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 Dragi colegi,  

În această lume contemporană, în care timpul pare principalul adversar, iar mișcarea noastră 
browniană este tot mai accentuată, Societatea Română de Cataractă și Chirurgie Refractivă și 
Societatea Română Retina doresc anul acesta să vă ofere un răgaz, într-un loc special, cu intenția 
clară de a vă invita să meditați la câteva subiecte foarte actuale și interesante din patologia 
oculară (chirurgie refractivă, cataractă, cross-linking, OCT, chirurgie vitreo-retiniană, ecografie 
oculo-orbitară).

Progresele oftalmologiei sunt evidente și constante, iar cele două societăți doresc să vă 
informeze despre ele și aici, în România, unde problemele curente nu fac nimic altceva decât să 
ne îndepărteze de menirea noastră principală, aceea de a trata și vindeca bolnavi. 

Sperăm ca în atmosfera relaxantă pe care o oferă litoralul Mării Negre și în mod deosebit Hotelul 
Europa din Eforie Nord, să găsiți liniștea și echilibrul necesare unui nou început.

Împreună cu doctorul Florian Baltă vă aștept cu drag să participați la această mini-vacanță 
științifică pe care am condimentat-o cu un atractiv program social.

 Dear colleagues,

In our present world, in which the time seems  to be biggest enemy,  and our brownian movement 
is more and more noticeable, the Romanian Society of Cataract and Refractive Surgery and the 
Retina Romanian Society wish to offer you a breathing time in a special place, with the intention 
to meditate to a few actual and intresting subjects of ocular pathology (refractive surgery, 
cataracts, cross-linking, OCT, vitreo-retinal surgery, oculo-orbital echography) .

The developments in ophthalmology are constant and obvious and both societies would like to 
inform you on these aspects here in Romania where the current problems estrange us from our 
mission, that of treat and cure patients.

We hope that you will be able to find the tranquillity and balance for a fresh beginning  in the 
relaxing environment of the Romanian seaside and especially of the Europa Hotel from Eforie 
Nord.

Dr. Florian Baltă and I welcome you to participate to this scientific mini vacantion spiced with an 
atractive social programme.

 Sincerely,
 Dr. Călin Petru Tătaru,
 President of the Romanian Society of Cataract and Refractive Surgery

Mesaj de bun venit (Welcome words)

ISSN 2501-8418      ISSN-L 2501-8418
Această manifestare este acreditată EMC de către CMR și OAMGMAMR
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Informații congres (Congress Details)

Informații congres (Congress Details) 
Locații evenimente (Events’ locations): 
• Locaţia lucrărilor Ballroom EUROPA (Meeting room for scientific program – EUROPA 
Ballroom)
• Locaţie Cursuri Sala MERCUR (Courses location – MERCUR room) 
• Locaţii spațiu expozițional Foaier Ballroom EUROPA (Exhibition area – EUROPA Ballroom 
lobby) 
• Locaţii program social Restaurant şi Terasă Hotel EUROPA (Social program location – 
EUROPA HOTEL Restaurant and Terrace) 

Program secretariat (Information desk program): 
23 Iunie (23rd of June) 10:00 – 19:00 
24 Iunie (24th of June) 07:30 – 19:00 
25 Iunie (25th of June) 07:30 – 19:00 

Rugăm comunicatorii să transmită lucrarea serviciului tehnic cu minim 3 ore înainte de 
susținerea acesteia pentru a fi verificate detaliile tehnice (video).
Comunicators must transmit the presentation to the technical service with minimum 3 
hours before sustaining it, so that the techincal details could be verified (video).  

Activități adiționale (Additional activities): 
OCT – utilizare și interpretare (OCT - use and interpretation) – G. Mark, Anno 
Hermanowski, Curs ZEISS 
A-Scan: Lungimea axială corectă, folosind tehnica prin imersie – Performanța în tehnică 
(A-Scan: Proper axial length with immersion a-scan – technique to performance)
UBM: Când, Unde și Cum (UBM: Ultrasound Biomicroscopy – When, where and how) - 
Elizabeth Affel, Curs ACCUTOME
Cristaline torice -  Investigații preoperatorii, calculul, marcajul, implantarea și corecția 
surprizelor (Toric - Meet the Expert) – A. Dmitriew, Curs ALCON

Accesul la activitățile adiționale se face pentru un număr limitat de participanți pe baza 
înscrierii la secretariatul congresului.
The acces to the additional activities is limited to a small number of participants, 
therefore register as soon as possible at the information desk.

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 Programme)

Program General - Conferința Anuală a Societății Române Retina
General Programme of The Retina Romanian Society Conference

Joi 23 Iunie    
Thursday 23rd of June 
Program OCT pentru avansați (Advanced OCT Programme)

15:00 - 19:00  Lucrări invitate (Invited papers)
15:00 - 16:30  Sesiunea I (Session I)

Aspecte teoretice și practice privind utilizarea avansată a OCT-ului
(Theoretical and practical aspects about advanced OCT usage)

16:30 - 16:55 Pauză (Coffee Break)

17:00 - 18:00 Sesiunea II (Session II)
Echipamente OCT actuale – sesiune destinată producătorilor/
distribuitorilor  de aparatură OCT
(Nowadays OCT equipments)

18:00 – 19:00 Sesiunea III (Session III) 
Quiz Show – sesiune interactivă (Interactive Session)

20:00 Cocktail de primire (Welcoming Cocktail)

Vineri 24 Iunie
Friday 24th of June
Chirurgie Vitreo-retiniană și Varia (Vitreo-Retinal Sugery and Varia)

8:00 – 13:00 Lucrări libere (Open session)
8:00 – 10:20 Sesiunea I (Session I)

10:20 – 10:35 Pauză (Coffee Break)
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10:35 – 12:50 Sesiunea II (Session II)
11:20 EYLEA: obținerea unor rezultate optime în managementul 
afecțiunilor retiniene (EYLEA: achieving optimal outcomes in retinal 
disease management) - Simpozion Bayer – EYLEA
11:50 Inflamația – target major în ameliorarea edemului macular 
diabetic (The inflammation – one of the main targets in diabetic 
macular edema treatment) - H. Stanca, Prezentare Allergan (Allergan 
Presentation) 12:05    Lutax - efectul sinergic al antioxidanților (Lutax 
– the synergistic effect of the antioxidants) - Carmen Tudose, Country 
Manager Santen Oy, Prezentare Santen Oy (Santen Oy Presentation)
12:20 De ce Angio OCT acum? (Why Angio OCT now? - Zeiss 
Symposium) - Gabor Mark Somfai, Budapesta,  Anno Hermanowski, 
specialist aplicații ZEISS Academy, Simpozion Zeiss

12:50 Închiderea manifestării (Closing remarks) - F. Baltă, Președinte Societatea 
Română Retina (President of the Retina Romanian Society)



7

2016

Program General – Al III-lea Congres al Societății Române de 
Cataractă și Chirurgie Refractivă cu Participare Internațională
General Programme of The 3rd Congress of The Romanian Society of 
Cataract and Refractive Surgery with International Participation

Vineri 24 Iunie
Friday 24th of June

14:30 – 15:00 Platforma Double C-Loop – Provocări și Oportunități (Double C loop 
platform - opportunities and challenges) – L. Mishev, Simpozion BK 
MEDICAL

15:00 – 15:45 Sesiune Chirurgie Refractivă (Refractive Surgery Session) 

15:45 – 16:00 Myoops. Îmbunătățirea performanțelor adaptative retiniene post 
chirurgie a cataractei și post chirurgie refractivă (Myoops. Improvement 
of the adaptive retinal performance post cataract and refractive 
surgery) – M. Burcea, C. Mihai, M. Păsărică, Simpozion  BIOSOOFT

16:00 – 16:15 Pauză (Coffee Break)

16:15 – 17:15 ContouraTM Vision – redefinirea calității vederii (ContouraTM Vision – 
Redefining Quality of Vision) – T. Monteiro, Simpozion ALCON

17:15– 17:45 Sesiune Chirurgie Refractivă (Refractive Surgery Session)

17:45 – 18:15 Nutriție maculară, boli retiniene și cataractă (Macular nutrition, retinal 
diseases and cataract) – J. Nolan, Simpozion AMD NOBEL

18:15 – 18:30 Tehnica de crosslinking în chirurgia refractivă: strategii pentru refacerea  
epiteliului corneean (Crosslinking technique in Refractive Surgery: 
strategies for corneal reshaping) – C. Mihai, Simpozion VALEANT

18:30 – 19:30 Sesiune Crosslinking (Crosslinking Session)

19:30 – 19:50 Ablații transepiteliale customizate în forme neregulate ale corneei: 
soluții pentru prezent și viitor (Customized transepithelial ablations in 
iregular corneas: today and future trends) – A. Charonis,  Simpozion 
ROMGER 
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19:50 – 20:00 Topice cu lipozomi pentru augmentarea stratului lipidic al filmului 
lacrimal (Adding lipids to the lacrimal film by the use of topical 
liposoms) – Adriana  Stănilă, Simpozion OPTREX

20:30  Cină 

Sâmbătă 25 Iunie
Saturday 25th of June

8:30 – 9:20  Sesiune Cataractă (Cataract Session)
9:20 – 9:35  Să fie lumină pentru o vedere fără compromisuri – O nouă generație 

de cristaline varifocale (Let there be light, let there be vision without 
compromise – New Generation varifocal IOLs ) – T. Sthar, Simpozion 
OCULENTIS 

9:35 – 10:35  Invitat special S.R.C.C.R. Takayuki Akahoshi
How to Perform 10,000 Premium Cataract Surgery a Year
How to Manage the Complicated Cataract and Complications

10:35 – 10:50 Pauză (Coffee Break)

10:50 – 11:00 Cationorm – tehnologie inovatoare Novasorb  (Cationorm: Novasorb 
Innovative technology) –   Dana Ajitaritei, Simpozion SANTEN

11:00 – 12:00 Soluții personalizate în chirurgia refractivă a cataractei (Customizing 
Vision with ALCON IOL Technologies) – C. Tătaru, C. Cagini, A. 
Dmitriew, Alina Cantemir, Simpozion ALCON

12:00 – 12:15 Profilaxia endoftalmitei indusă operator în prezent (Current trends in  
prophylaxis of postoperative endophthalmitis) – H. Stanca, Simpozion 
THEA

12:15 – 12:45 Sesiune Cataractă (Cataract Session)

12:45 – 13:00 Caracteristicile optice in vitro ale cristalinelor Mini Well EDOF 
(Mini Well EDOF IOL in-vitro optical characterization) – E. Taboada, 
Simpozion SIFI

13:00 – 14:30 Pauză de masă (Lunch Break)
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14:30 – 14:45 Evaluarea filmului lacrimal și a suprafeței oculare după adiția de 

fluorochinolone topic în tratamentul postchirurgical al cataractei 
(Evaluation of tear film and ocular surface after adding topical 
fluoroquinolones in the treatment of post-surgical cataract) – M. Ghiță, 
Simpozion ROMPHARM

14:45 – 16:00 Sesiune interactivă: cazuri deosebite în chirurgia cataractei – televoting 
(Interactive session – particular cases in cataract surgery - televoting)

Masă Rotundă (Round Table)
 
16:00 – 16:30 “Ochi in ochi” - sindromul de ochi uscat între chirurg și îngrijirea 

pacientului după chirurgia refractivă și a cataractei (“Eye on eye” - dry 
eye syndrome between surgeon and patient care post refractive and 
cataract surgery) - Christina Grupcheva, Simpozion ALLERGAN

16:30– 16:40 Pauză (Coffee Break)

16:55– 17:45 Sesiune Cataractă (Cataract Session)

17:45 – 18:45 Biometria  A-SCAN, Cazuri Dificile- “The Good, The Bad and the Ugly“ ( 
A-Scan Biometry difficult cases – “the good, the bad and the ugly”)
UBM - Standardizarea scanărilor în patologiile frecvente și mai puțin 
frecvente  
(Ultrasound biomicroscopy – Standardized screening for Common and 
Uncommon pathology) – Elizabeth Affel, Simpozion ACCUTOME

18:45 – 19:00 ICL - o soluție excelentă pentru cazuri dificile (ICL - an excellent solution 
for difficult eyes) – A. Bellone, Simpozion EXCEL LENS

19:00 – 19:10 Mai sunt posibile inovațiile cristalinelor artificiale? HOYA spune “DA” 
(Could there be more when talking about artificial lens? HOYA says 
“YES”) - C. Tătaru, Simpozion FARMATIN

19:10 – 19:55 Coșmaruri în oftalmologie (Nightmares in Ophthalmology)
Masă Rotundă (Round Table)

20:30  Cina festivă (Gala Dinner)
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Duminică 26 Iunie
Sunday 26th of June

8:30 – 9:30  OCT – utilizare și interpretare (OCT - use and interpretation) – G. Mark, 
Anno Hermanowski, Curs ZEISS 

9:30 – 10:30  A-Scan: Lungimea axială corectă, folosind tehnica prin imersie – 
Performanța în tehnică (A-Scan: Proper axial length with immersion 
a-scan – technique to performance)
UBM: Când, Unde și Cum (UBM: Ultrasound Biomicroscopy – When, 
where and how) - Elizabeth Affel, Curs ACCUTOME

10:30 – 11:00 Pauză (Coffee Break)

11:00 – 12:00 Cristaline torice -  Investigații preoperatorii, calculul, marcajul, 
implantarea și corecția surprizelor (Toric - Meet the Expert) – A. 
Dmitriew, Curs ALCON

 
12:00  Închiderea congresului (Closing Ceremony)
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Program Detaliat (Detailed Programme)

Program Detaliat - Conferința Anuală a Societății Române Retina
Detailed Programme of The Retina Romanian Society Conference

Joi 23 Iunie    
Thursday 23rd of June
Program OCT pentru avansați (Advanced OCT Programme)

15:00 – 19:00 Lucrări invitate (Invited papers)
15:00 – 16:30 Sesiunea I (Session I)
Aspecte teoretice și practice privind utilizarea avansată a OCT-ului  (Theoretical and 
practical aspects about advanced OCT usage)
Moderatori (Chairing committee)
Dr. D. Brănișteanu, Conf. Dr. F. Baltă, Dr. H. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu

15:00   Elemente de interpretare a tomografiei în coerență optică  
(Interpreting the optical coherence tomography data) - D. Brănișteanu
15:20   Patologie OCT comentată (Commented OCT images of various 
diseases) – M. Munteanu
15:40   Noi entități patologice descrise prin prisma OCT (Newer OCT 
described diseases) – H.T. Stanca
16:00   OCT-ul tip “swept source” în activitatea mea de zi cu zi (Swept Source 
OCT in my daily practice) - F. Baltă

16:30 – 16:55 Pauză (Coffee Break)

17:00 – 18:00 Sesiunea II (Session II)
Echipamente OCT actuale – sesiune destinată producătorilor/distribuitorilor de 
aparatură OCT (Nowadays OCT equipments)
Moderatori (Chairing committee)
Prof. Dr. M. Munteanu, Dr. H. Stanca, Conf. Dr. F. Baltă, Dr. D. Brănișteanu

