŞI NOU ÎN TRATAMENTUL CROSSLINKING AL KERATOCONUSULUI
Cătălina Corbu (1), Mihaela Constantin (2)
1 Conf. Dr., UMF “Carol Dvila”, Catedra de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice,
București, e-mail: carol_corbu@yahoo.com
2 Dr., Clinica Oftaclinic, București, e-mail: mihaelamonicaconstantin@yahoo.com
Corneal colagen crosslinking este metoda terapeutică utilizată în prezent pentru stoparea progresiei
keratoconusului. În lucrare este prezentat principiul de fotopolimerizare a fibrelor de colagen prin
utilizarea riboflavinei şi UVA, prin metodele clasice epi “off” şi epi “on”. De asemenea sunt expuse
inovaţiile aduse acestor metode cu privire la variaţia timpului de expunere la UVA, a intensităţii radiaţiei
utilizate şi a modalităților de favorizare a penetrării riboflavinei la nivel stromal.
Cuvinte cheie: keratoconus, crosslinking
OLD AND NEW IN CROSSLINKING TREATMENT FOR KERATOCONUS
Cătălina Corbu (1), Mihaela Constantin (2)
1 Assoc. Prof. Dr., UMF “Carol Dvila”, Oftalmology Department, Ophthalmology Clinic Emergency
Hospital, Bucharest, e-mail: carol_corbu@yahoo.com
2 Dr., Oftaclinic, Bucharest, e-mail: mihaelamonicaconstantin@yahoo.com
Corneal collagen crosslinking is the therapeutic method used in present for stopping the progression of
keratoconus. The paper presents the photopolimerization principle of collagen fibers using riboflavin
and UVA, by classical methods epi “off” and epi ”on”. Also, the paper presents innovation added for these
methods: variation of exposure time and intensity of radiation and modalities used for increasing
riboflavin penetration at stromal level.
Key words: keratoconus, crosslinking

MORFOLOGIA CELULELOR ENDOTELIALE DUPĂ OPERAŢIA DE CATARACTĂ
PRIN FACOEMULSIFICARE NECOMPLICATĂ
33
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D. M. Stănilă *, Adriana Stănilă * **, Elena Mihai **
*Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Medicină.
**Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Secția Clinică Oftalmologie
INTRODUCERE: Facoemulsificarea este metoda chirurgicală pentru operaţia cataractei prin incizii mici (1,
2 - 3, 2 mm), cu dispozitive speciale. Tehnica chirurgicală poate induce schimbări în structura ţesuturilor
oculare.
SCOP: Scopul lucrării a fost de a evidenţia modificările care pot apare la nivelul corneei şi în special la
nivelul celulelor endoteliale, în ceea ce priveşte forma hexagonală, ca urmare a procedurii de
facoemulsificare.
METODA: Am analizat un număr de 40 de cazuri operate pentru cataractă prin tehnica de
facoemulsificare folosind aparatul Infiniti al companiei Alcon. Am măsurat grosimea corneei, numarul de
celule endoteliale şi procentul de celule hexagonale înainte de operaţie şi după 7-14 zile de la operaţie, cu
ajutorul microscopului specular CSO.
REZULTATE ŞI DISCUŢII: Modificările corneene, în special ale celulelor endoteliale sunt minime în
situaţia în care procedura chirurgicală decurge fară complicaţii. Astfel procentul preoperator al celulelor
hexagonale a fost intre 70-40% și postoperator 61-24% media fiind 51,20% preoperator și 47,50%
postoperator, respectiv 3,70% procente din celulele endoteliale au pierdut forma hexagonală.
CONCLUZII: Chirurgia cataractei prin facoemulsificare este o metodă sigură, având un impact minim
asupra corneei, respectiv asupra procentului de celule endoteliale hexagonale.
Cuvinte cheie: celule endoteliale, facoemulsificare, grosimea corneei
MORFOLOGY OF THE ENDOTELIAL CELLS AFTER UNCOMPLICATED PHACO-EMULSIFICATION
CATARACT SURGERY
D. M. Stănilă *, Adriana Stănilă * **, Elena Mihai **.
*Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Medicine Sibiu
** Clinical Emergency Hospital, Department of Ophthalmology Sibiu
INTRODUCTION: The phacoemulsification is the surgical method for cataract extraction through small
incisions (1, 2 – 3, 2 mm) with special devices. The surgical technique can induce changes in the structure
of the eye's tissues.
AIM: The aim of the paper was to show the changes of the cornea and the endothelial cells changes
regarding the hexagonal shape due to the phacoemulsification procedure.
METHODS: We followed 40 patients operated for cataract using the phacoemulsification technique with
the Alcon Infiniti phaco machine. We have measured the thickness of the cornea, the number of
endothelial cells and the percentage of hexagonal cells, before surgery and after 7-14 days with a CSO
specular microscope.
RESULTS AND DISCUSSIONS: The corneal changes, especially of the endothelial cells are minimal if the
surgery procedure is clear and without complications. The percentage of hexagonal cells was before
surgery between 70-40% and after surgery 61-24% with an average value of 51,20% before surgery and
47,50% after surgery. The average loss of the hexagonal endothelial cells shape was of 3,7%
CONCLUSIONS: Phacoemulsification procedure is a safe method for cataract surgery with minimum
impact on the cornea and on the percentage of the hexagonal endothelial cells.
Key words: endothelial cells, phacoemulsification, corneal thickness

EFECTUL TAMSULOSINULUI ŞI FINASTERIDEI ASUPRA COMPORTAMENTULUI
IRIAN INTRAOPERATOR-STUDIU EXPERIMENTAL
Karin Horvath, Florina Vultur, Diana Constantinescu, Annamaria Biro, V. Simon
Spitalul Clinic Judeţean Mureș
Scopul studiului: de a evalua efectele tamsulosinului şi finasteridei asupra irisului la iepuri.
Material şi metodă: Studiul experimental a inclus 3 loturi, lotul 1-control, 6 iepuri, lotul 2-tamsulosin, 10
iepuri, lotul 3- finasterid, 10 iepuri, în total 46 ochi operati. Iepurii au fost supuşi intervenţiei de
facoemulsificare a cristalinului. Operaţiile au fost efectuate de acelaşi chirurg.
Rezultate: Incidenţa sindromului de floppy iris a fost de 57,14% (RR 6,85 și p = 0,024) la lotul 2
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comparativ cu lotul de control, respectiv 50% la lotul 3 (RR 6 și p = 0,036) comparativ cu lotul de
control.
Concluzii: Studiul demonstrează creșterea riscului apariţiei modificărilor iriene intraoperatorii la iepurii
trataţi cu tamsulosin şi finasterid şi poate constitui punctul de plecare pentru alte studii ce
demonstrează efectul acestor medicamente asupra irisului uman.
Cuvinte cheie : tamsulosin, finasterid, floppy iris
THE EFFECT OF TAMSULOSIN AND FINASTERIDE ON INTRAOPERATIVE IRIS BEHAVIOR –
EXPERIMENTAL STUDY
Karin Horvath, Florina Vultur, Diana Constantinescu, Annamaria Biro, V. Simon
Mureş Clinical County Hospital
Purpose. The aim of our research was to study intraoperative iris behavior in rabbits treated with
selective α1 blocker (Tamsulosin) or 5α-reductase inhibitor (Finasteride).
Material and method. We performed an experimental study on 26 Metis male rabbits. The animals
were divided into three groups: Group 1 (Control) consisted of 6 rabbits which do not received any
treatment, Group 2 was formed of 10 rabbits, which received Tamsulosin, Group 3 was composed of 10
rabbits, which received Finasteride. Phacoemulsification maneuvers were performed by the same
surgeon.
Results. The incidence of iris billowing in Control Group was 8.33% and in rabbits treated with
Tamsulosin was 57.14% (RR 6.85; p = 0.024). By comparing Group 1 Control and Group 3 Finasteride we
found statistically significant differences (RR = 6; p = 0.036).
Conclusion. We showed an increased risk of intraoperative iris changes in rabbits treated with
Tamsulosin or Finasteride. Furher studies are needed to demonstrate the effect of these drugs on
human iris.
Key words: tamsulosin, finasterid, floppy iris