17:00   Spectralis OCT - ’’FutureProof”– Platforma Multi Modala (Spectralis 
OCT - ’’FutureProof” - the multimodal platform) - Olga Blendea,  Romger 
General / Heidelberg Engineering
17:15   Alegerea optimă a unui OCT – noul ZEISS Primus 200 (The optimal 
choice of an OCT – the new Zeiss Primus 200) - Anno Hermanowski, Carl 
Zeiss Meditec AG
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17:30   Swept Source OCT Triton – viitorul e deja in mâinile tale! (Swept 
Source Triton OCT – the future has been already available to you!) - Top Con, 
Optimed SRL
17:45   Puterea transformativă a angiografiei prin AngioVue OCT (The 
Transformative Power of AngioVue OCT Angiography) - Optovue Inc./ 
Kembli-Med SRL

18:00 – 19:00 Sesiunea III (Session III) 
Quiz Show – sesiune interactivă (Interactive Session)
Moderatori (Chairing committee)
Dr. H. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, Conf. Dr. F. Baltă, Dr. D. Brănișteanu

18:00    Cazul I (Case I) – D. Brănișteanu
18:15    Cazul II (Case II) – M. Munteanu
18:30    Cazul III (Case III) – H.T. Stanca
18:45    Cazul IV (Case IV) – F. Baltă

20:00 Cocktail de primire (Welcoming Cocktail)

Vineri 24 Iunie
Friday 24th of June
Chirurgie Vitreo-retiniană și Varia (Vitreo-Retinal Sugery and Varia)

8:00 - 13:00    Lucrări libere (Open session)
8:00 - 10:20    Sesiunea I (Session I)
Moderatori (Chairing committee)
Conf. Dr. F. Baltă, Dr. H. Stanca , Prof. Dr. M. Munteanu, Dr. D. Brănișteanu

8:00    Particularități clinice și terapeutice în găurile maculare persistente 
(Clinical and Therapeutic Features of Persistent Macular Holes) - D. 
Brănișteanu, A. Bîlhă,  Andreea Moraru
8:07    Gaura maculară idiopatică - rezolvare chirurgicală (Surgery for 
Idiopathic Macular Hole) - C. Roșca, M. Munteanu
8:14    Cromovitrectomia – Coloranți pe bază de luteină (Chromovitrectomy - 
Lutein Dyes) - O. Mușat, Diana Colta, Ana Maria Boariu, Stella Ioana Patoni, 
Raluca Georgescu, Corina Cernat, L. Alexandru
8:21    Evoluție atipică postoperatorie a unei pseudogăuri maculare (Atypical 
Postoperative Evolution of a Macular Pseudohole) - D. Brănișteanu
8:28    Retinoschisis juvenil (Juvenile retinoschisis) - F. Baltă, A. Iacob, A. 
Diaconu, P. Stanciu, Ioana Tofoleanu, G. Petre
8:35    Decolare retiniană cu gaură maculară și sindrom Morning Glory 
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(Retinal detachment with macular hole and Morning Glory syndrome) - F. 
Baltă, A. Iacob, A. Diaconu, P. Stanciu, Ioana Tofoleanu, G. Petre
8:42    Dezlipirea regmatogenă de retină din perspectiva unui chirurg de pol 
anterior (Rhegmatogenous retinal detachment – perspective of an anterior 
segment surgeon) - A. Ștefănescu-Dima, Andreea Corâci, Alexandra Puiu 
Oltea,  Ruxandra Florescu, Carmen Mocanu
8:49    Decolări retiniene regmatogene asociate cu decolări de coroida – MY 
WAY (Rhegmatogenous retinal detachment with Choroidal detachment – MY 
WAY) - A. Merticariu, A. Dumitrescu, L. Constantinescu, N. Mirica, A. Milea, 
A. Ciocalteu, L. Stanese,  D. Munteanu
8:56    Decolarea de retină regmatogenă – metode de tratament chirurgical 
și tamponament (Rhegmatogenous retinal detachment – methods of surgical 
treatment and tamponade) - Cristina Alexandrescu,  Iulia Chițu, Diana 
Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena Petric, 
Ioana Cornescu, A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, Ana-Maria Dascalu
9:03    Retinotomia – conduita terapeutică de primă intenție în decolarea de 
retină complicată (Retinotomy – the most suitable surgical approach in cases 
of complicated retinal detachment) - Nicoleta Zamfiroiu Avidis, Alexandra 
Mihaescu, Christiana Celea Dragosloveanu, Mirela Danila, Oana Teleianu, 
Irina Duca
9:10    Decolare de retină la o pacientă cu sechele de retinită necrozantă 
virală – tratament chirurgical (Retinal detachment on a pacient with viral 
retinal necrosis sequelae – surgical approach) - Cristina Alexandrescu, Iulia 
Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, 
Elena Petric, Ioana Cornescu, A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, E. 
Ungureanu
9:17    Afakie, aniridie și dezlipire de retină posttraumatice (Posttraumatic 
aphakia, aniridia and retinal detachment) - C. Danielescu
9:24    Terapia anticoagulantă – factor de risc pentru hemoragia în 
vitros? (Chronic Antithrombotic Therapy – a Risk Factor for Intravitreal 
Haemorrhage?) - C. Roșca, M. Munteanu
9:31    Injectare subretiniană de activator tisular al plasminogenului în caz de 
hemoragie submaculară (Sub-Retinal Tissue Plasminogen Activator Injection 
in Sub-Macular Haemorrhage) - L. Levai, G. Rado, Dohi Orsolya, D. Aracs, 
Livia Olah
9:38    Hemoragii vitreene persistente la diabetici (Persistent vitreous 
hemorrhages in diabetic patients) - H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena 
Suvac, C. Maftei, Cătălina David, C. Celea 
9:45    Tehnici variate de rezecție și îndepartare a membranelor neovasculare 
proliferative în boala oculară diabetică avansată (Different surgical 
approaches in removing the fibrovascular membranes associated with 
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proliferative diabetic retinopathy) - Nicoleta Zamfiroiu Avidis, Alexandra 
Mihaescu, Christiana Celea Dragosloveanu, Mirela Danila, Oana Teleianu, 
Irina Duca
9:52    Repoziționarea unui pseudofak de cameră posterioara luxat in vitros 
(Repositioning of an intraocular lens dislocated into the vitreous cavity) - 
Cristina Alexandrescu,  Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina 
Istrate, Elena Sburlan, Elena Petric, Ioana Cornescu, A. Carazanu, Aura 
Dumitrescu-Nae, M. Ghiță
9:59    Repoziționarea unui implant de cameră posterioară la un pacient cu 
două lentile intraoculare dislocate (Repositioning of a posterior chamber 
intraocular lens in a patient with two disclocated lens implants) - M. 
Munteanu, C. Rosca, Alexandra Preda
10:06    Povestea complicată a unui caz de uveită posterioară (The 
complicated story of a posterior uveitis case) - H. T. Stanca, Bogdana 
Tabacaru, Elena Suvac, C. Maftei, Cătălina David, C. Celea 
10:13    Tratamentul chirurgical în endoftalmita acută postoperatorie 
(Surgical treatment in acute postoperatory endophthalmitis) - Madaras Z., 
Horváth Karin, Nagy Előd, Szász Á.
10:20    Corp străin intraocular: tratament chirurgical (Intraocular foreign 
body: surgical approach) – Z. Madaras , Karin Horváth,  Előd Nagy, Á. Szász 

10:20 – 10:35 Pauză (Coffee Break)

10:35 – 12:50 Sesiunea II (Session II)
Moderatori (Chairing committee)
Dr. H. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, Conf. Dr. F. Baltă, Dr. D. Brănișteanu

10:35    Curs de Chirurgie Vitreo-Retiniană în 3D (3D Vitreo-Retinal Surgery 
Course) - F.Baltă
11:20    EYLEA: obținerea unor rezultate optime în managementul 
afecțiunilor retiniene (EYLEA: achieving optimal outcomes in retinal disease 
management) - Simpozion Bayer - EYLEA

•	 Ultimele actualități în tratamentul Edemului Macular Diabetic 
- EMD (The latest developments in the treatment of Diabetic 
Macular Edema - DME) - H. Stanca

•	 Rolul Eylea în tratamentul  Degenerescenței Maculare Legate de 
Vârstă forma umedă - DMLV și Ocluzia Venoasă Retiniană  - OVR 
(The role of Eylea in the treatment of Wet Age-Related Macular 
Degeneration - wAMD and Retinal Vein Occlusion - RVO) - M. 
Munteanu

•	 EYLEA, o nouă indicație: Neovascularizația Coroidiană 
miopică – NVCm (EYLEA in a new indication myopic Choroidal 
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Neovascularization - mCNV) - D. Brănișteanu

11:50    Inflamația – target major în ameliorarea edemului macular diabetic 
(The inflammation – one of the main targets in diabetic macular edema 
treatment) - H. Stanca, Prezentare Allergan (Allergan Presentation) 
12:05    Lutax - efectul sinergic al antioxidanților (Lutax – the synergistic 
effect of the antioxidants) - Carmen Tudose, Country Manager Santen Oy, 
Prezentare Santen Oy (Santen Oy Presentation)
12:20    De ce Angio OCT acum? (Why Angio OCT now? - Zeiss Symposium) 
- Gabor Mark Somfai, Budapesta,  Anno Hermanowski, specialist aplicații 
ZEISS Academy, Simpozion Zeiss

12:50      Închiderea manifestării (Closing remarks) - F. Baltă, Președinte Societatea 
Română Retina (President of the Retina Romanian Society)

13:00 – 14:30 Pauză de masă (Lunch Break)
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Program Detaliat – Al III-lea Congres al Societății Române de 
Cataractă și Chirurgie Refractivă cu Participare Internațională
Detailed Programme of The 3rd Congress of The Romanian Society of 
Cataract and Refractive Surgery with International Participation

Vineri 24 Iunie
Friday 24th of June

14:30 – 15:00   Platforma Double C-Loop – Provocări și Oportunități (Double C loop 
platform  –opportunities and challenges) – L. Mishev, Simpozion BK 
MEDICAL

15:00 – 15:45   Sesiune Chirurgie Refractivă (Refractive Surgery Session) 
Moderatori (Chairing committee)
Dr. C. Tătaru, Dr. H. Stanca, Dr. Cristina Beșleagă

15:00    Ce poate însemna un “ochi dificil” în chirurgia refractivă laser a  
corneei? (What could mean a “difficult eye” in cornea laser refractive 
surgery?) - H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena Suvac, C. Maftei, Cătălina 
David, C. Celea
15:07    Chirurgie refractivă pre sau post-implant de cristalin – de ce, cum și 
când (Refractive surgery before and after iol implant –why, how and when) - 
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga
15:14    Comparație între laserul femtosecond și microkeratom: 
predictibilitatea flap – ului și rezultate vizuale (Femtosecond laser versus 
microkeratome: predictability of flap thickness and visual outcomes) - Silvia 
Ţone, Oana Postolache, C. Postolache
15:21    Rezultatele femtolasik-ului în miopia mare (FemtoLasik results in 
high myopia) - Emilia Frone, C. Tătaru, M. Burcea, C. Mihai
15:28    Trans-PRK în astigmatismul mixt (Trans-PRK correcting the mixed 
astigmatism) - L. Bran, A. Moroti

15:45 – 16:00   Myoops. Îmbunătățirea performanțelor adaptative retiniene 
post chirurgie a cataractei și post chirurgie refractivă (Myoops. 
Improvement of the adaptive retinal performance post cataract and 
refractive surgery) – M. Burcea, C. Mihai, M. Păsărică, Simpozion  
BIOSOOFT

16:00 – 16:15   Pauză (Coffee Break)
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16:15 – 17:15   ContouraTM Vision – redefinirea calității vederii (ContouraTM Vision 

– Redefining Quality of Vision) – T. Monteiro, Simpozion ALCON

17:15– 17:45   Sesiune Chirurgie Refractivă (Refractive Surgery Session)
Moderatori (Chairing committee)
Prof. Dr. D. Chiseliță, Conf. Dr. M. Burcea, Dr. M. Frone

17:15    Situaţii dificile în chirurgia refractivă (Difficult situations in laser 
refractive corneal surgery) - M. Frone, C. Moraru, Ozana Moraru
17:22    Keratopatie centrală toxică după keratectomie fotorefractivă (Central 
toxic  keratopathy after photorefractive keratectomy) - Alina Cantemir, 
Anisia-Iuliana Alexa, D. Chiseliță
17:29    Keratoconus stadiu II. Cataractă complicată. Rezolvare chirurgicală 
(Keratoconus  stage II. Complicated cataract. Surgical solution) - T. Tomi,  
Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
17:36    Surprize refractive post operaţie de cataractă (Refractive surprises 
after cataract surgery) - T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi

17:45 – 18:15   Nutriție maculară, boli retiniene și cataractă (Macular nutrition, 
retinal diseases and cataract) – J. Nolan, Simpozion AMD NOBEL

18:15 – 18:30   Tehnica de crosslinking în chirurgia refractivă: strategii pentru 
refacerea epiteliului corneean (Crosslinking technique in Refractive 
Surgery: strategies for corneal reshaping) – C. Mihai, Simpozion 
VALEANT

18:30 – 19:30   Sesiune Crosslinking (Crosslinking Session)
Moderatori (Chairing committee)
Prof. Dr. Cătălina Corbu, Dr. Daniela Șelaru, Dr. Alina Cantemir

18:30    Collagen crosslinking și keratite infecțioase (Collagen crosslinking 
and infectious keratities) - Cătălina Corbu, Mihaela Constantin
18:50     Cross linking-ul corneean și eficiența sa efectivă în tratamentul 
keratoconus-ului progresiv (Corneal cross-linking and its effectivness in 
treating progresiv keratoconus) - Daniela Felicia Șelaru, Diana Stoenescu, 
Tatiana Popesku
19:05    Crosslinking fotooxidativ – metodă de tratament a infecțiilor 
corneene - cazuri clinice (Crosslinking fotooxidativ – treatment method for 
corneal infectious - clinical cases) - Mihaela Constantin, Cătălina Corbu, 
Dana Dăscălescu, Cătălina Ionescu, Miruna Cristea, Ramona Barac
19:15   Evaluarea crosslinkingului cornean prin iontoforeză comparativ 
cu crosslinkigul standard în stadiul precoce al keratoconusului progresiv 
(Evaluation of iontophoretic collagen crosslinking for early stage of 
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progressive keratoconus compared to epithelium-off crosslinking) - Alina 
Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, Nicoleta Anton, Roxana Elena Ciuntu, D. 
Chiseliță, D. Costin

 
19:30 – 19:50  Ablații transepiteliale customizate în forme neregulate ale corneei: 

soluții pentru prezent și viitor (Customized transepithelial ablations in 
iregular corneas: today and future trends) – A. Charonis, Simpozion 
ROMGER 

19:50 – 20:00  Topice cu lipozomi pentru augmentarea stratului lipidic al filmului 
lacrimal (Adding lipids to the lacrimal film by the use of topical 
liposoms) – Adriana Stănilă, Simpozion OPTREX

20:30 Cină 

Sâmbătă 25 Iunie
Saturday 25th of June

8:30 – 9:20    Sesiune Cataractă (Cataract Session)
Moderatori (Chairing committee)
Dr. D. Nicula, Dr. C. Tătaru, Dr. V. Rusu