DIPLOPIA CAUZATĂ DE ANESTEZIA PARABULBARĂ PENTRU OPERAŢIA DE
CATARACTĂ
Daniela Cioplean
Clinica Oftapro Bucureşti
Una din cauzele diplopiei după operația de cataractă este injectarea accidentală a anestezicului local
intramuscular, lucru care induce la pacienții în vârstă susceptibili pareză a mușchiului extraocular urmată
sau nu de miofibroză.
Obiectiv: Identificarea criteriilor clinice de stabilire a diagnosticului și a soluțiilor de tratament.
Material și metodă: Se vor prezenta 10 cazuri de hipotropie restrictivă soldată cu diplopie verticală
stânjenitoare pentru pacient, aparută imediat dupa intervenția pentru cataractă, efectuată cu anestezie
parabulbară. În toate cazurile anestezia a fost efectuată de către medicul anestezist.
Rezultate: În toate cazurile, ochiul operat de cataractă era hipotropic în momentul examinării, prezentând
o limitare a mișcării în sursumvergență, deviația fiind cuprinsă între 6 și 30 DP. Examinarea a fost facută
într-un interval de minimum o lună de la intervenția pentru cataractă. În 6 cazuri, chirurgia strabismului
efectuată în anestezie topică și constând în recesia cu suturi ajustabile a mușchiului Drept Inferior, la
minimum 2 luni de la instalarea diplopiei, a dus la dispariția acesteia și restaurarea vederii binoculare în
poziție primară și versie, într-un caz s-a remis spontan și în trei cazuri a putut fi corectată mulțumitor cu
prisme incluse în corecția optică a pacientului. În nici un caz nu a fost necesară reintervenția, pacienții
reluându-și activitatea normală.
Concluzii: Deși rare în ultimii ani ca urmare a folosirii preponderente a anesteziei topice pentru operația
de cataractă, aceste situații produc pacientului un discomfort profund, iar confuziile diagnostice pot
induce o încărcatură psihologică negativă pacientului. Diagnosticul și tratamentul corect reabilitează
viața pacientului.
Cuvinte cheie: diplopie, anestezie parabulbară, cataractă
DIPLOPIA CAUSED BY PARABULBAR ANESTHESIA FOR CATARACT SURGERY – TREATMENT
SOLUTIONS
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PRIMUL CONGRES NAȚ IONAL
DE CATARACTĂ Ș I CHIRURGIE
REFRACTIVĂ
Daniela Cioplean
Oftapro Clinic Bucharest
One of the most frequent causes of diplopia following cataract surgery is accidental injection of the local
anesthetic in an extraocular musle which induces initial muscular paresis and finally myofibrosis in
susceptible patients.
Purpose: To identify the clinical criteria for diagnosis and to show successful treatment solutions.
Material and Method: 10 cases of restrictive hypotropia accompanied by embarrassing vertical diplopia
will be presented. In all cases, the diplopia onset was immediately after cataract surgery provided under
parabulbar anesthesia done by the anesthesiologist.
Results: In all cases, the operated eye for cataract was hypodeviated presenting a limitation in up-gaze
movement, with a deviation in primary position of 6 to 30 PD.
Our first examination was done at minimum one month after cataract surgery. In 6 cases, strabismus
surgery with adjustable sutures under topical anesthesia was necessary and it was provided at least 2
months after cataract surgery. The Inferior Rectus recession was in all cases efficient with the binocular
field rehabilitation in main gazes. In three cases, prisms included in glasses were able to satisfy the
patient and in one case spontaneous recovery was possible. In all cases patients came back to their
normal life and activities.
Conclusion: Despite the low incidence in the last years due to the topical anaesthesia , these situations
induce a lot of physical and psychological discomfort to the patient. An appropriate and rapid diagnosis
followed by personalized treatment can rehabilitate patient's life.
Key words: diplopia, parabulbar anesthesia, cataract

CHIRURGIA CATARACTEI CU LASERUL FEMTOSECOND – EXPERIENŢA
PERSONALĂ, FILM VIDEO
Monica Gavriş, Simona Butta, Ioana Oltean, Roxana Belicioiu
Clinica Laser Optisan, Cluj-Napoca
SCOPUL LUCRĂRII: Este de a prezenta avantajele utilizării laserului femtosecond “LensX” în chirurgia
cataractei.
MATERIAL ȘI METODA: Chirurgia laser a cataractei, care cuprinde doi timpi operatori distincţi, am
practicat-o în perioada 1 februarie- 31 mai 2014, la Clinica Laser Optisan, Cluj-Napoca la 191 pacienţi cu
cataractă senilă (gradele 1-3), cu acuitate vizuală preoperatorie între 3/50 – 1/ 2 şi cu vârste cuprinse între
37 – 91 ani. Timpul I operator este reprezentat de tehnica parametrilor programaţi în funcţie de limb şi
pupilă, corelarea parametrilor cu imaginile directe oferite de OCT-ul încorporat, validarea parametrilor şi
activarea laserului. Timpul II operator este reprezentat de facoemulsificarea propiu-zisă şi implantarea
cristalinului artificial. Parametrii operatori sunt: dimensiunea capsulorexisului, locul şi mărimea inciziilor
şi modalitatea de fragmentare a nucleului cristalinian.
REZULTATE: În toate cazurile am obţinut un capsulorexis rotund, bine centrat, de dimensiunea
prestabilită ( 5,2- 4,5 mm). Incizia principală limbică de 2,3 mm în zig-zag a permis auto sigilarea în 185
cazuri (96.85%). Nucleul cristalinian a fost fragmentat în toate cazurile, după modalitatea selectată, mai
puțin în cazul unei cataracte albe şi a unui cristalin subluxat unde fragmentarea a fost incompletă.
Dificultăţi în vizualizarea capsulei posterioare le-am avut în cazul unei cataracte asociată cu
degenerescența vitreană densă.
CONCLUZII: 1. Facoemulsificarea rămâne încă cea mai populară tehnică utilizată în chirurgia cataractei,
dar este dependentă de îndemânarea chirurgului, de volumul de muncă şi experienţa sa. 2. Chirurgia
cataractei asistată de laserul femtosecond tinde să standardizeze metoda, reducând astfel frecvenţa
complicatiilor legate de tehnică şi de experienţa chirurgului.
Cuvinte cheie : laser femtosecond, cataractă
CATARACT SURGERY WITH FEMTOSECOND LASER – PERSONAL EXPERIENCE VIDEO FILM
Monica Gavriş, Simona Butta, Ioana Oltean, Roxana Belicioiu
,,Laser Optisan” CLINIC, Cluj-Napoca
PURPOSE: Is to present the advantages of using the femtosecond laser “LensX” in the cataract surgery.
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MATERIAL AND METHOD: The cataract laser surgery, which involves two different surgical steps, was
performed in the period 1 February – 31 May 2014, at Laser Optisan Clinic, Cluj-Napoca at 191 patients with
senile cataract (grades 1-3), with visual acuity between 3/50 and 1/ 2 and with age between 37 and 91
years. The laser procedure is the first surgical step, which is made up of the following actions: the
programming of the surgical parameters, the docking, the centering of the programmed parameters
according to the limbus and the pupil, the correlation of these parameters with the live pictures given of
the incorporated OCT, the validation of the parameters and the activation of the laser. The second
surgical step is made up of the phacoemulsification and the IOL implantation. The surgical parameters
are: the capsulorhexis dimension, the place and the size of the incisions and the fragmentation pattern of
the lens nucleus.
RESULTS: In all the cases we obtained a round, well centered, with preset dimension (5.2-4.5 mm)
capsulorhexis. The main incision about 2.3 mm in 3 planes allowed the auto-sealing of the wound in 182
cases (95.29%). The lens nucleus was divided in all cases according to the selected pattern, the exception
to this was the case of a white cataract and of a dislocated lens were the fragmentation was incomplete.
We experienced difficulties in visualizing the posterior capsula in the case of the cataract asocieted with
the dense vitreous degeneration.
CONCLUSIONS: 1. The phacoemulsification still remains the most popular technique used in the cataract
surgery, but it is dependent to the surgeon's skill, to the work volume and his experience. 2. The cataract
laser surgery tends to standardize the method, reducing therefore the frequency of the complications
related to the technique and the surgeon's experience.
Key words: femtosecond laser, cataract