8:30   Managementul pupilei mici în operația de cataractă (Small pupil 
management in cataract surgery) - O. Mușat, C. Cernat, D. Colta, A. M. 
Boariu, A. Lucian, R. Georgescu, I. Patoni
8:37   Implantare binoculară de cristalin artificial: experiența proprie 
(Binocular same day intraocular lens implant: our experience) - Z. Madaras, 
A. Ferencz, Oana Dogaru, Judit Szatmári 
8:44   Operația de cataractă după chirurgia refractivă (Cataract surgery after 
corneal refractive procedures) - Anca Tomi, Oana Strachinariu, B. Agiu
8:51   Dificultăți tehnice în chirurgia cataractei polare posterioare (Technical 
challenges during posterior polar cataract surgery) - L. Bodolan, Irina Laura 
Ducan
8:58   Dificultăţi şi complicaţii în abordarea chirurgiei cataractei cu laserul  
femtosecond (Difficulties and complications in cataract surgery using 
femtosecond laser) - Silvia Ţone, Oana Postolache, C. Postolache
9:05   Cataractă și glaucom secundar neovascular (Cataracts and neovascular 
glaucoma) - L. Levai, G. Rado, Dohi Orsolya, D. Aracs, Livia Olah
9:12   Evaluarea ratei de opacifiere a capsulei posterioare și a ratei 
tratamentelor laser YAG calculate pentru fiecare tip de cristalin artificial 
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implantat la finalul operațiilor de cataractă realizate în clinica Oculus în 
perioada 2012-2013 (Evaluation of PCO and YAG rates and post-cataract  
occurence time of YAG laser treatment for several posterior chamber IOLs 
implanted at the end of uncomplicated cataract surgeries in Oculus Eye 
Clinic, Bucharest, in eyes operated in 2012 and 2013) - Mădalina Iliescu, 
Alexandra Constantin, Cristina Cozma, Ozana Moraru, C. Moraru
9:20 – 9:35   Să fie lumină pentru o vedere fără compromisuri – O nouă 
generație de cristaline Varifocale (Let there be light, let there be vision 
without compromise – New Generation varifocal IOLs)  – T. Sthar, Simpozion 
OCULENTIS 

9:35 – 10:35    Invitat special S.R.C.C.R. Takayuki Akahoshi
How to Perform 10,000 Premium Cataract Surgery a Year
How to Manage the Complicated Cataract and Complications 

10:35 – 10:50   Pauză (Coffee Break)

10:50 – 11:00   Cationorm – tehnologie inovatoare Novasorb  (Cationorm: Novasorb   
Innovative technology) – Dana Ajitaritei, Simpozion SANTEN

11:00 – 12:00  Soluții personalizate în chirurgia refractivă a cataractei (Customizing 
Vision with ALCON IOL Technologies) – C. Tătaru, C. Cagini, A. 
Dmitriew, Alina Cantemir, Simpozion  ALCON

12:00 – 12:15   Profilaxia endoftalmitei indusă operator în prezent (Current trends in 
prophylaxis of postoperative endophthalmitis) – H. Stanca, Simpozion 
THEA

12:15 – 12:45    Sesiune Cataractă (Cataract Session)
Moderatori (Chairing committee)
Prof. Dr. A. Stănilă, Conf. Dr. Cristina Nicula, Conf. Dr. Carmen Mocanu 

12:15  Video zonulodializă intraoperatorie (Case presentation. Intraoperative 
zonular dialysis) - Adriana Stănilă, D.M. Stănilă, Elena Mihai, Alina-Adriana 
Panga
12:22  Cristalin subluxat – inserție tardivă a inelului Cionni (Subluxated 
lens – late insertion of Cionni ring) - A Ștefănescu-Dima, Andreea Corâci, 
Alexandra Puiu Oltea, Ruxandra Florescu, Carmen Mocanu 
12:29  Leucom cornean aderent, pupilă mică, cataractă dură, ochi unic – 
rezolvare chirurgicală (Adherent corneal leukoma, small pupil, hard cataract, 
single eye – surgical solution) - D. Nicula, Andrea Decsei-Nagy, Cristina 
Nicula, C. Roșca, R. Pop
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12:36  Glaucom operat, cataractă dură – breșă capsulară cu fragment 
nuclear și resturi corticale anterioare – ochi unic – rezolvare chirugicală 
(Operated glaucoma, hard cataract- posterior capsular rupture with nuclear 
fragment and anterior cortical remnants on unique eye – surgical solution) – 
D. Nicula, Cristina Nicula, Carmen Prodan, Andrea Decsei-Nagy, C.  Rosca, R. 
Pop
12:45 – 13:00   Caracteristicile optice in vitro ale cristalinelor Mini Well 
EDOF (Mini Well EDOF IOL in-vitro optical characterization) –  E. Taboada, 
Simpozion SIFI

13:00 – 14:30  Pauză de masă (Lunch Break)

14:30 – 14:45 Evaluarea filmului lacrimal și a suprafeței oculare după adiția de 
fluorochinolone topic în tratamentul postchirurgical al cataractei 
(Evaluation of tear film and ocular surface after adding topical 
fluoroquinolones in the treatment of post-surgical cataract) – M. 
Ghiță, Simpozion ROMPHARM

14:45 – 16:00    Sesiune interactivă: cazuri deosebite în chirurgia cataractei – 
televoting (Interactive session – particular cases in cataract surgery 
- televoting)
Masă Rotundă (Round Table)

14:45   Cazul I (Case I) – D. Chiseliță
14:57   Cazul II (Case II) – C. Tătaru
15:09   Cazul III (Case III) – H. Stanca
15:21   Cazul IV (Case IV) – Monica Gavriș
15:33   Cazul V (Case V) – V. Rusu
15:45   Cazul VI (Case VI) – D. Nicula

16:00 – 16:30   “Ochi in ochi” - sindromul de ochi uscat între chirurg și îngrijirea 
pacientului după chirurgia refractivă și a cataractei (“Eye on eye” - dry 
eye syndrome between surgeon and patient care post refractive and 
cataract surgery) - Christina Grupcheva, Simpozion ALLERGAN

16:30 – 16:40   Pauză (Coffee Break)

16:40 – 17:45   Sesiune Cataractă (Cataract Session)
Moderatori (Chairing committee)
Prof. Dr. M. Filip, Conf. Dr. V. Potop, Dr. I. Stefăniu

16:40    Experiența noastră privind profilaxia infecțiilor postoperatorii (Our 
experience in preventing postoperative ocular infections) - M. Filip, Raluca 
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Moisescu, A. Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, G. Tryantafillidis, Irina 
Lutic, Ileana Ungureanu, Claudia Cîrstea, Cristina Antonescu  
16:47    Cataractă intumescentă, albă, hipermatură pe ochi unic – rezolvare  
chirugicală (White, hypermature, intumescent cataract on single eye- 
surgical solution) - Cristina Nicula, D. Nicula, Andrea Decsei-Nagy
16:54    Ochiul mic – provoacă și înclină chirurgia mare (Small eye - can 
challenge and tilt a great surgery) - V. Potop
17:01      Managementul cataractei la pacientul diabetic (Cataract 
management in diabetic patients) - Silvia Chiotoroiu, Anca Pintilei, Ioana 
Gabriela Stefăniu, I. Stefăniu
17:08     Strabismul și diplopia consecutive operației de cataractă (Strabismus 
and diplopia secondary to cataract surgery) - Luminița Teodorescu, Irina 
Velcea
17:15     Implantarea unei lentile foldabile prin două incizii de dimensiuni 
diferite (Implanting a foldable lens through two different size incisions) - V. 
Chercotă
17:22    Cristalinul nepotrivit la locul nepotrivit  (Solving the case of an 
innapropriate lens in an innapropriate place) - C. Tătaru, M. Burcea, Anca 
Dogăroiu, C. Mihai, Nicoleta Popescu, Cristina Schiesser, Silvia Prodescu, 
Silvia Bădescu
17:29    Video opacifierea capsulei anterioare sau.... (Case presentation. 
Anterior capsular opacification or what?) - Adriana Stănilă, D. M. Stănilă, 
Elena Mihai, Alina-Adriana Panga
17:36  Prevenţia endoftalmitei după chirurgia cataractei (Prevention of 
endophthalmitis following cataract surgery) - Dorina Serbea

17:45 – 18:45  Biometria  A-SCAN, Cazuri Dificile- “The Good, The Bad and the Ugly“ ( 
A-Scan Biometry difficult cases – “the good, the bad and the ugly”)
UBM - Standardizarea scanărilor în patologiile frecvente și mai puțin 
frecvente (Ultrasound biomicroscopy – Standardized screening for 
Common and Uncommonpathology) – Elizabeth Affel, Simpozion 
ACCUTOME

18:45 – 19:00  ICL - o soluție excelentă pentru cazuri dificile (ICL - an excellent 
solution for difficult eyes) – A. Bellone, Simpozion EXCEL LENS

19:00– 19:10   Mai sunt posibile inovațiile cristalinelor artificiale? HOYA spune “DA” 
(Could there be more when talking about artificial lens? HOYA says 
“YES”) -  C. Tătaru, Simpozion FARMATIN
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19:10 – 20:10   Coșmaruri în oftalmologie (Nightmares in Ophthalmology)
Masă Rotundă (Round Table)

19:10 Cazul I (Case I) – D. Chiseliță
19:19 Cazul II (Case II) – V. Rusu 
19:28 Cazul III (Case III) –  Dana Preoteasa
19:37 Cazul IV (Case IV) – Monica Gavriș 
19:46 Cazul V (Case V) – H. Stanca
19:55 Cazul VI (Case VI) - C. Roșca

20:30 Cina festivă (Gala Dinner)

Duminică 26 Iunie
Sunday 26th of June

8:30 – 9:30      OCT – utilizare și interpretare (OCT - use and interpretation) – G. Mark, 
Anno Hermanowski, Curs ZEISS 

9:30 – 10:30    A-Scan: Lungimea axială corectă, folosind tehnica prin imersie – 
Performanța în tehnica (A-Scan: Proper axial length with immersion 
a-scan –  technique to performance)
UBM: Când, Unde și Cum (UBM: Ultrasound  Biomicroscopy – When, 
where and how) - Elizabeth Affel, Curs ACCUTOME

10:30 – 11:00   Pauză (Coffee Break)

11:00 – 12:00  Cristaline torice -  Investigații preoperatorii, calculul, marcajul, 
implantarea  și corecția surprizelor (Toric - Meet the Expert) – A. 
Dmitriew, Curs ALCON

 
12:00 Închiderea congresului (Closing Ceremony)
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PARTICULARITĂŢI CLINICE SI TERAPEUTICE IN GĂURILE MACULARE PERSISTENTE 
D.C.Brănișteanu, A. Bîlhă, Andreea Moraru
 Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, România
Clinica “RETINA CENTER” Iaşi
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgente “N. Oblu”, Iaşi, Romania

Cuvinte cheie: găuri maculare persistente,  reintervenție precoce, endotamponada cu gaz sau ulei 
siliconic;
Scop: Evaluarea particularităților clinice și terapeutice în găurile maculare rămase deschise după 
intervenția chirurgicală inițială. 
Metodă: Studiu retrospectiv, intervențional, asupra unei serii consecutive de găuri maculare reoperate 
din rațiunea persistentei și agravării lor. Cazurile au fost reoperate în sistem ambulatoriu de către același 
chirurg utilizând sistemul Alcon Constellation 23G. După îndepărtarea completă a membranei limitante 
interne s-a practicat o endotamponadă cu amestec non expandabil de aer-SF6 (urmată de menținerea 
strictă a poziției posturale pentru minim 7 zile) sau cu ulei siliconic de 5000cs (care a fost îndepărtat după 
minim 6 luni). Cazurile au fost urmărite clinic și prin tomografie în coerență optică spectrală. 
Rezultate: În intervalul 01.2014 –  01.2016 au fost reoperate 7 găuri maculare persistente. După chirurgia 
primară fără succes s-a constatat atât deteriorarea acuității vizuale cât și deteriorarea anatomică a găurii 
maculare obiectivată prin accentuarea diametrului găurii, a leziunilor cistoide marginale și a fluidului 
subretinian. După reintervenție succesul anatomic a fost obținut în toate cele 7 cazuri, în 5 cazuri 
utilizându-se gaz și în 2 cazuri ulei siliconic.  
Concluzii: Găurile maculare persistente obligă la o atitudine proactivă prin reintervenție precoce 
din rațiunea deteriorării anatomice și funcționale rapide. O rată crescută de succes este oferită de 
endotamponada cu gaz și menținerea strictă a poziției posturale. 

CLINICAL AND THERAPEUTIC FEATURES OF PERSISTENT MACULAR HOLES
D.C.Brănișteanu, A. Bîlhă, Andreea Moraru
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Gr.T.Popa” Iasi
‘RETINA CENTER” Eye Clinic
Ophthalmology Clinic, “N. Oblu” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

Key words: Persistent macular holes, early reoperation, gas or silicone oil endotamponade; 
Purpose: To assess the clinical and therapeutic features of persistent macular holes after initial surgery. 
Methods: Retrospective, interventional analysis over a series of consecutive macular holes reoperated 
due to persistence and worsening. All cases were reoperated in ambulatory system by the same surgeon 
using Alcon Constellation 23 G System. After complete removal of the internal limiting membrane an 
endotamponade with either non-expanding air-SF6 mixture (followed by strict prone positioning for at 
least 7 days) or with 5000cs silicone oil (removed after at least 6 months) was performed. All cases for 
followed-up clinically and by spectral domain tomography.
Results: Between January 2014 and January 2016 a number of 7 persistent macular holes were 
reoperated. After unsuccessful initial surgery a decrease in vision and also a worsening of macular hole 
consisting in widening of the hole, enhanced cystic lesions and fluid at the margins was noted. After 
reoperation all macular holes were closed using either gas (in 5 cases) or silicone oil (in 2 cases). 
Conclusions: Persistent macular holes oblige to a proactive attitude with early reoperation due to quick 
anatomical and functional worsening. A high rate of success is obtained with gas endotamponade and 

Rezumate (Abstracts)
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strict prone positioning. 

GAURA MACULARĂ  IDIOPATICĂ - REZOLVARE CHIRURGICALĂ
C.Roșca1,2 ,M.Munteanu2

1Oculens Cluj
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

Mecanismul de apariție a găurii maculare idiopatice nu este total elucidat nici în ziua de astăzi. Se 
presupune că tracțiunile vitreo-retiniene tangențiale și antero-posterioare au un rol important în 
etiopatogeneza acestei entități.
Tratamentul este eminamente chirurgical: vitrectomie prin pars plana cu peeling-ul membranei limitante 
interne sau injectare intravitreană de agenți enzimatici proteolitici (Jetrea).
Vom prezenta cazul unui pacient cu gaură maculară stadiul III la care am efectuat vitrectomie posterioară 
prin pars plana, peeling-ul membranei limitante interne și tamponament cu aer. Evoluția postoperatorie 
este favorabilă cu închiderea găurii maculare.
Chiar dacă tendința actuală este de a recurge la tratamente minim invasive, vitrectomia prin pars plana 
însoțită de peeling-ul MLI este principala metodă de tratament pentru gaura maculară idiopatică.

SURGERY FOR IDIOPATHIC MACULAR HOLE
C.Rosca1,2 ,M.Munteanu2

1Oculens Cluj
2“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara

Although the pathophysiology of idiopathic macular hole is not fully understood, it seems that 
anteroposterior and tangential vitreo-macular adhesions play an important role.
Pars plana vitrectomy with ILM peeling and injection of intravitrean proteolytic enzymes (Jetrea) are the 
most important means of surgical treatment for idiopathic macular hole.
Herein we present the case of a patient with stage III idiopathic macular hole that underwent surgery 
with good visual outcomes and restoration of the normal anatomy of the macular area.
We performed pars plana vitrectomy, peeling of the ILM and air tamponade.
Even if minimally invasive therapies have been used lately, we can say that pars plana vitrectomy with 
ILM peeling still is the ‘gold-standard’ in the cure of idiopathic macular holes.

CROMOVITRECTOMIA – COLORANŢI PE BAZĂ DE LUTEINĂ
O. Mușat, Diana Colta, Ana Maria Boariu, Stella Ioana Patoni, Raluca Georgescu, Corina Cernat, L. 
Alexandru
Spitalul Clinic de Urgență Militar Central

Lucrarea prezintă sub un film video, utilizarea coloranților cu luteină cu colorarea și evidențierea 
intraoperatorie a vitrosului, hialoidei posterioare și membranei limitante interne.

CHROMOVITRECTOMY - LUTEIN DYES
O. Mușat, Diana Colta, Ana Maria Boariu, Stella Ioana Patoni, Raluca Georgescu, Corina Cernat, L. 
Alexandru
Central Universitary Emergency Military Hospital

This paper presents by the use of videos applications of lutein dye in the operating room highlighting the 
coloring of the vitreous body,posterior hyaloid and internal limiting membrane.
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EVOLUŢIE ATIPICĂ POSTOPERATORIE A UNEI PSEUDOGĂURI MACULARE
D. C. Brănișteanu
Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, România
Clinica “RETINA CENTER” Iaşi

Cuvinte cheie: Pseudogaură Maculară
Este prezentat cazul unei paciente diagnosticată cu pseudogaură maculară. După intervenția chirurgicală 
ambulatorie evoluția este inițial favorabila după care se constată, la 2 luni postoperator,  apariția unor 
complicații retiniene ce au necesitat terapii medicamentoase și chirurgicale adiționale. 

ATYPICAL POSTOPERATIVE EVOLUTION OF A MACULAR PSEUDOHOLE
D.C. Brănișteanu
 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Gr.T.Popa” Iasi
‘RETINA CENTER” Eye Clinic

Key words: Macular Pseudohole
In this presentation is discussed the case of a female patient diagnosed with macular pseudohole. After 
the ambulatory surgery an initial favorable course is noted but at 2 months postoperatively retinal 
complications develop requiring additional medical and surgical care. 

RETINOSCHISIS JUVENIL
F. Baltă, A. Iacob, A. Diaconu, P. Stanciu, Ioana Tofoleanu, G. Petre
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice Bucureşti

Sunt prezentate cazuri de retinoschisis juvenil in evolutie.

JUVENILE RETINOSCHISIS
F. Baltă, A. Iacob, A. Diaconu, P. Stanciu, Ioana Tofoleanu, G. Petre
Bucharest Eye Hospital and Clinic

Juvenile retinoschisis cases are presented during the follow-up.

DECOLARE RETINIANĂ CU GAURĂ MACULARĂ ȘI SÍNDROME MORNING GLORY
F. Baltă, A. Iacob, A. Diaconu, P. Stanciu, Ioana Tofoleanu, G. Petre
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice Bucureşti

Este prezentat cazul unei tinere care se prezintă cu decolare retiniană cu gaură maculară și colobom 
coroidian. Se practică vitrectomie cu excizia hialoidei posterioare, schimbul lichidului intraocular cu aer și 
tamponament cu ulei de silicon, iar dupa 4 luni se extrage uleiul de silicon.
Retina a rămas atașată și după extracția siliconului, cu recuperarea vederii de dinaintea decolării retinei.

RETINAL DETACHMENT WITH MACULAR HOLE AND MORNING GLORY SYNDROME
F. Baltă, A. Iacob, A. Diaconu, P. Stanciu, Ioana Tofoleanu, G. Petre
Bucharest Eye Hospital and Clinic
The case of a jung female that came with retinal detachment with macular hole and choroidal coloboma 
is presented. A vitrectomy with removal of posterior hyoid with fluid-air exchange, and silicone oil 
tamponade is performed. After 4 months the silicone oil is removed and the retina remain attached, with 
the recovery of vision at  the level the patient had before the detachment of the retina.
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DEZLIPIREA REGMATOGENĂ DE RETINĂ DIN PERSPECTIVA UNUI CHIRURG DE POL ANTERIOR
A. Ștefănescu-Dima(1,2,3), Andreea Corâci(1,2), Alexandra Puiu Oltea(1), Ruxandra Florescu(]), Carmen 
Mocanu(1,2)

1 Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
3 Clinica Ocularius

Scop – se prezintă un caz de dezlipire regmatogenă de retină și maniera de rezolvare a unui chirurg cu 
formație de pol anterior
Metodă – studiu de caz
Rezultate – intervenția chirurgicală se desfășoară urmărind pașii standard: plasarea trocarelor, 
vitrectomie în centru, identificarea găurilor retiniene, aspirarea fluidului vâscos subretinian, stabilizarea 
polului posterior cu ajutorul lichidelor grele, disecția găurilor retiniene, schimb lichid/ser/aer, retinopexie 
laser, tamponament intern folosind ulei de silicon. Rezultatul anatomic pe termen scurt este favorabil, 
obținându-se reatașarea retinei. Recuperarea vizuală nu poate fi momentan evaluată din cauza progresiei 
cataractei.
Discuții – dificultățile chirurgicale în cazul de față s-au datorat problemelor de vizualizare legate de 
epiteliul corneean și de opacifierea cristalinului intraoperator secundar contactului dintre capsula 
posterioară și instrumentarul chirurgical
Concluzii – pentru chirurgul cu experiență mai redusă în tehnicile de pol posterior, extracția per primam  
a cristalinului prin facoemulsificare poate reprezenta o opțiune avantajoasă care permite concentrarea 
eforturilor asupra patologiei vitreoretiniene.

RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT – PERSPECTIVE OF AN ANTERIOR SEGMENT SURGEON
A. Ștefănescu-Dima(1,2,3), Andreea Corâci(1,2), Alexandra Puiu Oltea(1), Ruxandra Florescu(]), Carmen 
Mocanu(1,2)

1 Craiova County Clinical Emergency Hospital
2 Craiova University of Medicine and Pharmacy
3 Ocularius Clinic

Purpose – we present a case of rhegmatogenous retinal detachment and the surgical management by a 
mainly anterior segment surgeon
Method – case report
Results – the surgical intervention consists in a standard approach: trocars placement, core vitrectomy, 
finding of retinal holes, subretinal fluid aspiration, posterior pole stabilization using heavy liquids, retinal 
holes dissection, fluid/air exchange, laser retinopexy and internal tamponade using silicon oil. On short 
term, anatomical result is favorable with retinal reattachment. Visual recovery cannot be quantified as 
cataract progression is encountered.
Discussions – main surgical difficulties were due to poor visualization related to corneal epithelium  
and intraoperative lens opacification following repeated touch between surgical instrumentation and 
posterior lens capsule
Conclusions – for a less experienced vitrectomy surgeon first intention phacoemulsification during retinal 
procedures may be an option as it allows a better focus on solving the main vitreoretinal pathology.
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DECOLĂRI RETINIENE REGMATOGENE ASOCIATE CU DECOLĂRI DE COROIDA – MY WAY
A. Merticariu¹, A. Dumitrescu¹, L. Constantinescu¹, N. Mirica¹, A. Milea¹, A. Ciocalteu², L. Stanese²,  D. 
Munteanu²
¹  Departamentul de Chirurgie vitreo-retiniană, SCUOB
² Departamentul de Explorări funcționale, SCUOB

Prezentăm o complitație de cazuri chirurgicale cu decolare retiniana regmatogenă și decolare seroasă 
masiva de coroidă, dificultățile întâlnite frecvent în tehnica chirurgicală la aceste cazuri, precum și 
protocolul pe care l-am adoptat în urma experienței acumulate. 

RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT WITH CHOROIDAL DETACHMENT – MY WAY
A. Merticariu¹, A. Dumitrescu¹, L. Constantinescu¹, N. Mirica¹, A. Milea¹, A. Ciocalteu², L. Stanese²,  D. 
Munteanu²
¹  Vitreoretinal Surgery Unit, Bucharest Eye Hospital
²  Functional Explorations Department, Bucharest Eye Hospital

We present a compilation of surgical cases with rhegmatogenous retinal detachment associated with 
massive serous choroidal detachment, the most frequent difficulties found in the surgical technique and 
the protocol we adopted in such cases.

DECOLAREA DE RETINĂ REGMATOGENĂ – METODE DE TRATAMENT CHIRURGICAL ȘI TAMPONAMENT
Cristina Alexandrescu,  Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena 
Petric, Ioana Cornescu , A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, Ana-Maria Dascalu
Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti

Scopul lucrării: Expunerea tehnicii chirurgicale și a metodelor diferite de tamponament, cu aer sau cu ulei 
de silicon, în doua cazuri de decolare de retină.
Material și metodă: Primul caz prezentat este al unui pacient tânăr  cu decolare totală de retină 
traumatică, dializă retiniană și acuitate vizuală de 1/50. Se practică vitrectomie prin pars plana, 
tratamentul chirurgical al dializei retiniene și tamponament cu ulei de silicon. Al doilea caz este al 
unei paciente vârstnice cu decolare de retină regmatogenă recent instalată, acuitate vizuala de 1/8, la 
care tratamentul chirurgical a presupus aceleași etape ca și în cazul precedent, dar la care s-a efectuat 
tamponament cu aer.  
Rezultate: În ambele cazuri evoluția postoperatorie a fost bună, cu menținerea retinei atașată si 
îmbunătățirea acuității vizuale.
Concluzii: Deși etapele rezolvării chirurgicale a decolării de retină sunt aceleași , alegerea metodei de 
tamponament în funcție de particularitățile cazului asigură un rezultat optim.

RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT – METHODS OF SURGICAL TREATMENT AND TAMPONADE 
Cristina Alexandrescu,  Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena 
Petric, Ioana Cornescu , A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, Ana-Maria Dascalu
University and Emergency Hospital Bucharest

Purpose: To present the surgical technique and tamponade methods, with air or silicone oil, in two cases 
of retinal detachment.
Methods: The first case is of a young patient with posttraumatic total retinal detachment, retinal dialysis 
and visual acuity of 1/50. Pars plana vitrectomy was performed, surgical treatment of retinal dialysis and 
silicon oil tamponade. The second case is of an old female with acute retinal detachment, visual acuity of 
1/8. Treatment consisted of the same steps just like in the above-mentioned case, with the exception of 
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applying air tamponade.
Results: In both cases the postoperative outcome was good, the retina was reattached and the visual 
acuity impoved.
Conclusion: Although the steps of retinal detachment surgery are the same, choosing the appropriate 
tamponade method  according to the specificity of each case ensures the best result.

RETINOTOMIA – CONDUITA TERAPEUTICĂ DE PRIMĂ INTENŢIE ÎN DECOLAREA DE RETINĂ COMPLICATĂ
Nicoleta Zamfiroiu Avidis, Alexandra Mihaescu, Christiana Celea Dragosloveanu, Mirela Danila, Oana 
Teleianu, Irina Ducan.

Lucrarea de față ȋși propune să prezinte o varietate de cazuri de decolări retiniene complicate în care 
retinotomia totală reprezintă metoda cea mai sigură de rezolvare chirurgicală și prezintă totodată și cel 
mai mic risc de recidivă.

RETINOTOMY – THE MOST SUITABLE SURGICAL APPROACH IN CASES OF COMPLICATED RETINAL 
DETACHMENT
Nicoleta Zamfiroiu Avidis, Alexandra Mihaescu, Christiana Celea Dragosloveanu, Mirela Danila, Oana 
Teleianu, Irina Ducan.

The purpose of this paper is to illustrate how in cases of complicated retinal detachment total retinotomy 
stands out as being the most suitable surgical approach and having the lowest risk of recurrence at the 
same time.

DECOLARE DE RETINĂ LA O PACIENTĂ CU SECHELE DE RETINITĂ NECROZANTĂ VIRALĂ – TRATAMENT 
CHIRURGICAL
Cristina Alexandrescu, Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena 
Petric, Ioana Cornescu , A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, E. Ungureanu
Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti

Scopul lucrării: Demonstrarea rezolvării chirurgicale a unui caz de decolare de retină, precum și a recidivei 
acesteia, la o pacientă cu sechele de retinită necrozantă virală.
Material și metodă: Este prezentat cazul unei paciente cu sechele de retinită necrozantă virală  și decolare 
de retină aparută după diagnosticul și tratamentul medical corect efectuat. Prima intervenție a constat 
în vitrectomie prin pars plana, îndepărtarea bridelor, tratamentul chirurgical al rupturilor retiniene 
localizate inferior periferic pe 180°, urmate de tamponament cu ulei de silicon. Deși rezultatul imediat 
postoperator a fost bun, la 2 săptămani s-a constatat recidiva, fiind necesară o a doua intervenție.  
Aceasta a constat în retinotomie pe 360° și tamponament cu ulei de silicon. 
Rezultate: După a doua intervenție chirurgicală se obține reatașarea retinei și îmbunătățirea acuității 
vizuale, de la percepția luminii la 1/4. 
Concluzie: Rezolvarea chirurgicală a decolării de retină pe un ochi cu sechele de retinită necrozantă virală 
reprezintă o adevarată provocare prin complexitatea tehnicilor abordate, uneori fiind nevoie de mai 
multe intervenții pentru obținerea rezultatului dorit.
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RETINAL DETACHMENT ON A PACIENT WITH VIRAL RETINAL NECROSIS SEQUELAE – SURGICAL 
APPROACH
Cristina Alexandrescu, Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena 
Petric, Ioana Cornescu , A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, E. Ungureanu
University and Emergency Hospital Bucharest

Purpose: To present the surgical approach of retinal detachement on a patient with viral retinal necrosis 
sequelae as well as its relapse.
Methods: It is presented the case of a patient with  viral retinal necrosis sequelae and retinal 
detachement occurred  after correct diagnosis and medical treatment. In the first surgery it was 
performed  pars plana vitrectomy, membranes removal,  treatment of the retinal tears which were 
located in the lower periphery on 180°, followed by silicone oil tamponade. Although the immediately 
postoperative result was good, after 2 weeks the retinal detachment relapsed and a second intervention 
was needed.  This consisted of  360° retinotomy and silicone oil tamponade.
Results:  After the second surgery the retinal reattachment was obtained as well as the improvement of 
visual acuity from light perception to ¼ .
Conclusions: The surgical treatment  of a retinal detachement on an eye with viral retinal necrosis 
sequelae represents a challenge and sometimes a second surgery is needed.

AFAKIE, ANIRIDIE ȘI DEZLIPIRE DE RETINĂ POSTTRAUMATICE
C. Danielescu
UMF “Gr.T.Popa” Iaşi

Se prezintă cazul unei paciente care a suferit o ruptură sclerală soldată cu afakie și aniridie 
posttraumatice. După sutura rupturii sclerale, la primul control se constată o dezlipire de retină 
complicată cu vitreoretinopatie proliferativă.
Se consideră că endotamponada cu gaz ar fi insuficientă pentru a asigura reaplicarea retinei. Se alege 
soluția endotamponadei cu ulei siliconic 5700 cS, iar pentru a preveni contactul uleiului cu endoteliul 
cornean se utilizează o „rețea” realizată din fire de sutură situate paralel cu planul fostului diafragm irian.