EVALUAREA PRIMULUI AN DE EXPERIENŢĂ CU LASERUL FEMTOSECOND ÎN
CHIRURGIA CATARACTEI
C. Postolache
Clinica Oftalmologică Gauss Bacău
Lucrarea îşi propune evaluarea beneficiilor aduse de laserul femtosecond LensX în chirurgia cataractei.
Au fost studiate toate cazurile de cataractă operate cu ajutorul platformei LensX, în cadrul Clinicii Gauss
Bacău şi analizată fiecare etapă operatorie în parte.
Concluzii: chirurgia cataractei asistată de laserul femtosecond este o metodă sigură, predictibilă şi într-o
continuă perfecționare.
Cuvinte cheie: laser femtosecond, cataractă
EVALUATION OF THE FIRST YEAR OF EXPERIENCE WITH THE FEMTOSECOND LASER IN CATARACT
SURGERY
C. Postolache
Gauss Ophthalmologic Clinic, Bacău
All cases operated in Gauss Clinic Bacau from mars 2013 to mars 2014, were included in the study. The
operation was evaluated step by step regarding safety, predictability and precision.
Conclusion: Femtosecond assisted cataract surgery is a secure, predictable and in continuous
development method.
Key words: Femtosecond laser, cataract

UTILIZAREA LASERULUI FEMTOSECOND ÎN CATARACTELE MATURE ALBE
C. Postolache
Clinica Oftalmologică Gauss Bacău
Lucrarea îşi propune evaluarea eficienţei laserului femtosecond în cataractele mature albe. Au fost luaţi
în studiu un număr de 9 ochi cu cataractă matură intumescentă operaţi în cadrul Clinicii Oftalmologice
Gauss Bacău.
Concluzii:
- capsulorexisul complet şi inciziile corneene au fost efectuate cu succes în toate cele 9 cazuri
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- inciziile în nucleu au fost prezente doar în regiunea anterioară, dar au fost utile
- nu a existat nici o derapare a capsulorexisului, chiar şi în cazurile cu presiune intracapsulară crescută
Cuvinte cheie: laser femtosecond, cataractă matură
FEMTOSECOND LASER IN WHITE CATARACT
C.Postolache
Gauss Ophthalmologic Clinic, Bacău
We have operated 9 cases of mature white cataract with femtosecond laser. There was no complication
during the capsulorhexis, the corneal incisions and the laser was helpful in dividing the nucleus.
Conclusions: Femtosecond laser is a good method to avoid complications and to achieve best results in
white cataract surgery
Key words: Femtosecond laser, mature cataract

CATARACTA TRAUMATICĂ POSTPLAGĂ CORNEEANA PERFORANTĂ prezentare de caz, film video
Cătălina Corbu (1), Mihaela Constantin (2), O. Ivana (3), Dana Dăscalescu (4), Cătălina Ionescu (5), Miruna
Cristea (6)
1 Conf. Dr., UMF “Carol Dvila”, Catedra de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice,
Bucureşti, e-mail: carol_corbu@yahoo.com
2 Dr., Clinica Oftaclinic, Bucureşti, e-mail: mihaelamonicaconstantin@yahoo.com
3,4,5,6 Medic rezident, Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
Prezentăm cazul unui pacient în vârsta de 83 de ani cu plagă corneeană perforantă suturată şi cataractă
traumatică la ochiul drept (OD). La examenul oftalmologic se constată că pacientul percepe mişcarea
mâinii la OD şi biomicroscopic prezintă leucom corneean, cristalin opacifiat în toate straturile. Sub
anestezie locală se practică facoemulsificarea cristalinului şi implant de cristalin de cameră posterioară.
Postoperator acuitatea vizuală la OD este de 0.04 fară corecţie şi topografic se evidențiează zona de
ectazie corneeană paracentrală în zona leucomului cornean. Se decide efectuarea terapiei prin
crosslinking fotooxidativ şi la 1 lună după acest tratament pacientul prezinta îmbunătățirea acuității
vizuale fără corecție la 0.1 şi aplatizarea zonei de ectazie corneană.
Cuvinte cheie: cataractă traumatică, ectazie corneeană, crosslinking
TRAUMATIC CATARACT AFTER PERFORANT CORNEAL WOUND
Cătălina Corbu (1), Mihaela Constantin (2), O. Ivana (3), Dana Dăscalescu (4), Cătălina Ionescu (5), Miruna
Cristea (6)
1 Assoc. Prof. Dr., UMF “Carol Dvila”, Oftalmology Department, Ophthalmology Clinic Emergency
Hospital, Bucharest, e-mail: carol_corbu@yahoo.com
2 Dr., Oftaclinic, Bucharest, e-mail: mihaelamonicaconstantin@yahoo.com
3,4,5,6 Dr., Ophthalmology Clinic Emergency Hospital, Bucharest
We present the case of 83 year old man with perforate corneal wound and traumatic cataract at right eye
(RE). At ophthalmological examination this patient presents at RE hand movement perception and at slitlamp examination presents corneal opacity and lens opacification in all layers. Phacoemulsification and
implant of posterior intraocular lens was performed under local anesthesia. Postoperative uncorrected
visual acuity for RE is 0.04 and topography showed paracentral corneal ectasia at corneal opacity level.
Photooxidative crosslinking was performed and after this treatment we recorded improvement of
uncorrected visual acuity at 0.1 and flattening of corneal ectasia.
Key words: traumatic cataract, corneal ectasia, crosslinking