POSTTRAUMATIC APHAKIA, ANIRIDIA AND RETINAL DETACHMENT
Ciprian Danielescu
UMF “Gr.T.Popa” Iaşi

We are presenting the case of a patient that suffered a scleral rupture with traumatic aphakia and 
aniridia. After the initial suture of the rupture, at the first visit the patient presented with traumatic 
retinal detachment complicated with proliferative vitreoretinopathy.
Considering that gas tamponade would be insufficient to attach the retina, we have chosen a silicone oil 
tamponade (5700 cS). To prevent the contact of the silicone oil with the corneal endothelium we have 
used a „web” of nylon sutures parallel to the plane of the former iris diaphragm.

 
TERAPIA ANTICOAGULANTĂ – FACTOR DE RISC PENTRU HEMORAGIA ÎN VITROS?
C.Rosca1,2 ,M.Munteanu2

1Oculens Cluj
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

În momentul de față nu există un consens în ceea ce privește rolul terapiei anticoagulante în etiologia 
hemoragiei intravitreene.
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Se pare că INR – ul  mai mic de 3 nu este factor de risc în declanșarea sângerării în vitros.
Vom prezenta cazul unei paciente cu hemoragie în vitros bilaterală după anevrism cerebral embolizat și 
tratament cronic cu anticoagulante.
Am efectuat vitrectomie prin pars plana, îndepartarea membranei limitante interne și a sângelui de sub 
MLI. Evoluția postoperatorie este favorabilă cu restaurarea acuității vizuale și a anatomiei maculare.

CHRONIC ANTITHROMBOTIC THERAPY – A RISK FACTOR FOR INTRAVITREAL HAEMORRHAGE?
C.Rosca1,2 ,M.Munteanu2

1Oculens Cluj
2“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timişoara

Nowadays there is no consensus whether antithrombotic therapy represents a risc factor for vitrean 
haemorrhage
It appears that an International Normalized Ratio (INR) less than 3 for patients treated with anticoagulant 
therapy does not increase the perioperative risk of ocular bleeding.
This paper presents the case of a female patient with a coiled cranial aneurysm, chronic antithrombotic 
therapy and bilateral vitreous haemorrhage.
We performed pars plana vitrectomy, internal limiting membrane and clearing of the subinternal limiting 
membrane haemorrhage.
Postoperative visual acuity and normal anatomy of the macular area were restored.

INJECTARE SUBRETINIANĂ DE ACTIVATOR TISULAR AL PLASMINOGENULUI ÎN CAZ DE HEMORAGIE 
SUBMACULARĂ
L. Levai*, G. Rado*, Dohi Orsolya*, D. Aracs*, Livia Olah*
*Clinica Vitreum Satu Mare

Cuvinte cheie: Activator tisular al plasminogenului, avastin, hemoragie submaculară
Scopul lucrării: Este de a prezenta atitudinea terapeutică în cazul unei paciente cu hemoragie 
submaculară în cadrul degenerescenței maculare legate de vârstă.
Material și metodă: Pacienta în vârstă de 60 de ani diagnosticată cu degenerescență maculară legată 
de vârstă forma exudativă, prezintă hemoragie submaculară pentru care s-a practicat vitrectomie 
posterioară cu injectare subretiniană de activator tisular al plasminogenului și avastin.
Rezultate: În urma intervenției chirurgicale am obținut rezorbția hemoragiei subretiniene și o 
îmbunătățire a acuității vizuale de la 0,2 preoperator la 0,3 postoperator.
Concluzie: Vitrectomia posterioară cu injectarea subretiniană de activator tisular al plasminogenului și 
avastin reprezintă o metodă eficientă în rezorbția hemoragiei subretiniene.
Discuții: Hemoragia submaculară reprezintă un pericol semnificativ pentru structurile retiniene supra și 
subiacente, vitrectomia posterioară cu injectare de activator tisular al plasminogenului reprezentând o 
alternativă terapeutică care poate oferi rezultate pozitive și rapide.

SUB-RETINAL TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR INJECTION IN SUB-MACULAR HAEMORRHAGE
L. Levai*, G. Rado*, Dohi Orsolya*, D. Aracs*, Livia Olah*
*Clinica Vitreum Satu Mare

Purpose: Is to present the therapeutical approach in a case of sub macular haemorrhage caused by age 
related macular degeneration.
Methods: 60 years old female patient diagnosed with exudative age-related macular degeneration 
presents sub macular hemorrhage. We have performed pars plana vitrectomy with sub macular injection 
of tissue plasminogen activator and avastin.
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Results: Following the surgical procedure we have obtained complete resorption of sub macular 
hemorrhage and an improvement in visual acuity from 0.2 preoperatively to 0.3 postoperatively.
Conclusion: Pars plana vitrectomy with the injection of subretinal tissue plasminogen activator and 
avastin represents an efficient method for sub macular hemorrhage resorption.
Discussion: Sub macular hemorrhage is a real threat to the retinal tissue, pars plana vitrectomy with the 
injection of subretinal tissue plasminogen activator may yield positive and swift results.

HEMORAGII VITREENE PERSISTENTE LA DIABETICI
H.T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti                            
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti

Scop: Evidențierea unor cazuri diferite de hemoragie vitreană persistentă la diabetici abordate chirurgical 
prin vitrectomie prin pars plana.
Material și metodă: Sunt prezentate trei cazuri de pacienți diabetici operați în aceeași zi pentru 
hemoragie vitreană persistentă la care s-a practicat vitrectomie posterioară printr-un sistem de 25 Ga. 
Într-unul din cazuri abordarea a fost combinată realizându-se și chirurgia cataractei prin facoemulsificare 
în același timp operator, într-un alt caz s-a păstrat cristalinul propriu al pacientului, iar în al treilea se 
implantase pseudofak în urmă cu 5 ani. S-a folosit un nou sistem de vizualizare largă a fundului de 
ochi, ceea ce a oferit chirurgului un confort intraoperator sporit. Timpii operatori în polul posterior 
au constat în vitrectomie prin pars plana dinspre anterior spre posterior, izolarea regiunii maculare 
cu disecția aderențelor spre ecuator, eliberarea completă a regiunii maculare, vitrectomie periferică, 
endofotocoagulare laser și tamponament intern cu aer.
Rezultate: Evoluția postoperatorie a fost bună pe termen scurt (primele două saptămâni) pentru toate 
cazurile, cu recidiva hemoragiei într-unul din cazuri (dezechilibru glicemic major).
Concluzii: Vitrectomia posterioară pentru hemoragia vitreană persistentă, deși este relativ standardizată, 
nu întotdeauna este foarte facilă. Un sistem bun de vizualizare a fundului de ochi și un echipament de 
vitrectomie care să permită controlul presiunii intraoculare, al fluidicii în diverse regimuri de lucru și să 
dispună totodată de vitreotoame cu diametru mic, viteză de tăiere mare și geometrie adecvată sunt 
elemente care contribuie decisiv la succesul terapeutic.

PERSISTENT VITREOUS HEMORRHAGES IN DIABETIC PATIENTS
H.T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest                                  
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest

Purpose: To show different diabetic cases of  persistent vitreous hemorrhages treated by pars plana 
vitrectomy.
Methods: We are presenting three diabetic cases with persistent vitreous hemorrhages operated in the 
same day by 25 Ga pars plana vitrectomy. One case had combined surgery (phacovitrectomy), other case 
had his own lens which was  preserved and the last one had a IOL implanted five years ago. We used 
a new wide field viewing system which incresed substantially the intraoperative surgeon confort. The 
PPV steps were vitrectomy from anterior to posterior direction, isolation and cleaning of the macula by  
ecuatorial adherence dissection, peripheral vitrectomy, endolaser and air internal tamponade.
Results: The postoperative results were good for a while, one case had a new vitreous hemorrhage two 
weeks after the procedure (very bad glycemic control).
Conclusion: The pars plana vitrectomy for persistent vitreous hemorrhage is quite straightforward, but is 
not an easy surgery all time. A good wide field viewing system and a proper vitrectomy machine able to 
control the intraocular pressure, the duty cycle and to offer high speed small gauge cutters with suitable 
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geometry contribute crucially to the therapeutical success.

TEHNICI VARIATE DE REZECŢIE ȘI ÎNDEPĂRTARE A MEMBRANELOR NEOVASCULARE PROLIFERATIVE ÎN 
BODA (BOALA OCULARĂ DIABETICĂ AVANSATĂ)
Nicoleta Zamfiroiu Avidis, Alexandra Mihaescu, Christiana Celea Dragosloveanu, Mirela Danila, Oana 
Teleianu, Irina Ducan

Lucrarea de fată prezintă 3 cazuri de retinopatie diabetică proliferativă complicată cu decolarea 
tracțională a retinei. Scopul tratamentului chirurgical este acel de a îndepărta membranele proliferative 
tracționale. Tehnica operatorie presupune rezecția acestora prin vitrectomie (sistem 25 Ga), folosind 
pensa intraoculară sau fibra cu cârlig. Se realizează prevenția apariției altor vase de neoformație prin 
panfotocoagulare laser iar la finalul curei chirurgicale se practică tamponamentul cu ulei de silicon. 

DIFFERENT SURGICAL APPROACHES IN REMOVING THE FIBROVASCULAR MEMBRANES ASSOCIATED 
WITH PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
Nicoleta Zamfiroiu Avidis, Alexandra Mihaescu, Christiana Celea Dragosloveanu, Mirela Danila, Oana 
Teleianu, Irina Ducan

This paper presents 3 cases of tractional retinal detachment secondary to proliferative diabetic retinopathy. 
The purpose of the surgical treatment is to remove the preretinal fibrovascular membranes. The dissection 
techniques comprise of using the vitrector ( 25 Ga system),the microforceps or the illuminated pick. 
Supplemental panretinal endophotocoagulation is performed in order to prevent formation of fibrovascular 
membranes. Finally, gas - silicone oil exchange is performed.

REPOZIŢIONAREA UNUI PSEUDOFAK DE CAMERĂ POSTERIOARA LUXAT IN VITROS
Cristina Alexandrescu,  Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena 
Petric, Ioana Cornescu , A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, M. Ghiță
Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti

Scopul lucrării: Prezentarea tehnicii chirurgicale de repoziționare a unui pseudofak de cameră posterioară 
luxat în vitros și sutura hapticelor la scleră.
Material și metode: Prezentăm cazul unui pacient cu pseudofak luxat în vitros printr-o breșă în capsula 
posterioară  în cursul implantului efectuat în urmă cu 3 luni. Se indepărtează capsula posterioară 
restantă, se extrage pseudofakul din vitros cu ajutorul unei pense intraoculare, transpupilar și se 
poziționează în camera anterioară, urmând ca hapticele să fie exteriorizate prin inciziile corneene și 
saturate cu fir 10.0  dublu armat. Etapa finală consta in repoziționarea pseudofakului în sulcus și sutura 
firelor la scleră.
Rezultate: Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pseudofakul și-a menținut pozitia centrală, iar 
acuitatea vizuală s-a imbunatațit considerabil.
Concluzii: Sutura la scleră a hapticelor unui pseudofak luxat în vitros reprezintă o metodă sigură de 
repoziționare, cu rezultate favorabile.

REPOSITIONING OF AN INTRAOCULAR LENS DISLOCATED INTO THE VITREOUS CAVITY
Cristina Alexandrescu,  Iulia Chițu, Diana Buciumeanu, Violeta Dide, Marina Istrate, Elena Sburlan, Elena 
Petric, Ioana Cornescu , A. Carazanu, Aura Dumitrescu-Nae, M. Ghiță
University and Emergency Hospital Bucharest

Purpose: To present  the surgical techniques used to reposition an IOL dislocated into vitreous cavity  and 
the suture  of its haptics to the sclera.
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Methods: We present a patient with an IOL dislocated into vitreous cavity through a break in the 
posterior capsule during implant, which was performed 3 months before. We removed the remains of 
the posterior capsule , then passed  the IOL from vitreous into anterior chamber with a vitreo-retinal 
forceps through the pupil, followed by externalization of the haptics by the corneal incisions and their 
suture with a double-armed 10.0 prolene. At  the end of the surgery the IOL  was repositioned in the 
sulcus and sutured to the sclera.
Results: The postoperative outcome was good, the IOL maintained its central position and the visual 
acuity improved significantly.
Conclusions: The scleral suture of the haptics of a dislocated IOL  is an effective method of repositioning 
with good results.

REPOZIŢIONAREA UNUI IMPLANT DE CAMERĂ POSTERIOARĂ LA UN PACIENT CU DOUA LENTILE 
INTRAOCULARE DISLOCATE
M Munteanu1, C Rosca1,2, A Preda1

1Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara
2Oculens Cluj

Incidența dislocărilor implantelor de cameră posterioară (ICP) după chirurgia cataractei a fost raportată 
în literatură ca fiind cuprinsa între 0.2% - 2.8%. Prezența a două ICP-uri dislocate posterior este extrem 
de rara. Prezentăm cazul unei paciente care s-a adresat departamentului nostru acuzând scăderea bruscă 
a acuității vizuale la o săptămână după intervenția de extracție cataractei cu ICP, intervenție ce a decurs 
afirmativ fără complicații. Intraoperator se identifică două ICP-uri dislocate în cavitatea vitreeană. După 
efectuarea vitrectomiei, se extrage primul implant prin incizia corneeana de la intervenția anterioară, iar 
cel de-al doilea implant este repoziționat pe capsula anterioară restantă. Evoluția postoperatorie a fost 
fără complicații, pacientul fiind monitorizat 6 luni postoperator.

REPOSITIONING OF A POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS IN A PATIENT WITH TWO 
DISCLOCATED LENS IMPLANTS
M Munteanu1, C Rosca1,2, A Preda1

1“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
2Oculens Cluj

The incidence of displaced posterior chamber intraocular lenses (PCIOL) after cataract surgery has 
been reported to range from 0.2% to 2.8%. The occurrence of two dislocated PCIOLs is extremely rare. 
We present a patient who addressed to our department complaining of sudden decrease in visual 
acuity one week after cataract extraction surgery with PCIOL,  intervention that went affirmative 
without complications. Intraoperatively two PCIOLs were found in the vitreous cavity. After performing 
vitrectomy, the first lens is extracted through the corneal incision from the previous intervention, the 
second implant being repositioned on the remains of anterior capsule. Postoperative evolution was 
without complications, the patient being monitored 6 months postoperatively. 
 
POVESTEA COMPLICATĂ A UNUI CAZ DE UVEITĂ POSTERIOARĂ                                     
H.T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti                          
 2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti

Scop: Evidențierea aspectelor evolutive și a soluțiilor teraputice complexe într-un caz de uveită posterioară 
urmărit pe o perioadă de șapte ani.
Material și metodă: Este prezentat cazul unui pacient pseudofakic cunoscut clinicii noastre de 
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aproximativ șapte ani, operat la ambii ochi de cataractă în urmă cu 12 ani, cu multiple episoade 
recidivante bilaterale de uveita posterioară și intermediară de etiologie neprecizată dezvoltate în ultimii 
10 ani, tratate succesiv cu corticosteroizi administrați sistemic, apoi local (injecții  subtenoniene cu 
triamcinolon, injecții intravitreene cu aceeași substanță, iar apoi implant intravitrean cu dexametazonă). 
Episoadele de vitrită și edemul macular s-au remis după fiecare sesiune terapeutică, dar acuitatea vizuală 
la ambii ochi nu a depașit 20/80. Șirul recidivelor inflamatorii a culminat în urmă cu șase luni când alături 
de vitrita severă pacientul prezintă luxația anterioară a psudofakului și sacului capsular la ochiul stâng. 
S-a intervenit chirurgical în doi timpi practicându-se ințial extracția pseudofakului luxat, vitrectomie 
posterioară și  injectare de triamcinolon intravitrean, iar apoi sutura unui pseudofak rigid la sclera 
folosindu-se tehnica “în zig-zag”.
Rezultate: Evoluția postoperatorie a acestui caz a fost bună, fără complicații, cu recuperarea acutății 
vizuale inițiale,  remisia edemului macular cistoid și creșterea calității vieții pacientului.
Concluzii: Uveitele posterioare de etiologie neprecizată sunt în general dificil de tratat datorită recidivelor 
frecvente, edemul macular consecutiv inducând la un moment dat atrofie maculară. Zonuloliza cu 
luxația subsecventă a sacului capsular și conținutului acestuia este o complicație mai rară, care necesită 
abordarea combinată a segmentului anterior și posterior.

THE COMPLICATED STORY OF A POSTERIOR UVEITIS CASE
H.T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest                                  
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest

Purpose: To show the complex evolutional and therapeutical aspects of a specific posterior uveitis case 
followed-up in the last seven years.
Methods:  We are presenting a case of a pseudophakic patient which had been followed-up in our 
clinic for seven years.  He had OU cataract surgery twelve years  ago and he developed in the last ten 
years multiple episodes of posterior and intermediate uveitis in both eyes successfully treated with 
steroids initially systemic and then locally (subtenon triamcinolone injections, intravitreal triamcinolone 
injections, dexamethasone intravitreal implants).  The vitritis and macular edema gave way after each 
therapeutical session, but the visual acuity never  exceeded 20/80. The relapsing inflammatory episodes 
had a peak six months ago when the patient presented a severe vitritis associated with an anterior 
luxation of the IOL and the capsular bag in the left eye. We decided to operate in two sessions – first of 
all we extracted the IOL, we performed pars plana vitrectomy and we injected intravitreal triamcinolone. 
In the second time we sutured to the sclera a rigid IOL using the “zig-zag” suturing technique. 
Results: Postoperative results were good, without complications, with an improvement of the visual 
acuity, the remission of the macular edema and a real gain in the patient’s quality of life.
Conclusion: The posterior uveitis of unknown etiology are usually quite difficult to manage because 
of the high relapsing rate, the consecutive macular edema inducing macular atrophy. The zonulolysis 
followed by capsular bag and its content luxation is a pretty rare complication which demands combined 
surgery to be solved.

TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN ENDOFTALMITA ACUTĂ POSTOPERATORIE
Z. Madaras 1, Karin Horváth 1, E. Nagy 1, Á. Szász 1

Târgu Mureş, Clinica de Oftalmologie1

Se prezintă cazul unei paciente care se internează la câteva zile după operație de cataractă acuzând 
dureri oculare, înroșirea ochiului și scăderea vederii. După examenul clinic și ecografia oculară se 
stabilește diagnosticul de endoftalmită acută. Se intervine chirurgical, practicându-se vitrectomie pars 
plana. Evoluția operatorie și postoperatorie fiind favorabilă, se ajunge la un rezultat funcțional excelent.
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SURGICAL TREATMENT IN ACUTE POSTOPERATORY ENDOPHTHALMITIS
Z. Madaras 1, Karin Horváth 1, E. Nagy 1, Á. Szász 1

Târgu Mureş, Ophthalmology Clinic1

We present the case of a patient who has been operated for cataract a few days before, and has 
ocular pain and loss of vision. After clinical exam and ultrasound examination acute postoperative 
endophthalmitis is diagnosed. Pars plana vitrectomy is performed with favorable postoperative outcome.

CORP STRĂIN INTRAOCULAR: TRATAMENT CHIRURGICAL
Z. Madaras 1, Karin Horváth 1, E. Nagy 1, Á. Szász 1

Târgu Mureş, Clinica de Oftalmologie1

Prezentăm cazul unui pacient care se prezintă de urgență la spital acuzând durere oculară și scăderea 
vederii după ce a lovit un obiect metalic cu un ciocan. Pe baza examenului clinic și a examinărilor 
imagistice se stabilește diagnosticul de corp străin intraocular. Se intervine chirurgical pregătiți pentru 
vitrectomie dar prin abord de pol anterior se poate extrage corpul străin . Evoluția operatorie și 
postoperatorie este favorabilă.

INTRAOCULAR FOREIGN BODY: SURGICAL APPROACH
Z. Madaras 1, Karin Horváth 1, E. Nagy 1, Á. Szász 1

Târgu Mureş, Ophthalmology Clinic1

We present the case of a patient who accuses ocular pain and vision loss immdiatly after hitting a metal 
object with a hammer. Based on the clinical exam and the imagistic data we diagnose an intraocular 
foreign body. Surgery is performed in vitrectomy settings but the intraocular foreign body is extracted 
using anterior pole surgery alone with positive postoperative outcome.

CE POATE ÎNSEMNA UN “OCHI DIFICIL” ÎN CHIRURGIA REFRACTIVĂ LASER A CORNEEI?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti                                                
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti

Cuvinte cheie: laser cu femtosecunde, LASIK, FemtoLasik, anizometropie, ruperea flapului
Scop: Evidențierea aspectelor evolutive și a soluțiilor teraputice într-un caz de astigmatism hipermetropic 
compus operat prin metoda FemtoLasik.
Material și metodă: Este prezentat cazul unui pacient, în vârstă de 40 de ani, anizometrop, cu 
astigmatism hipermetropic compus la ochiul drept și emetrop la ochiul stâng, cu ambliopie mica, AV OD 
0,7 cu corecție integrală (+3 Dsf <> +2,5 DCyl ax 105°). Datorită intoleranței corecției optice prin lentile 
aeriene sau de contact s-a optat pentru chirurgia refractivă a corneei prin FemtoLasik. În timpul realizării 
flapului cu laserul cu femtosecunde s-a produs pierderea vacumului, în contextul unei agitații emoționale 
exacerbate a pacientului, ceea ce adus la întreruperea procedurii și reluarea ei câteva minute mai târziu. 
Disecția flapului cornean s-a facut cu dificultate producându-se ruperea flapului în porțiunea inferioară, 
în afara zonei optice. S-a finalizat ablația stromală cu laserul excimer, iar flapul a fost realiniat pentru a 
avea continuitate, fiind protejat cu o lentilă de contact terapeutică. 
Rezultate: Rezultatul functional postoperator a fost bun atingându-se o AV OD de 0,7 fără corecție, iar 
flapul s-a atașat fără a apare probleme de interfață sau de aberații optice.
Concluzii: Sunt situații cu ochi dificili de abordat în chirurgia refractivă laser a corneei, fie datorită unei 
configurații anatomice particulare, fie unei participări inadecvate a pacientului, fie ambelor. Păstrarea 
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calmului și anticiparea potențialelor complicații sunt elemente cheie ale succesului terapeutic.

WHAT COULD MEAN A “DIFFICULT EYE” IN CORNEA LASER REFRACTIVE SURGERY?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tabacaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest                                  
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest

Key Words: femtosecond laser, LASIK, FemtoLasik, anizometropy, flap tear
Purpose: The paper presents the therapeutic solution and the evolutional aspects in a patient treated by 
FemtoLasik technique for compound hyperopic astigmatism. 
Methods: We present the case of a 40-year-old patient, emmetropic in the left eye but with 
anisometropy and mild amblyopia in the right eye due to compound hyperopic astigmatism. His best 
corrected visual acuity in the right eye was 0.7 with total correction of +3 Dsf <> +2,5 DCyl axis 105°. Due 
to intolerance of the optic correction by means of aerials and contact lenses, we decided to perform laser 
refractive surgery by FemtoLasik technique. After docking the cone, during the femtosecond laser action 
for creating the flap, the suction was lost due to poor patient cooperation. We stopped the procedure 
and we tried again a few minutes later. Corneal flap dissection was very difficult because there occurred 
a tear in the inferior part of the flap, but outside the optical zone. We had performed the excimer laser 
stromal ablation and the flap was realigned in order to be uniform and was secured using a therapeutical 
contact lens.
Results: Postoperative functional result was good. The patient reached an uncorrected visual acuity of 
0.7 in the right eye. The flap was attached and the postoperative evolution was favorable, without any 
interface complications or optical aberrations.
Conclusion: When reshaping cornea in laser refractive surgery there can appear difficult situations due 
to either a particular configuration of the local anatomical structures,  or a poor patient cooperation or 
both.  Keeping calm and anticipate potential complications are key elements of successful treatment. 

CHIRURGIE REFRACTIVĂ PRE SAU POST-IMPLANT DE CRISTALIN – DE CE, CUM ȘI CÂND
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga
Secția Clinică De Oftalmologie, Spitalul Clinic De Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti, România

Cuvinte cheie: LASIK, PRK, implant de cristalin
Introducere: Chirurgia refractivă se poate asocia cu implantul de cristalin în situații diferite în care viciile 
de refracție nu pot fi corectate total după prima operație. S-a urmărit evoluția cazurilor în care s-a 
practicat implant de cristalin urmat de chirurgie refractivă sau chirurgia refractivă urmată de implant ca și 
evoluție în timp, precum și satisfacția pacientului.
Material și metode: S-au luat în studiu 20 de cazuri, din care la 8 pacienți s-a practicat inițial chirurgie 
refractivă și apoi implantul și 12 pacienți la care s-a practicat inițial implantul de cristalin, urmat de 
chirurgie refractivă. Pacienții au fost urmăriți timp de 2 ani de la momentul ultimei intervenții.
Rezultate: S-a constatat că, în funcție de vârsta pacientului, chirurgia refractivă are ca și rezultat o 
stabilitate în timp și poate fi urmată de chirurgie intraoculară cu implant de cristalin, imediat sau la 
distanță de prima intervenție. 
Concluzii: Satisfacția pacientului operat prin cele două metode chirurgicale este în general foarte bună, 
totuși trebuie urmărită evoluția pe o perioadă mult mai lungă de timp.
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REFRACTIVE SURGERY BEFORE AND AFTER IOL IMPLANT –WHY, HOW AND WHEN
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga
Clinical Department of Ophthalmology, Emergency Clinical Hospital “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, 
Bucharest, Romania
Key Words: LASIK, PRK, IOL implant
Introduction: Refractive surgery can be associated with IOL implant in different situations in which 
refractive errors cannot be entirely corrected after the first intervention. We studied the evolution of 
those cases where IOL implant was done before refractive surgery, as well as those cases where refractive 
surgery was performed before IOL implant and also, the satisfaction of the patient.
Materials and Methods: We studied 20 cases, from which 8 patients had refractive surgery before an 
IOL implant and 12 patients that received an IOL implant before having refractive surgery performed on 
them. The patients had their last follow-up 2 years after their last intervention.
Results: We observed that, based on the patient’s age, refractive surgery has an adequate stability over 
time and can be followed by intraocular surgery with IOL implant, either immediately after the first 
intervention or after a longer period of time.
Conclusions: The patient’s satisfaction with these two surgery techniques has been high, though studies 
over a longer period of time need to be made.

COMPARAŢIE ÎNTRE LASERUL FEMTOSECOND ȘI MICROKERATOM: PREDICTIBILITATEA FLAP – ULUI ȘI 
REZULTATE VIZUALE
Silvia Țone, Oana Postolache, C. Postolache
Clinica Gauss Bacău

Cuvinte cheie: grosimea flap-ului, LASIK, predictibilitate, microkeratom, laser femtosecond
Scop: Să compare predictibilitatea grosimii flap-ului și rezultatele vizuale între flap-ul creat cu 
microkeratomul și cel creat cu laserul femtosecond.pentru LASIK.
Pacienți și metode: Acesta a fost un studiu retrospective pe 36 pacienți (72 de ochi) cărora li s-a făcut 
LASIK. Flap-urile au fost create cu laserul femtosecond LensX Alcon și de microkereatomul Gebauer. 
Rezultatele vizuale au fost măsurate astfel: cea mai bună acuitate vizuală corectată înainte de operație, și 
acuitatea vizuală după operație la o săptămână, o lună și 3 luni. Grosimea flap-ului a fost măsurată atât 
cu pahimetrul ultrasonic cât și cu OCT-ul de pol anterior.
Rezultate: Flap-ul creat cu microkeratomul a fost mai subțire decât a fost planificat: 118 µm ± 8.6 µm în 
centru (planificare pentru 130 µm); grosimea flap-ului creat cu laserul femtosecond a fost de 112 µm ± 
6.8 µm (110 µm planificat). Rezultatele vizuale au fost bune în ambele cazuri la 1 lună și la 3 luni.
Concluzii: Predictibilitatea flap-ului a fost mai bună pentru laserul femtosecond decât pentru 
microkeratome dar rezultatele vizuale au fost similare.

FEMTOSECOND LASER VERSUS MICROKERATOME: PREDICTABILITY OF FLAP THICKNESS AND VISUAL 
OUTCOMES
Silvia Țone, Oana Postolache, C. Postolache
Gauss Clinic Bacău

Keywords: flap thickness, LASIK, predictability, microkeratome, femtosecond laser
Purpose: To compare the predictability of flap thickness and visual outcomes between mechanical 
microkeratome and femtosecond laser flap creation for laser in situ keratomileusis (LASIK).
Patients and methods: This was a retrospective study on 36 patients (72 eyes) who received bilateral 
LASIK. The flaps were made with Alcon LensX femtosecond laser and Gebauer microkeratome. 
Regarding visual outcomes we measure BCVA (best corrected visual acuity) before operation and UDVA 
(uncorrected distance visual acuity) at 1 week, 1 month and 3 months. Flap thickness was measure with 
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both ultrasound pahimetry and anterior OCT (Ocular Coherence Tomography)
Results: The mechanical microkeratome flap thickness was less than planned: 118 µm ± 8.6 µm in the 
center (130 µm planned); flap thickness with femtosecond laser was 112 µm ± 6.8 µm (110 µm planned). 
Visual outcomes were good in both groups at 1 month and 3 months.
Conclusions: Flap thickness predictability for femtosecond laser was better than mechanical 
microkeratome but visual outcomes were similar for both groups.

REZULTATELE FEMTOLASIK-ULUI ÎN MIOPIA MARE
Emilia Frone,C. Tătaru, M. Burcea, C. Mihai
Clinica Alcor , Bucureşti

Cuvinte cheie: femto lasik, miopie mare, astigmatism myopic.
Miopia mare are ca soluție chirurgicală, nu doar implantul fakic ci și chirurgia cu laser excimer. 
Posibilitatea reducerii grăsimii flapului, a micșorării zonei optice, a făcut posibilă abordarea unor dioptrii 
mari de la -9,00 sau chiar -10,00 cu rezultate bune imediat postoperator și în timp.
Scopul lucrării: o analiză retrospectivă în Clinica Alcor, a 50 de ochi operați în perioada Ianuarie 2015 - 
Ianuarie 2016 cu miopii, respectiv astigmatism miopic cuprins între -6,00D și -10,00D.
Rezultatele: rezultatele au fost cele așteptate, stabile la 6 luni postoperator. S-a ținut cont de nomograma 
laserului și experiența personală în introducerea datelor.
Concluzii: apariția femtolaserului permite, prin reducerea grosimii flapului, tratarea unor dioptrii  mari  
ceea ce în era microcheratonului nu ar fi fost posibil, reducand riscul ectaziei. 