OPERAŢIE DE LUX, CU DECURS INTRAOPERATOR COMPLICAT
M. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, G. Triantafillidis, Carmen Dragne, Monica Apostolescu, Cristina
Antonescu
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Clinica Ama Optimex
Scop. Se prezintă cazul unei operaţii “de lux,” cu implant AT lisa Bifocal cu evoluţie intraoperatorie
complicată.
S-a analizat evoluţia postoperatorie în următoarele luni postoperator.
Rezumat. O pacientă a fost operată cu implantul menţionat şi în momentul implantării s-a rupt
capsula posterioară şi a existat iminenţa luxaţiei posterioare.
S-a evitat complicaţia şi s-a reușit implantarea în sulcus.
Evoluţia postoperatorie imediată a fost favorabilă .
S-a urmărit decursul refracţiei postoperator.
Concluzii.Implantul multifocal este puţin răspândit, dar în clinica noastră are o pondere însemnata.
Complicaţiile inerente oricărui act chirurgical implică conotaţii aparte în cazul acestora.
Cuvinte cheie: implant AT lisa Bifocal, ruperea capsulei posterioare
LUXURY OPERATION, WITH A COMPLICATED SURGERY PROCEDURE
M. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, G.Triantafillidis, Carmen Dragne, Monica Apostolescu, Cristina
Antonescu
Ama Optimex Clinic
Purpose: We hereby present one such case of a “luxury” operation, with a Bifocal AT lisa implant,
whose surgery procedure was complicated. We have analysed the post surgery evolution during the
months after the surgery.
Summary: One patient was operated on with the above mentioned implant and, during the implant
procedure, the posterior capsule broke, offering the imminent possibility of the posterior dislocation.
The complication was however averted and the implant procedure was successful.
The course of the post-operatory refraction was followed and it was concluded that the postoperatory evolution was favorable.
Conclusions: The multi-focal implant is not very widely used, however, in our clinic, it represents a
significant percentage of our surgeries.
The standard complications that may arise from any surgery have different connotations in the case
of multi-focal implants.
Key words: AT lisa Bifocal implant, posterior capsule rupture

SUBLUXAREA INTRA-OPERATORIE A SACULUI CRISTALINIAN – REZOLVARE
CHIRURGICALĂ
Dana Preoteasa
Spitalul Clinic Universitar C.F. Craiova
Subluxarea sacului cristalinian în timpul operaţiei pentru cataractă este o complicaţie gravă, care
necesită manevre laborioase de recentrare şi repoziţionare a acestuia. Luxarea sacului în momentul
introducerii cristalinului agravează şi mai mult situaţia, deoarece prezenţa IOL în camera anterioară
îngreunează manevrele de introducere a cristalinului în sac, de centrare şi fixare a complexului IOLsac cristalinian pentru a obţine o stabilitate în timp. Acest film video exemplifică modalitatea de
rezolvarea a unui astfel de caz, utilizând un segment Ahmed pentru suspensia şi fixarea sacului
capsular .
Cuvinte cheie: subluxare sac cristalinian, operaţie de cataractă
SUBLUXATED INTRA-OPERATIVE LENS BAG- SURGICAL SOLUTION- VIDEO
Dana Preoteasa
Universitary Clinical Hospital C.F. Craiova
Subluxated lens bag during cataract surgery is a serious complication that requires laborious
maneuvering for refocus and reposition it. When inserting IOL, bag dislocation aggravates more the
situation. The presence of an IOL in anterior chamber makes it harder to introduce, center and fix the
IOL in the bag to achieve long-term stability of the complex IOL -bag. This video illustrates how I solve
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this case, using an Ahmed Capsular Tension Segment (CTS).
Key words: subluxated lens bag, cataract surgery

ABORDARE CHIRURGICALĂ ÎNTR-UN CAZ DE HIPOTONIE OCULARĂ
POSTTRAUMATICĂ
F. Baltă, Corina Taban, Livia Melcioiu, Anca Oprescu, A. Merticariu, R. Ionescu, A. Iacob, A. Diaconu
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice, Bucureşti
Prezentăm cazul unui pacient de 30 de ani, cu cataractă şi hipotonie la ochiul drept (OD), după un
traumatism cu un dop de plastic. La examenul oftalmologic, acuitatea vizuală a fost de a număra
degetele (nd) la OD si 1 fc la OS. Presiunea intraoculară la prezentare a fost 2 mmHg OD şi erau prezente
cute coroidiene. S-a practicat facoemulsificare cu implant de pseudofac de CP şi inserţie de inel de
tensiune capsulară în sulcus suturat cu prolene 10-0, în 2 puncte. Am încercat să obţinem apoziția
corpului ciliar la scleră. Corpul ciliar detaşat a fost tamponat la pintenul scleral de către inelul de tensiune.
La o lună postoperator acuitatea vizuală a ajuns la 0.05 fc nc şi tensiunea intraoculară a crescut la 12
mmHg.
Cuvinte cheie: hipotonie oculară posttraumatică, inel de tensiune capsulară
SURGICAL APPROACH IN A CASE OF POSTTRAUMATIC OCULAR HYPOTONY
F. Baltă, Corina Taban, Livia Melcioiu, Anca Oprescu, A. Merticariu, R. Ionescu, A. Iacob, A. Diaconu
Bucharest Eye Emergency Hospital and Clinic
We present a case of a 30-year-old male, with cataract and ocular hypotony in the right eye, following an
injury with a bottle cork. On examination, his visual acuity was counting ﬁngers in the right eye (OD) and
1.0 in the left eye. Initial intraocular pressure (IOP) was 2 mmHg OD, and choroidal folds were present.
Phacoemulsification with IOL implantation was performed and a capsular tension ring (CTR) was sutured
in the ciliary sulcus using 10-0 prolene for two points of suspension. We tried to obtain a good apposition
between the ciliary body and the sclera. The detached ciliary body was tamponaded to the scleral spur by
the CTR. Visual acuity improved to 0.05 in OD and the intraocular pressure increased to 12 mmHg, one
month after surgery.
Key words: posttraumatic ocular hypotony, capsular tension ring

INELUL MALYUGIN - O ALTERNATIVĂ ÎN MANAGEMENTUL PUPILEI
,,REFRACTARE"
O. Mușat, Corina Cernat, Oana Toma, R. Cristescu, Andreea Gheorghe, L. Mahdib, R. Asandi
Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila
Lucrarea prezintă cazul unui pacient cu cataractă senilă, pupilă slab reactivă la midriaticele uzuale, la
care se decide intraoperator implantarea unui inel tip Malyugin.
Cuvinte cheie: cataractă, inel Malyugin, pupilă mică
MALYUGIN RING - AN ALTERNATIVE IN MANAGEMENT OF SMALL, REFRACTORY PUPIL
O. Mușat, Corina Cernat, Oana Toma, R. Cristescu, Andreea Gheorghe, L. Mahdib, R. Asandi
Central Military Hospital Dr. Carol Davila
This paper presents a case with cataract and areactive pupil at the usual midriatics; intraoperatory we
decided to use a Malyugin ring for an optimal surgery comfort.
Key words: cataract, Malyugin ring, small pupil

CATARACTĂ JUVENILĂ BILATERALĂ: REZOLVARE CHIRURGICALĂ
Z. Madaras, Karin Horváth, Ferencz Attila, N. Előd
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Târgu Mureş
Prezentăm cazul unei paciente de 13 ani, diagnosticată în urmă cu cîțiva ani cu cataractă care se prezintă
pentru tratament chirurgical. Preoperator AV AO 0,6 CCP în semimidriază, am stabilit diagnosticul de
cataractă centrală pulverulentă bilaterală. S-a efectuat biometrie optică, s-a decis implantarea de cristalin
toric monofocal la AO. Operațiile s-au efectuat la 5 săptămâni diferență, fără complicații intra și
postoperatorii. La 2 luni postoperator AV AO 0,95-1,0 FC, s-a prescris corecție pentru aproape.
Cuvinte cheie: cataractă juvenilă, implant monofocal toric
BILATERAL JUVENILE CATARACT: SURGICAL MANAGEMENT
Z. Madaras, Karin Horváth, Ferencz Attila, N. Előd
Târgu Mureș
The authors present the case of a 13 year old girl who has been diagnosed several years ago with cataract
and is admitted in the Targu Mureș University Eye Clinic for surgical treatment. Preoperatively BCVA BE
0.6 in semimydriasis, the diagnosis was bilateral central pulverulent cataract. Optical biometry was
undertaken, monofocal toric implant was chosen for both eyes. Surgery was done at 5 weeks difference
with no intraoperative or postoperative complications. At 2 months post-op VA 0.95-1.0 without
correction. Near vision was corrected with glasses.
Key words: juvenile cataract, monofocal toric implant

OPERAŢIA DE CATARACTĂ DUPĂ CHIRURGIE REFRACTIVĂ
Cristina Beşleagă
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
După 15 ani de practică în chirurgia refractivă cu Laser Excimer, am constatat existenţa unor particularităţi
ale ochiului cu cataractă şi corneea operată.
Pe lângă calculul biometric, care reprezintă o provocare, chiar tehnica chirurgicală poate avea aspect
inedit şi nu în ultimul rând, evoluţia postoperatorie.
Voi prezenta câteva cazuri operate de cataractă după PRK/LASIK sau transplant de cornee, cu evoluţia
lor intra şi postoperatorie.
Cuvinte cheie: chirurgie refractivă, cataractă, PRK/LASIK
CATARACT SURGERY AFTER REFRACTIVE SURGERY
Cristina Beşleagă
”Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ Clinical Emergency Hospital
After 15 years of practice in refractive surgery with Excimer Laser, I understand there are some
particularities of the eye with cataract following refractive surgery.
Besides the biometric data which represents a challenge, even the surgical technique and the evolution
after surgery can have some peculiar aspects.
I will present a few cases with cataract surgery after PRK, LASIK and corneal transplant with their
evolution during and after surgery.
Key words: refractive surgery, cataract, PRK, LASIK

CONDUITA ÎN TRATAMENTELE CU LASER EXCIMER, TEHNICA PRK/LASEK.
EXPERIENŢA PERSONALĂ
A. Filip, M. Filip, Miruna Nicolae, Monica Apostolescu, Carmen Dragne, G. Triantafyllidis, Cristina
Antonescu
Clinica Ama Optimex, Bucureşti
Scop: Ajungând la un număr rotund de operaţii cu laser excimer, tehnica Prk: 1100, doresc să vă
împărtăşesc experienţa personală.
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Materiale si metode: Lucrarea se bazează pe experianţa personală a Dr. Andrei Filip, în tehnica
Prk/Lasek, după 1100 de operaţii, efectuate în perioada 2008-2010 cu laserul Mel-70, apoi din 2010
până în prezent cu laserul Mel-80.
Rezultate: Rezultatele vizuale obţinute prin aceste tehnici chirurgicale de ablaţie de suprafaţă, sunt de
cele mai multe ori spectaculoase, dar cu o perioadă de vindecare ,câteva zile, posibil incomodă pentru
pacient, prin urmare şi pentru personalul clinicii.
Concluzii: Ablaţia de suprafaţă este o tehnică cât se poate de sigură, ajunsă la maturitate, ce oferă
satisfacţii mari pacientului, atâta timp cât respectă recomandările pre si post operatorii. Datorită
posibilului disconfort creat pacientului în perioada iniţială de vindecare, personalul medical, este de
multe ori foarte solicitat.
Cuvinte cheie : laser excimer, Prk, Lasek
MEDICAL PROTOCOL IN EXCIMER LASER TREATMENTS USING THE PRK / LASEK TECHNIQUE PERSONAL EXPERIENCE
A. Filip, Assoc. Prof. M. Filip, Miruna Nicolae, Monica Apostolescu, Carmen Dragne, G. Triantafyllidis,
Cristina Antonescu
Ama Optimex Eye Clinic, Bucharest, Romania
Goal: To share my experience with my colleagues, having reached a round number of excimer laser
surgeries using the Prk technique – 1100.
Methods: This paper represents the personal experience of Dr. Andrei Filip, after performing 1100
operations with the Prk / Lasek technique, between 2008 and 2010. All surgeries during this time
were performed with the Mel-70 laser, whilst after 2010, the technique was performed using the Mel80 laser, which we still use today.
Results: The visual results obtained using these surface ablation techniques, are often spectacular,
but with a possibly uncomfortable healing period of a few days for the patients, and ultimately for the
personnel of the medical clinic.
Conclusions: Surface ablation is a mature laser technique which is very safe, offering a high degree of
patient satisfaction, as long as pre and post-operative recommendations are closely followed by the
patient. However, due to the possible discomfort of the patient during the initial healing period, the
medical staff is often in high demand.
Key words: excimer laser, Prk, Lasek

SURPRIZE ÎN FEMTOLASIK - FILM VIDEO
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena Burluc
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti
Scopul lucrării: demonstrarea rezolvării unor situaţii particulare în crearea şi ridicarea flapului creat cu
laserul cu femtosecunde.
Material şi metodă: sunt prezentate mai multe cazuri la care s-au întâmpinat dificultăţi fie la crearea
flapului (probleme de centrare, opacifiere a interfeţei sau flap incomplet), fie la ridicarea acestuia şi
modalitatea de rezolvare a acestor situaţii neplăcute.
Rezultate: evoluţia postoperatorie a cazurilor prezentate a fost bună cu recuperarea integrală structural
și functional și cu un grad adecvat de satisfacţie a pacientului.
Concluzii: laserul cu femtosecunde deşi oferă un grad sporit de confort şi siguranţă în crearea flapului
faţă de microkeratom atât pentru medic cât şi pentru pacient, ridică anumite probleme specifice a căror
rezolvare necesită experienţă şi calm.
Cuvinte cheie: femtolasik, dificultăţi în crearea flapului
FEMTOLASIK SURPRISES - VIDEO
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena Burluc
”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital Bucharest
Purpose: to show the solutions we've chosen for some unexpected situations that we've met during
femtosecond laser corneal flap creation or lifting.
Methods: we are presenting a few cases that created us difficulties in flap creation (centration errors,
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opaque bubble layer and incomplete flap) and flap lifting and we are showing our solutions for solving
them.
Results: postoperative results were good, with complete anatomical and functional recovery and also
with a nice and comfortable patient satisfaction.
Conclusions: the femtosecond laser is offering more comfort and safety for flap creation comparative
with the microkeratome, both for surgeon and patient, but can raise some specific problems, which need
experience and calm attitude to be solved.
Key words: femptolasik, difficulties in flap creation