FEMTOLASIK RESULTS IN HIGH MYOPIA
Emilia Frone,C. Tătaru, M. Burcea, C. Mihai
Alcor Clinic , Bucharest

Keywords: femto lasik, high myopia, myopic astigmatism
High myopia has a surgical solution by both the phakic intraocular lenses and the laser excimer surgery. 
The possibility to reduce the flap thickness, to lessen the optic zone made possible dealing with diopters 
more than -9.00, even of -10.00, with good immediately postoperative and over time results.
Aim: a retrospective analysis in Alcor Clinic of 50 operated eyes with myopia, respective myopic 
astigmatism ranged between -6.00D and -10.00D, during January, 2015- January, 2016.
Results: The results were as good as predicted at 6 months postoperatively. The laser’s nomogram and 
the personal experience were important when introducing the data.
Conclusions: FemtoLaser, by reducing the flap thickness, allows the treatment of some delicate cases that 
were rarely approached during the era of the microkeratome.

TRANS-PRK ÎN ASTIGMATISMUL MIXT
L. Bran, A. Moroti
Spitalul Polisano, Sibiu

Cuvinte cheie:  astigmatism mixt, keratometrie, laser excimer
Scop: Analiza statistică a refracției și a keratometriei obținute versus cea estimată după operația Trans-
PRK efectuată cu laserul excimer Schwind Amaris 750s la pacienții cu astigmatisme mixte și stabilitatea 
refracției în timp.
Metodă: Studiu retrospectiv pe 17 de ochi operați între martie 2015 și martie 2016 prin metoda Trans-
PRK de același chirurg, la unele cazuri efectuându-se tratament aberation-free, la altele ablație ghidată 
de wavefront cornean. S-a înregistrat keratometria pre și postoperator la 3 luni și 6 luni, cît și acuitatea 
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vizuală la același interval.
Rezultate:  Valorile keratometriei la 3 luni sau 6 luni arată o stabilitate semnificativ statistic a valorilor 
obținute după ablația de suprafață, cu variații +/- 0.25D la interval de 6 luni. Targetul refractiv se află în 
limite de +/- 0.25 D sferice și 0.50D cilindrice față de valorile estimate de software-ul Schwind ORK-CAM.
Concluzii:  Ablația de suprafață Trans-PRK reprezintă o metodă precisă, rapidă și foarte sigură de corecție 
a astigmatismelor mixte, chiar și la valori mari ale cilindrului, unde intervențiile wavefront-ghidate 
conduc la refracții reziduale mici, ce nu mai necesită corecție ulterioară.

TRANS-PRK CORRECTING THE MIXED ASTIGMATISM
L. Bran, A. Moroti
Polisano Hospital, Sibiu

Key words: mixed astigmatism, keratometry, excimer laser
Puropse: Analysis of the refraction values and of the achieved keratometry versus the estimated values 
after Trans-PRK in the mixed astigmatism excimer laser ablation.
Method: Retrospective study of a series of 17 eyes operated by the same surgeon between march 
2015 and march 2016. Some underwent aberation-free treatment, some wavefront-guided ablation. 
We measured the keratometry at 3 and 6 months interval and evaluated the visual acuity based on the 
residual refraction at these intervals.
Results:The keratometry is very stable in time (0.25 D variations at 6 months versus 3 months), and the 
values are within the predicted values by the ORK-CAM Schwind software. The refraction varies within 
0.25 of diopters of sphere and 0.50 diopters of cylinder versus the desired target values. 
Conclusions:  Trans-PRK in mixed astigmatism is a very rapid, precise and safe method of correction, even 
in big values of astigmatism where the corneal-wavefront guided treatment leads to very small residual 
refractions.

SITUAŢII DIFICILE ÎN CHIRURGIA REFRACTIVĂ 
M. Frone, C. Moraru, Ozana Moraru
Clinica Oculus

Cuvinte cheie : Lasik, microcheratom, complicații
Scopul lucrării : evidenţierea unor situaţii dificile legate de realizarea flapului cu minocheratomul şi 
prezentarea soluţiilor de rezolvare a acestora.
Material și metodă : sunt prezentate mai multe cazuri la care s-au întampinat dificultăţi la crearea flapului 
( ridicarea şi reaşezarea acestuia, precum şi modalitatea de rezolvare).
Rezultele : evoluţia posoperatorie a cazurilor prezentate a fost bună cu recuperare funcţională în fiecare 
caz.
Concluzii : Microcheratomul rămâne sigur şi eficient în era femtolaserului, dar pot apărea situaţii dificile 
ce necesită o orientare şi adaptare a chirurgului în fiecare zi.

DIFFICULT SITUATIONS IN LASER REFRACTIVE CORNEAL SURGERY 
M. Frone, C. Moraru, Ozana Moraru
Oculus Clinic

Purpose : to sow some difficult situations that we hare during flopcreation with minocheratome and to 
prevent our solution to salve them.
Methods : there are several cases that have had difficulties creating the flap (lifting and repositioning it, 
and how to resolve).
Results : cases presented postoperative evolution was good with complete functional recovery in each 
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case.
Conclusions : Microcheratomul remains safe and efficient in femto laser era, but can appear difficult 
situations that require orientation and adaptation of surgeon every day.
Keywords: Lasik, microkeratome, complications.

KERATOPATIE CENTRALĂ TOXICĂ DUPĂ KERATECTOMIE FOTOREFRACTIVĂ
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, D.Chiseliță
Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa, Iaşi
Clinica Oftaprof, Iaşi

Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 44 de ani care a suferit PRK Cu mitomicină C pentru miopie 
moderată la ambii ochi. Refracția manifestă era de -4.50 la ochiul drept și -4.25 la ochiul stâng, iar 
acuitatea vizuală cu corecție (AVCC) de 20/20 la ambii ochi. Pahimetria cu ultrasunete a fost de 514 
μm la OD și 523 μm la OS iar examenul la lampa cu fantă și fundul de ochi au fost normale. La 5 zile 
postoperator  pacientul s-a prezentat  cu AV scăzută de 20/80 la ambii ochi,refracția manifestă fiind de 
+6 sf la ambii ochi.Examenul la  lampa cu fantă a relevat o subțiere a corneei  asociată cu o opacifiere 
centrală. Grosimea corneană masurată prin pahimetrie cu ultrasunete la o lună  postoperator a 
evidentiat o subțiere stromală de  212 μm la OD și de 190 μm la OS,  de 3 ori mai mare față de valoarea 
postoperatorie așteptată. Am considerat această complicație unică secundară unui răspuns inflamator 
exagerat, iar pacientul a fost tratat cu corticosteroizi topici și sistemici fără nici o îmbunătățire în 
următoarele două săptămâni. La 1 lună postoperator - refracția manifestă a fost de +5 sf la OD  și +4 sf 
la OS, iar grosimea corneei a început să crească. Acuitatea vizuală necorectată și cu corecție, opacifierea 
stromală și grosimea corneei s-au îmbunătățit începând cu prima lună postoperator și a continuat să se 
îmbunătățească  și după 6 luni. Diagnosticul de keratopatie toxică centrală (CTK) a fost stabilit retroactiv. 
Keratopatia toxică centrală se caracterizează prin opacifiere corneană centrală de cauză non-inflamatorie,  
subțiere și aplatizare corneană  cu un shift hipermetropic important. CTK a fost descris ca un proces de 
auto-limitant, non-inflamator, care apare dupa LASIK si alte proceduri chirurgicale refractive. În literatură 
există mai puțin de 20 de cazuri de CTK după PRK raportate până în prezent.

CENTRAL TOXIC KERATOPATHY AFTER PHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, D.Chiseliță
Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa, Iaşi
Clinica Oftaprof, Iaşi

We present the case of a 44-year-old male who had PRK with mytomicin C  for moderate myopia  in both 
eyes. His manifest refraction was –4.50 the right eye and –4.25 in the left eye, which corrected his visual 
acuity to a sharp 20/20. Ultrasound pachymetry was 514 µm in the right eye and 523 µm in the left eye, 
and the slit lamp exam  and retinal exam were unremarkable. 
On the 5-day visit the patient had an UCVA of 20/80 in both eyes the manifest refraction was +6 in 
both eyes; the CDVA was 20/40 in both eyes. The slit-lamp exam revealed a corneal stromal thinning 
associated with a central opacification.  Corneal thickness measured by ultrasound pachymetry at the 
first month postoperatively showed an unexpected stromal thinning of 212 μm in the right eye and 
190 μm in the left eye compared with the expected postoperative value. We considered this unique 
complication due to an exagerated inflammatory response and the patient was treated with topical ans 
sistemic corticosteroids with no improvement in the next two weeks. At the 1 month follow –up visit the 
manifest refractin was +5 in RE and +4 in LE and the corneal thickness began to increase. Uncorrected 
visual acuity, CDVA, haze, and corneal thickness improved beginning with  the first postoperative 
month and continued to improve after 6 months. The  diagnosis of  central toxic keratopathy was 
made retrospectively. Central toxic keratopathy is characterized by noninflammatory central corneal 
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opacification, coreneal thinning and flattening with a significant hyperopic shift. CTK describes a self-
limited, non-inflammatory process that occurs after LASIK and other refractive surgical procedures There 
are less then 20 cases of CTK after PRK reported until now.

KERATOCONUS STADIU II. CATARACTĂ COMPLICATĂ. REZOLVARE CHIRURGICALĂ 
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Clinica Ophtalens T, Cluj Napoca

Cuvinte cheie: keratoconus, cataractă complicată
Pacient în vârstă de 29 ani se prezintă pentru scăderea acuității vizuale în vederea operației de cataractă. 
În antecedente pacientul prezenta episoade de uveită acută anterioară. În urma investigațiilor efectuate 
se decelează și keratoconusul. Se prezintă atitudinea chirurgicală vis a vis de succesiunea operațiilor.

KERATOCONUS  STAGE II. COMPLICATED CATARACT. SURGICAL SOLUTION 
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Ophtalens T Eye Clinic, Cluj Napoca

Key words: keratoconus, complicated cataract
The authors show the case of a 29 years old male patient presented for cataract surgery because of 
decreased vision. The patient had a history of previous acute episodes of anterior uveitis. Performing 
investigation we found also Keratoconus. It shows the surgical attitude versus the sequence of 
operations.

SURPRIZE REFRACTIVE POST OPERAŢIE DE CATARACTĂ
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Clinica Ophtalens T, Cluj Napoca

Cuvinte cheie: cataractă, surprize refractive
Se prezintă cazul unei paciente în vârstă de 70 ani care s-a adresat Clinicii noastre în vederea 
intervenţiei chirurgicale pentru cataractă la al doilea ochi. Prima surpriză refractivă a fost generată de 
o eroare de biometrie. S-a practicat explantarea şi reimplantarea pseudofak-ului cu valoarea dioptrică 
corespunzătoare, dar aceasta a relevat a doua surpriză refractivă. Se prezintă rezolvarea cazului. 

REFRACTIVE SURPRISES AFTER CATARACT SURGERY
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Ophtalens T Eye Clinic, Cluj Napoca

Key words: cataract, refractive surprises
We present the case of a female patient aged 70 who come to our Clinic for cataract surgery on her 
second eye. The first refractive surprise was caused by an error of biometry. Following explantation and 
reimplantation of the appropriate diopter value of the pseudofakic lens it revealed the second refractive 
surprise. We present the case solution.
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COLLAGEN CROSSLINKING ȘI KERATITE INFECŢIOASE
Cătălina Corbu1, Mihaela Constantin2

1Spitalul clinic de urgențe oftalmologice, Bucureşti, România
2Oftaclinic, Bucureşti, România

Cuvinte cheie: crosslinking, keratite infecțioase, radiații ultraviolete tip A
Keratitele infecțioase reprezintă o cauză frecventă de orbire datorită riscului mare de perforație 
corneană. Frecvența ridicată a rezistenței la antibiotice, riscul de melting corneal și de apariție a 
cicatricilor corneene, costul ridicat al medicamentelor fac alegerea metodelor alternative de tratament 
pentru aceste afecțiuni să fie de dorit.
Corneal collagen crosslinking, metodă utilizată pentru stoparea progresiei ectaziilor prin creșterea 
rigidității corneene, tinde să intre în protocolul terapeutic al infecțiilor corneene refractare la tratamentul 
medicamentos datorită efectului antimicrobian al ultravioletelor. Pe lângă efectul antimicrobian, 
crosslinking - ul crește rezistența corneană și inhibă activitatea enzimelor proteolitice, reducând astfel 
inflamația și mărimea cicatricilor corneene. 
Sunt prezentate aspecte privind avantajele utilizării crosslinkingului în tratamentul keratitelor de diferite 
etiologii, indicațiile, posibilele mecanisme de acțiune și protocoale de aplicare.  

COLLAGEN CROSSLINKING AND INFECTIOUS KERATITIES
Cătălina Corbu1, Mihaela Constantin2

1 Emergency hospital of ophthalmology, Bucharest, Romania
2 Oftaclinic, Bucharest, Romania

Key words: crosslinking, infectious keratities, type A ultraviolet radiation 
Infectious keratities represent a frequent cause for blindness because of high risk of corneal perforation. 
High antibiotic resistance rate, corneal melting risk, drugs higher price make alternative treatment 
procedures more desirable.
Corneal collagen crosslinking, method used for stopping of ecstasies progression by increasing corneal 
rigidity, tends to become a standard treatment procedure for corneal infectious that doesn’t respond 
well to current medical treatment due to antimicrobial effect of ultraviolet radiation. In addition to 
antimicrobial effect corneal crosslinking increase corneal rigidity and inhibit proteolysis enzyme activity 
hence diminishing inflammation and corneal scar size. 
It is presented advantages of crosslinking used for treatment of different kind of keratities, indications, 
possible mechanism of action and application protocols.  

CROSS LINKING-UL CORNEEAN SI EFICIENTA SA EFECTIVA IN TRATAMENTUL KERATOCONUS-ULUI 
PROGRESIV
Daniela Felicia Șelaru, Diana Stoenescu, Tatiana Popesku
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, “Carol Davila”, Bucuresti

Cuvinte cheie: cross-linking corneean, keratoconus progresiv, eficienta dovedita in timp

Introducere: cross-linking-ul corneean (CXL) a fost dezvoltat ca unic tratament etiopatogenic al 
keratoconus-ului (KK) progresiv, în primul rând pentru a evita keratoplastia perforantă (KP); înainte de 
CXL, tratamentul KK a fost limitat la ochelari, urmat de lentile de contact rigide, în funcție de progresia 
bolii. De peste un deceniu, CXL a revoluționat tratamentul KK dovedit progresiv. De asemenea, CXL 
a devenit util și în tratamentul keratitelor infecțioase, refractare terapeutic, precum și a celor non 
infecțioase, edematoase. Poate stabiliza corneea după chirurgie refractivă, pentru a preveni regresia sau 
posibila ectazie, în cazurile cu risc.
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Scop: astăzi, noi practicăm tehnica CXL în 3 modalități: CXL – standard, “epi-off”, cu dezepitelizare; CXL – 
TE- transepitelial, “epi-on”; CXL prin iontoforeza.
Material și metodă: prezentăm rezultatele obținute pe parcursul a 8 ani, utilizând cele 3 modalități 
tehnice, în funcție de indicația lor. Analizăm avantajele și dezavantajele fiecarei tehnici, pentru 
dezideratul nostru principal, oprirea sau încetinirea evoluției KK, pe care am obtinut-o în peste 90% din 
cazuri.
Concluzii: CXL este, până în prezent, singurul tratament etiopatogenic al KK și ne-a permis evitarea KP la 
2/3 dintre pacienții monitorizați de noi.