REZULTATELE POSTOPERATORII ŞI PREDICTIBILITATEA STROMEI REZIDUALE
ÎN TEHNICA FemtoLASIK
C. Mihai, C. Tătaru , M. Burcea, Anca Puşcaşu, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Năstase
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
Scop: Evaluarea rezultatelor obţinute prin tehnica LASIK şi predictibilitatea stromei reziduale în urma
chirurgiei refractive de corecţie a miopiei la pacienţii operaţi cu ajutorul suitei refractive ALCON.
Metoda:Este vorba despre un studiu prospectiv. Flapurile au fost create cu ajutorul laserului în
femtoseconde FS200. Toate procedurile au fost efectuate de acelaşi chirurg folosind laserul excimer
FX 500 (ALCON). Am analizat acuitatea vizuală necorectată (UCVA) și stroma reziduală la 1 zi, 1
saptămână, 1 lună şi 3 luni după intervenţia chirurgicală.
Rezultate: 20 de ochi cu miopie au fost trataţi, iar rezultatele lor evaluate. Sfera medie preoperatorie a
fost de -5 D și astigmatismul mediu a fost de -1,5 D. Cea mai bună acuitate vizuală cu corecţie
preoperatorie a pacientilor a fost 1. Rezultatele au fost : cea mai bună acuitate vizuală fară corecţie
0,94 în prima zi postoperator, 0,96 la controlul de o săptămână, 1,00 la controlul de o lună și la 3 luni.
Stroma reziduală după Femto LASIK a fost foarte stabilă, cu o variație de 4 microni faţă de cea
masurată imediat postoperator.
Concluzii:Utilizarea laserului femtosecond FS200 pentru creerea flapului în corectarea miopiei,
reprezintă o procedura sigură şi eficientă, iar predictibilitatea stromei reziduale, utilizând această
tehnică, este foarte bună.
Cuvinte cheie: Femto LASIK, laser în femtoseconde, rezultate, eficacitate, predictibilitate
POSTOPERATIVE RESULTS AND PREDICTABILITY OF RESIDUAL STROMA IN Femto-LASIK
TECHNIQUE
C. Mihai, C. Tătaru , M. Burcea, Anca Puşcaşu, Silvia Bădescu, Corina Ioan, Irina Cristescu, Nicoleta
Năstase
Emergency Clinical Eye Hospital Bucharest
Purpose: To evaluate LASIK results and the predictability of the residual stroma obtained with the
ALCON refractive suite to correct myopia.
Methods: This was a prospective, single masked observer study. Flaps were created with the FS200
femtosecond laser. All laser procedures were performed by the same surgeon using the FX 500
excimer laser (ALCON). We have analyzed the uncorrected visual acuity (UCVA) and the residual
stroma at 1 day, 1 week, 1 month and 3 months after surgery.
Results: 20 eyes with myopia were treated and their results evaluated. The mean preoperative sphere
was of –5 D and a mean astigmatism of –1,5 D with BSCVA 1 .The UCVA results were 0.94 at the first
day postoperatively visit, 0.96 at first week, 1.00 at one month and 1.00 at 3 months. The residual
stroma after Femto Lasik was very stable with a variation of 4 microns.
Conclusions: Femto LASIK to correct myopia is a safe and effective procedure using FS200
femtosecond laser to create the flap and the predictability of the residual stroma is very good.
Key words: Femto LASIK, femtosecond laser, results, efficacity, predictability.
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Biometria optica – acum la un alt nivel
IOL Master 700 cu SWEPT Source OCT

Pentru informatii despre IOL Master 700,
contactati-ne la adresa de mai jos!
Carl Zeiss Instruments SRL
E-mail: office.ro@zeiss.com
Tel.: 031- 425 3000
Fax: 031- 425 3370

Indexul autorilor | Authors’ index
Anghel Gheorghe / pag. 24,
Baltă Florin / pag. 43,
Beşleagă Cristina / pag. 44,
Bohac Maja / pa.g 11,
Chazalon Thierry / pag. 14,
Chercotă Vlad / pag. 21,
Cherecheanu Alina / pag. 19,
Chisăliţă Dorin / pag. 29,
Ciocâlteu Alina / pag. 20
Cioplean Daniela / pag. 36,
Corbu Cătălina / pag. 33, pag. 40
Cucu Bogdan / pag. 16
Filip Andrei / pag. 44,
Filip Mircea / pag. 41,
Gabison Eric / pag. 28,
Gavriş Monica / pag. 37,
Horvath Karin / pag. 36,
Levai Lehar / pag. 31,
Madaras Zoltan / pag. 43,
Mihai Constantin / pag. 47,
Munteanu Daniela / pag. 21,
Muşat Ovidiu / pag. 43,
Nicula Cristina / pag. 21,
Păcurar Cătălina / pag. 21,
Postolache Cristian / pag. 39,
Potop Vasile / pag. 20,
Preoteasa Dana / pag. 41,
Stanca Horia / pag. 23, pag. 45
Stănese Loredana / pag. 21,
Stănilă Adriana / pag. 35,
Şelaru Daniela / pag. 16,
Ştefănescu Dima Alin / pag. 25, pag. 32
Taneri Suphi / pag. 12,
Tătaru Călin / pag. 15, pag. 27, pag. 29,
Tomi Teodor / pag. 19, pag. 31,

49

Plan Expozitional | exposition map

Plan parter (ground floor)

1. BAUCH&LOMB
2. ALCON
3. ALLERGAN
4. ROMGER
5. OPTIMED
6. ZEISS
7. EYECON MEDICAL
8. EUROLIBRIS
9. LABORATOIRES-THEA

New York Auditorium

8

4

SECRETARIAT

2
5

7
6

3

1
9

Plan etaj 1 (first floor)

10. FARMATIN
11. CROMA PHARMA
12. AMD NOBEL
13. OFTAFARMA
14. MEDICAL VISION
15. 3D VISION
16. BIOSOFT
17. MEDICAL PROMO
18. UNIMED PHARMA
19. KEMBLI-MED
20. FREEDOM OPHTALMIC
21. BIOFARM
22. BIOTEC

20

21

13

10

14

11

15

Paris
Room

16
17

12

18

19

22

Cairo
Room

Montreal
Room

50

Detalii parteneri | Partners’ details

Parteneri de platină

B-dul. Barbu Văcărescu Nr.
301-311, Bucureşti
web-site: www.alcon.com
ALCON
De 70 de ani, Alcon susţine progresul în domeniul îngrijirii
oculare prin cercetare, dezvoltare, educaţie şi implementare a
noilor tehnologii. Astăzi, suntem a doua cea mai mare divizie din
cadrul Novartis, oferind cel mai puternic portofoliu de produse
din domeniul oftalmologic, prin cele trei departamente: Surgical,
Pharmaceutical şi Vision Care (lentile de contact). Ne
concentrăm eforturile în trei direcţii: lupta cu afecţiunile oculare,
cercetarea aplicată şi parteneriatul cu profesioniştii din
domeniul medical, fiind prezenți în peste 180 de țări de pe glob.
Ne străduim zilnic să îndeplinim misiunea pe care
ne-am asumat-o, de a proteja, reface şi îmbunătăţi vederea,
oriunde în lume.

PharmaSwiss Romania,
Gheorghe Titeica Str., Nr.121 C,
Et.1, Sector 2, 020295
Bucharest, Romania
Tel: +40 374 102 600
BAUSCH&LOMB
Bausch + Lomb, divizie a Valeant Pharmaceuticals International,
Inc., este o companie cu extindere şi renume mondial în
domeniul îngrijirii ochilor, dedicată să-i ajute pe clienţii săi să
vadă, să privească şi să se simtă mai bine, prin design şi
tehnologii inovatoare.
Misiunea Bausch + Lomb este simplă, dar puternică: Te ajutăm
sa vezi mai bine, ca să trăieşti mai bine.

Parteneri de aur

B-dul Primãverii, Nr. 19-21, Sector
1, Bucureşti, România
Tel. +4 021 2601344; Fax: +4 021
2029327
www.ewopharma.ro
EWOPHARMA AG ALLERGAN OPHTHALMOLOGY ROMÂNIA
Allergan Ophthalmology este o companie farmaceutică
multinaţională cu preocupări de dezvoltare pentru multiple
specialitãţi şi focus major pentru oftalmologie, având un istoric
de peste 60 de ani de inovaţie.
Expertiza particulară în domeniile glaucom, retină şi afecţiunile
suprafeţei oculare şi investiţiile semnificative în cercetare şi
dezvoltare fac din compania Allergan un partener pentru
comunitatea medicală în proiectele de îmbunătăţire a calităţii
vieţii pacienţilor.
În România exclusiv prin EWOPHARMA AG,

Parteneri de bronz

Str. Aristizza Românescu,
Nr. 22, Parter, Sector 4,
Bucureşti, RO
www.amdnobel.ro
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AMD Nobel Pharmaceutical SRL este o companie specializată in
domeniu medical oftalmologic. Compania oferă cele mai noi
soluţii de combatere a degenerescenţei maculare prin
intermediul unor produse premium. MacuShield este un
supliment alimentar unic ce conţine în mod exclusiv toţi cei trei
carotenoizi maculari: luteina, zeaxantina şi mezo-zeaxantina.
Având un fundal ştiinţific de excepţie, MacuShield are rezultate
excelente pentru pacienţii cu DMLV. În vederea accentuării
nevoii de ”prevenţie nu intervenţie”, AMD Nobel oferă o soluţie
unică de a evalua riscul dezvoltării degenerescenţei maculare
prin intermediul măsurării pigmentului macular, un factor
principal de risc al acestei patologii. Acest lucru se realizează
printr-un aparat medical produs în Anglia, MPS II (Macular
Pigment Scanner).

Str. Garibaldi nr. 18, Cluj
Napoca
www.croma.at

CROMA-PHARMA GmbH
Este o companie multinaţională cu capital privat, producător de
medicamente şi dispozitive medicale, dedicată îmbunătăţirii
sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea şi comercializarea de
produse inovative în domeniile oftalmologiei, ortopediei şi
medicinei estetice. Fondată în 1976, compania are sediul
principal în Austria, unde activează aproximativ 470 de angajaţi
şi filiale în Austria, Belgia, Germania, Franţa, Polonia, România,
Spania, Olanda, Norvegia, Finlanda, Canada şi SUA. Astăzi, fiind
un jucător global în piaţa pharma, CROMA îşi distribuie
produsele în 102 ţări prin propriile reprezentanţe, parteneriate
strategice şi distribuitori.

Str. Pădurii nr. 5, Cluj
Napoca
www.farmatin.ro

Parteneri de bronz

FARMATIN
Farmatin este o companie de distribuţie aparatură medicală,
înfiinţată în 2003, care se adresează în special Oftalmologiei.
Distribuitor unic al unor producători de prestigiu, dorim să oferim
soluţii de calitate pentru pacienţii Dumneavoastră. Suntem
partenerii pentru România al producătorilor AMO, ACCUTOME,
KONAN, RODENSTOCK INSTRUMENE şi dorim un parteneriat
pe termen lung cu medicii interesati de calitatea produselor şi
serviciilor noastre.

256 – 260 Gheorghe Ionescu
Siseşti Street, ap. 6,
district 1, Bucharest, Romania,
zip code: 013824
Website: www.romger.com
ROMGER GENERAL. Este o companie cu experienţă
îndelungată, înfiinţată în anul 1994, reprezintă actual unul dintre
principalii furnizori de echipamente, tehnologii şi soluţii
medicale de pe piaţa din România.
PARTENERI – GEUDER, Germania, HEIDELBERG ENGINEERING,
Germania, OPHTEC, Olanda, SCHWIND eye-tech solutions,
Germania
Domenii de aplicaţie: chirurgia cataractei, chirurgia refractivă,
chirurgia vitreo-retineană, diagnostic şi evaluare glaucom,
retinopatie diabetică, degenerescenţă maculară, traume oculare.
Produse: Tomograf în coerenţă optică OCT+angiograf pentru
evaluare retină, Perimetru computerizat, Sistem scanare laser
Retina Tomograf, pentru evaluare nerv optic, și altele.

Str. Apollonia Hirscher Nr.
11, Braşov
www.optimed.ro
OPTIMED
Înfiinţată în anul 1992, Optimed este distribuitor la nivel naţional
de echipamente de oftalmologie, optometrie şi optică,
dermatologie, medicină estetică şi chirurgie având şi un
portofoliu extins de produse pentru îngrijirea vederii: lentile de
contact, soluţii pentru întreţinerea lentilelor de contact, picături
oftalmice şi vitamine. Optimed deţine reprezentanţa în România
a unor companii de referinţă în domeniu, precum: Topcon
Europe Medical, iCare Finland, Plusoptix , Alcon, fiind de
asemenea distribuitor al echipamentelor produse de către:
A.R.C.Laser, Asclepion, Karl Kaps, Katena, Micro Medical Devices
Inc., OCULUS Optikgeräte GmbH, Optotec, UFSK International,
Vistec AG
Str. Carol Davila, nr. 105 + 107, et.
2, ap. 5, Sector 5, Bucureşti
www.sifi.ro

SIFI
Este o companie specializată în domeniul oftalmologic, prezentă
de 16 ani pe piaţa din România. În timp, portofoliul nostru s-a
diversificat, ajungând să acopere în prezent majoritatea nevoilor
oftalmologilor, cărora le punem la dispoziţie o gamă completă
pentru tratamentul infecţiilor, inflamaţiilor, ochiului uscat,
cataractei şi afecţiunilor degenerative ale retinei şi vitrosului.

Fluierului Str. 21B, 021432
Bucharest
www.zeiss.ro

CARL ZEISS INSTRUMENT SRL
Ca lider şi inovator de produse optice (având, în medie, mai mult
de o inovaţie patentată zilnic, în diferite domenii),ZEISS permite
utilizatorilor săi să işi atingă ambiţiile, "văzând mai mult şi mai
departe".

Parteneri

Strada Rudeni 103, Chitila, Jud.
Ilfov
www.autoklass.ro

AUTOKLASS CHITILA
Autoklass Grup - membru al grupului Romstal, s-a înfiiţat în anul
1996, fiind unul dintre centrele Mercedes-Benz cu cea mai
îndelungată experienţă din România. În acest moment, centrul
deţine o reţea de 7 sucursale la nivel naţional, 3 dintre acestea
având sediul Bucureşti. În toate locaţiile se oferă servicii de
vânzare auto noi şi rulate, cât şi postvânzare. Totodată,
sucursala din Chitila este una dintre cele mai importante
investiţii din întreaga reţea Mercedes-Benz, la momentul
deschiderii (2008) fiind cel mai mare centru de profil din
România.

Str. Wolfgang Amadeus Mozart
nr.22A/8, sector 2, Bucureşti020256
Telefon: 0744629515
Web-site: www.eyecare.ro
3D VISION EUROGRUP
3D Vision Eurogrup este importator exclusiv al firmei Morcher
GmbH, Germania.
Înfiinţată în anul 1948 de Kurt A. Morcher, compania produce o
gamă largă de lentile intraoculare speciale, inele de tensiune şi
implanturi pentru aniridie.
Unul din produsele reprezentative a companiei Morcher este
implantul BIL (bag in the lens), soluţia ideală în tratamentul
cataractei congenitale.
Tehnica de implantare „bag in the lens” reprezintă probabil cel
mai mare progres în soluţionarea cataractei congenitale.
Cristalinul „bag in the lens” se implantează din anul 2004, este
confecţionat dintr-un material acrilic hidrofil şi constă dintr-o
zonă optică de 4.5 sau 5 mm înconjurată periferic de un canal
creat între hapticele eliptice.
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Str. Logofătul Tautu nr. 99
Sector 3, Bucureşti, România
www.biofarm.ro

BIOFARM
Companie fondată în 1921, este unul dintre primii producători
români de medicamente și suplimente alimentare, fiind de peste
90 de ani alături de specialiștii din România în cursa pentru
descoperirea celor mai bune soluții pentru menținerea sănătății.
Din grijă pentru pacient, suplimentele alimentare fabricate de
Biofarm® respectă aceleași cerințe de calitate ca și
medicamentele, fiind fabricate pe aceleași linii de producție,
auditate și certificate de către ANMDM conform Ghidului privind
buna practică de fabricație (GMP).

Parteneri

B-dul Primãverii, Nr. 19-21, Sector
1, Bucureşti, România
Tel. +4 021 2601344; Fax: +4 021
2029327
www.ewopharma.ro
BIOTEC
Înfiinţată în 1994, s.c. BIOTEC S.R.L. comercializează
echipamente oftalmologice și consumabile din segmentul de
calitate PREMIUM. BIOTEC s.r.l. a introdus pentru prima dată pe
piaţa românească echipamente de avangardă precum
lasere„solid state”, sistemul imagistic digital de cîmp larg,
ecografe standardizate și UBM, simulatorul de instruire în
chirurgia oftalmologică.
Biotec s.r.l. asigură toate serviciile conexe comercializării precum
instalarea, depanarea, punerea în funcțiune și calibrarea
echipamentelor. Este reprezentantul autorizat în România pentru
producători precum Clarity Medical Systems, OPTOVUE, Quantel
Medical, Keeler, CSO, KOWA, Roland Consult, IROC și alții.

www.euro-libris.ro

EUROLIBRIS
EuroLibris reprezintă în România grupuri editoriale renumite:
ELSEVIER, WOLTERS KLUWER, MCGRAW-HILL, WILEYBLACKWELL, SPRINGER, THIEME, OXFORD, CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS și oferă reduceri de 10-80% la prețul de
catalog.

Str. De Mijloc 173, Braşov
www.kemblimed.ro

KEMBLI-MED
Este o societate mixtă româno - germană, înfiinţată la Braşov în
anul 1998, având ca obiect principal de activitate importul şi
distribuţia de produse oftalmologice.
De-a lungul anilor, Kembli-Med S.R.L a cunoscut diferite etape
de dezvoltare, în prezent fiind reprezentanţa autorizată a unor
importante firme de renume în domeniu, oferind implanturi şi
soluţii pentru uz intraocular, fire de sutură, consumabile şi
materiale chirurgicale, dispozitive complexe de sterilizare,
aparatură şi instrumentar pentru oftalmologie.
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Strada Emil Pangratti, nr. 3, Ap
3, Sector 1, București
www.sooft.it

BIOSOOFT COMPANY. Este o companie membră a Oogroup, un
grup farmaceutic italian specializat în cercetarea, producţia şi
comercializarea de noi soluţii pentru sănătatea oculară.
Produsele noastre ţintesc să lupte şi, unde este posibil, să
prevină modificările ce duc la afectarea sănătăţii ochiului. Încă
de la început Biosoft a vrut să aducă ceva nou în oftamoterapie
şi împreună cu partenerii săi din afara graniţelor României a
reuşit să vină în întâmpinarea nevoilor medicului specialist
oftalmolog ajutând astfel pacienţii încă din 2007. Produsele
Biosooft sunt produse premium, cu ingrediente de calitate
superioară, au o compoziţie şi o cale de administrare inovativă
fiind astfel eficiente şi uşor de administrat!

Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10,
cod 020223 – sector 2,
Bucureşti
Tel: +40 21 311.91.61/62
www.eyeconmedical.ro
EYECON MEDICAL
Este o companie fondată în anul 2002, specializată în realizarea
sistemelor de gaze şi fluide medicale şi a sistemelor modulare de
cameră curată pentru blocul operator. Alături de un larg
portofoliu de echipamente specializate şi mobilier medical, o
excelenţă expertiză privind managementul spitalicesc şi peste 10
ani de experienţă în cadrul a numeroase proiecte de succes
realizate în România şi Republica Moldova, EYECON MEDICAL
are ca misiune asigurarea confortului personalului medical şi al
pacienţilor, la cele mai înalte standarde europene.

Strada Surorilor nr. 9-15, Bl. A2,
Sector 1, Bucureşti

FREEDOM OPHTALMIC
Din octombrie 2009 în România, cristalinele artificiale, inelele
capsulare şi cionni produse de compania Freedom Ophtalmic
din India au demonstrat un raport preţ-calitate optim pentru
condiţiile actuale.

B-dul Garii Obor nr 8C, sect
2 Bucuresti
Tel: 021.2007.200
www.lafantana.ro
LA FÂNTÂNA
Cu experienţă de peste 14 ani în domeniu, La Fântâna este azi
liderul pieţei de aprovizionare cu apă în sistem watercooler şi
purificator din România şi Serbia.
Te bucuri astfel de cel mai de încredere furnizor, care a creat
abonamente de livrare a apei pentru birou şi acasă.
Suntem singurul furnizor în sistem watercooler care are
laborator intern autorizat pentru testarea calităţii produsului şi
comercializarea lui, însoţit de buletine de analiză.

Str. Tudor Vladimirescu, nr.
393,Loc. Domneşti, Jud. Ilfov
“ Domneşti Business Park”
www.medicalvision.ro
MEDICAL VISION
Importator şi distribuitor autorizat de cristaline artificiale,
substanţe vascoelastice, instrumentar şi consumabile
chirurgicale, Medical Vision Optix Grup îşi propune să ofere
potenţialilor parteneri achiziţionarea de produse şi servicii
medicale de calitate la cele mai bune preţuri.

Parteneri

Sos. Mihai Bravu nr. 45
Bucuresti, sector 2
www.medicalpromo.ro

RAYNER
După mai mult de 65 de ani de creștere continuă și experiență,
vindem produsele noastre în mai mult de 70 de tări printre care si
România si rămânem în prima linie a inovației. Misiunea noastră
este să livrăm produse oftalmologice inovative și superioare din
punct de vedere clinic, care răspund așteptărilor clienților noștri
din întreaga lume și răsplătesc încrederea investită în noi pentru
imbunătățirea vederii si creșterea calității vieții.
Rayner proiectează și produce lentile intraoculare și dispozitive
de injectare patentate pentru întrebuințare în chirurgia cataractei.
Când Sir Harold Ridley a conceput în 1949 primul cristalin
artificial pe plan mondial, a ales Rayner să producă această
invenție epocală.

www.paginamedicala.ro

PAGINA MEDICALĂ
PaginaMedicala.ro facilitează accesul medicilor la educaţie şi
dezvoltare profesională, prin intermediul serviciilor premium
puse la dispoziţia acestora.
Site-ul îşi propune crearea permanentă de instrumente online
care să eficientizeze timpul în care medicul îşi poate atinge
obiectivele profesionale. Pentru a deveni principalul ajutor al
medicului, PaginaMedicala.ro a lansat module online precum:
Librărie online, Site-uri personale, Posibilitatea plăţii online a
taxelor de participare la conferinţele şi congresele medicale.
Comunitatea PaginaMedicala.ro numără peste 34.000 de
membri (medici, asistenţi medicali şi studenţi).

Str. Amilcar C.Săndulescu nr. 7,
sector 6, Bucureşti
www.laboratoires-thea.com

THEA - LABORATOIRES
Compania Thea este o companie farmaceutică independentă
specializată în cercetarea, dezvoltarea şi comercializarea de
produse oftalmologice inovative.

Strada Mătăsari 55 sector
2, Bucureşti,
www.unimed.ro
UNIMED PHARMA
Unimed Pharma este o companie farmaceutică slovacă, cu o
activitate de 20 de ani desfăşurată în 20 de ţări din Europa
Centrala şi de Est.
Portfoliul reprezentanţei din România cuprinde 16 produse
destinate tuturor afecţiunilor oftalmice. Nivelul calităţii
produselor depăşeşte cu mult standardele de bază,
regulamentele şi instrucţiunile, devenind o constantă la care
tindem în toată munca noastră. Produsele noastre inovative
oferă o valoare adaugată în tratament la preţuri accesibile şi o
siguranţă sporită prin combinaţiile complexe de substanţe.

54

Organizator Logistic - Paloma Tours
srccr2014@palomatours.com

ISBN 978-973-0-17093-1