CORNEAL CROSS-LINKING AND ITS EFFECTIVNESS IN TREATING PROGRESIV KERATOCONUS
Daniela Felicia Șelaru, Diana Stoenescu, Tatiana Popesku
Eye Clinic, Emergency Universitary Central Military Hospital, “Carol Davila”, Bucharest

Key words: corneal cross-linking, progresiv keratoconus, time proved efficicency
Introduction: corneal cross-linking (CXL) was developed to avoid penetratink keratoplasty (PK). Before 
CXL, KK treatment was limited to spectacles, followed by rigid contact lenses as the desease progress. 
Over the paste decade, CXL has revolutionised treatment of progresiv KK. Also, CXL could play a 
significant role treating refractory infectious keratitis and non infectious melting syndromes, and 
stabilising corneas after laser refractive surgery, to prevent regression and possibily ectasya.
Purpose: today we practice CXL in 3 modes: CXL – standard – “epi-off”, with desepithelisation; CXL – TE - 
transpithelial – “epi-on”; CXL by iontophoresis.
Material and method: we will present different results of this 3 types of techniques, depeanding of their 
indications, after 8 years of experience, with avantages and disadvantages of each methods, have as 
purpose stopping or reducing the progression of the disease.
Conclusions: we thing that photodynamic therapy (UV-A) of KK is the only ethiopathogenic therapy for 
this desease and will can avoid the PK for 2/3 patients.

CROSSLINKING FOTOOXIDATIV – METODĂ DE TRATAMENT A INFECŢIILOR CORNEENE - CAZURI CLINICE
Mihaela Constantin1, Cătălina Corbu2, Dana Dăscalescu3, Cătălina Ionescu4, Miruna Cristea5, Ramona 
Barac6

1 Oftaclinic, Bucureşti, România
2,3,4,5,6 Spitalul clinic de urgențe oftalmologice, Bucureşti

Cuvinte cheie: crosslinking fotooxidativ, infecții corneene, perforatie corneană
Scop: Evidențierea eficacității crosslinkingului fotooxidativ în tratarea infecțiilor corneene refractare 
la tratament, prin efectul antimicrobian și prin creșterea rezistenței corneei la acțiunea enzimelor 
proteolitice. 
Metoda: Studiul cuprinde 16 cazuri cu infecții corneene la care s-a efectuat crosslinking fotooxidativ, 
după ce s-a observat lipsa de eficacitate a tratamentului medicamentos local și general administrat pe 
o perioada variabilă (2 săptămâni -2 luni). În unele cazuri s-a aplicat protocolul standard cu intensitatea 
ultravioletelor de tip A de 3mW/s, iar în altele protocolul cu intensitate mare a radiațiilor (9mW/s) 
dar cu durată de expunere diminuată. Parametrii monitorizati înainte și după crosslinking au fost: 
acuitatea vizuală,  aspectul biomicroscopic al leziunilor, grosimea corneei prin determinări pahimetrice și 
tomografie în coerență optică. 
Rezultate: Evolutia cazurilor urmărite a fost favorabilă. Durerilor oculare au diminuat, s-a redus mărimea 
leziunilor iar cornea s-a epitelizat. În unele cazuri acuitatea vizuală s-a îmbunătățit. Tomografia în 
coerență optică de pol anterior evidențiază  refacerea structurilor corneene și creșterea grosimii la nivelul 
leziunilor. 
Concluzii: La cazurile prezentate crosslinkingul fotooxidativ s-a dovedit o metodă terapeutică eficientă. 
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Astfel crosslinkingul poate să reducă riscul de perforație corneană și necesitatea transplantului de cornee 
în cazul infecțiilor corneene refractare la tratament medicamentos. 

CROSSLINKING FOTOOXIDATIV – TREATMENT METHOD FOR CORNEAL INFECTIOUS - CINICAL CASES 
Mihaela Constantin1, Catalina Corbu2, Dana Dascalescu3, Catalina Ionescu4, Miruna Cristea5, Ramona 
Barac6

1 Oftaclinic, Bucharest, Romania
2,3,4,5,6 Emergency hospital of ophthalmology, Bucharest, Romania

Key words: photooxidative crosslinking, corneal infectious, corneal perforation
Aim: Highlighting photooxidative crosslinking efficacy in treatment of corneal infectious, refractive at 
current treatment, due to antimicrobial effect and increasing of corneal resistance at proteolysis enzyme 
action. 
Method: The study covers 16 cases with corneal infections to witch has been applied photooxidative 
crosslinking, after it has been observed lack of success of local and systemic treatment conductive 
through out for a variable period of time (2 weeks – 2 months). To some cases has been applied standard 
protocol with 3mW/s for type A ultraviolet radiation intensity and to others has been applied a higher 
dose of radiation protocol (9 mW/s) but with a lower exposure time. Monitored parameters before and 
after crosslinking have been: visual acuity, lesions slit-lamp aspect, corneal thickness by pachymetry 
recorded and optic coherence tomography.  
Results: Evolution of monitored cases was positive. Ocular pain has decreased, size of lesions has reduced 
and the cornea has been reepithelialized. In some case visual acuity has been increased. Optic coherence 
tomography shows regeneration of corneal structures and increased corneal thickness at lesions level. 
Conclusions: Phothooxidative crosslinking was an efficient treatment for presented cases. Therefore 
crosslinking can reduce the risk of corneal perforation and the necessity of keratoplasty for cases with 
corneal infectious which doesn’t respond well to medical treatment. 

EVALUAREA CROSSLINKINGULUI CORNEAN PRIN IONTOFOREZĂ COMPARATIV CU CROSSLINKIGUL 
STANDARD ÎN STADIUL PRECOCE AL KERATOCONUSULUI PROGRESIV 
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, Nicoleta Anton, Roxana Elena Ciuntu, D.Chiseliță, D. Costin
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Iaşi, România

Scop: Evaluarea eficacității și siguranței crosslinkingului cornean prin iontoforeză (I-CXL)  comparativ cu 
crosslinkigul standard în stadiul precoce al keratoconusului progresiv. 
Locul desfășurării : Clinica Oftaprof, Iași, România.
Metode: Studiul  retrospectiv, comparativ, a inclus 40 de ochi a 40 de pacienți diagnosticați cu 
keratoconus progresiv stadiul I, în conformitate cu clasificarea Amsler. Pacienții au fost supuși procedurii 
I-CXL, iar rezultatele au fost comparate cu cele obținute în cadrul unui grup similar constând în 40 de ochi 
a 40 de pacienți care au fost supuși procedurii standard epi-off CXL. Rezultatele tratamentului au fost 
urmărite timp de 24 de luni.  
Toți pacienții au fost evaluați în vederea stabilirii acuității vizuale fără corecție (UCVA) și cu corecție 
(CDVA), topografiei corneei, precum și a pahimetriei. 
Rezultate: Vârsta medie a pacienților a fost de 26.52 ± 3.77 ani pentru grupul epi-off CXL, respectiv 
28.32±4.91ani pentru grupul I-CXL. Valoarea medie a UCVA și CDVA s-a îmbunătățit semnificativ în 
cazul ambelor grupuri. După 12 luni, s-a observat că îmbunătățirea UCVA este mai mare în grupul I-CXL 
(P<0.05). A existat o tendință considerabil diferită din punct de vedere statistic în ceea ce privește CDVA 
în cadrul grupurilor, observându-se un rezultat mai favorabil în cazul grupului CXL epi-off (P<0.01). 
Valoarea cilindrului manifest a scăzut în medie cu 0.962±0.114 D în cazul grupului epi-off CXL, respectiv 
cu 0.831±0.082 D în cazul grupului I-CXL (P<0.001).
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După 24 de luni, valorile K max s-au îmbunătățit cu 1.2±0.199 D în grupul epi-off CXL, respectiv 0.908 
±0.177 D în grupul I-CXL (P<0.001).
Concluzii: Rezultatele studiului indică faptul că toți parametrii s-au îmbunătățit sau au rămas neschimbați 
ca urmare a crosslinkingului de collagen prin iontoforeză. În urma comparării rezultatelor celor două 
metode, s-a observat că metoda I-CXL a fost la fel de eficientă ca tehnica standard.

EVALUATION OF IONTOPHORETIC COLLAGEN CROSSLINKING FOR EARLY STAGE OF PROGRESSIVE 
KERATOCONUS COMPARED TO EPITHELIUM-OFF CROSSLINKING
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, Nicoleta Anton, Roxana Elena Ciuntu, D.Chiseliță, D. Costin
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Iaşi, România

Purpose: To evaluate the efficacy and safety of iontophoretic collagen crosslinking (I-CXL) compared to 
epithelium-off collagen crosslinking (CXL) in treating the early stage of progressive keratoconus. 
Setting: Oftaprof Clinic, Iasi, Romania.
Design: Retrospective cohort study.
Methods: The study included 40 eyes of 40 patients with early stage progressive keratoconus who 
underwent iontophoretic CXL and the results were compared with a matched group of 40 eyes from 
40 patients who received epithelium-off CXL. The follow-up period was of 24 months. All patients were 
evaluated for uncorrected (UCVA) and corrected (CDVA) distance visual acuities, corneal topography and 
pachymetry. 
Results: The mean patient age was of 26.52±3.77 for the standard CXL group and of 28.32±4.91 for 
the I-CXL group. The mean UCVA and CDVA improved significantly in both groups. At 12 months, the 
improvement of UCVA was greater in the I-CXL group (P<0.05). There was a statistically significant 
different trend in CDVA between groups with a more favorable outcome for the epi-off CXL group 
(P<0.01).
 The manifest cylinder decreased by a mean of 0.962±0.114 D in the epithelium-off CXL group, and by 
0.831±0.082 D in the I-CXL group (P<0.001).
At 24 months the Kmax values improved with 1.2±0.199 D in the epi-off group and with 0.908 ±0.177 D in 
the I-CXL group (P<0.001); the trend over time in Kmax flattening was not significantly different between 
groups (P>0.05).
Conclusions: The results of the study indicate that all parameters improved or remained unchanged after 
the iontophoretic collagen crosslinking intervention. When comparing the results of the two methods, 
I-CXL was as effective as the standard technique.

MANAGEMENTUL PUPILEI MICI ÎN OPERAŢIA DE CATARACTĂ
O. Mușat, D. Colta, A.M. Boariu, C. Cernat, A. Lucian, R. Georgescu, I. Patoni
Spitalul Militar Universitar de Urgență “Dr Carol Davila” Bucureşti

Cuvinte cheie : pupila mică, iris flasc, cârlige de iris, inele de iris, stretchingul pupilei
Introducere : O pupilă mică ( 3,5 - 4 mm ) reprezintă o provocare majoră în chirurgia cataractei. Este 
esențial să se realizeze și să mențină midriaza în timpul intervenției chirurgicale , în scopul prevenirii 
complicațiilor grave ( deteriorarea irisului , deteriorarea capsulei anterioare, deraparea rexisului, 
evacuarea incompletă a materialului cortical, introducerea și alinierea dificila a IOL ) .
Material și metode : Cazul unui pacient de 73 ani, sex masculin ce prezinta cataractă matură si sindrom 
de pseudoexfoliere - prezentare video a chirurgiei cataractei .
Rezultate : Ambele tehnici, mecanice si farmaceutice, sunt utilizate și opțiunile discutate .
Concluzii : Chirurgia cataractei, în prezența unei pupile mici, rămâne una dintre procedurile cele mai 
dificile și provocatoare. Utilizarea unei abordari minim invazive pentru a reduce trauma chirurgicala 
permite chirurgului sa minimizeze în mod eficient riscul de complicatii si sa ofere pacientilor cele mai 
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bune rezultate vizuale și anatomice posibile .

SMALL PUPIL MANAGEMENT IN CATARACT SURGERY
O. Mușat, D. Colta, A.M. Boariu, C. Cernat, A. Lucian, R. Georgescu, I. Patoni
Central Military Emergency University Hospital “Dr Carol Davila”Bucharest

Key words: small pupil, floppy iris, iris hooks, iris rings, pupil stretching
Introduction: A small pupil (3,5 – 4 mm) is a major challenge in cataract surgery. It is vital to achieve and 
maintain mydriasis during the surgery in order to prevent serious complications (iris damage, anterior 
capsule damage, rhexis runout, incomplete evacuation of cortical material, difficult placement and 
alignament of IOL).
Material and methods: Case of 73 yrs male with mature cataract, PEX – video presentation of cataract 
surgery.
Results: Both pharmaceutical and mechanical techniques are used and options discussed.
Conclusions: Cataract surgery in the presence of a small pupil remains one of the most difficult and 
challenging procedures. Use of minimally invasive approaches to reduce surgical trauma allows the 
surgeon to effectively minimize the risk of complications and provide patients with the best possible 
visual and anatomical outcomes.

IMPLANTARE BINOCULARĂ DE CRISTALIN ARTIFICIAL: EXPERIENŢA PROPRIE
Z. Madaras, A. Ferencz, Oana Dogaru, Judit Szatmári 
Dora Optics Targu Mures

Cuvinte cheie: Cataractă, schimb refractiv de cristalin, operație binoculară, cristalin multifocal
Implantul binocular de cristalin artificial a devenit din ce în ce mai răspândit la nivel mondial în ultimii 
zece ani atât pentru operațiile de cataractă cât și pentru schimbul refractiv de cristalin.
Scopul nostru este de a evalua rezultatele noastre în utilizarea implanului binocular de cristalin.
Material și metodă: Am analizat statistica Centrului Oftalmologic Dora Optics pe o perioadă de zece luni 
focalizând asupra operațiilor de cataractă și schimb refractiv de cristalin efectuate binocular în aceeași zi. 
Am evaluat indicațiile, decursul operator și postoperator, cristalinele implantate și rezultatele operațiilor.
Rezultate: În perioada 01.08.1015-01.06.2016 am efectuat la 20 de persoane operații la ambii ochi în 
aceeași zi. La 2 persoane indicația a fost de cataractă bilaterală, la 2 persoane cataractă la un ochi, la 
restul schimb refractiv de cristalin. Tipurile de cristalin implantate au fost monofocal 3 piese, monofocal 
asferic, monofocal toric, multifocal și multifocal toric. Operațiile au decurs fără complicații intra sau 
postoperatorii acute. Ca și complicație tardivă putem aminti la o persoana apariția edemului cistoid 
macular bilateral, care a răspuns bine la tratament.
Concluzii: intervenția chirurgicală binoculară la nivelul cristalinului este o metodă sigură pe care am 
introdus-o cu succes în practica de zi cu zi și o recomandăm tuturor.

BINOCULAR SAME DAY INTRAOCULAR LENS IMPLANT: OUR EXPERIENCE
Z. Madaras, A. Ferencz, Oana Dogaru, Judit Szatmári 
Dora Optics Targu Mures

Key words: Cataract, refractive lens exchange, binocular same day surgery, multifocal intraocular lens
Binocular intraocular lens implant has become increasingly popularin the past decade worldwide for 
cataract operations as well as for refractive lens exchange.
Our purpose is to evaluate our results in implementing this technique.
Materials and methods: We have analized the database of Dora Optics Eye Clinic regarding the past ten 
months focalizing on the same day binocular cataract operations and refractive lens exchanges. We have 
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evaluated the indications, intra and postoperative complications, implanted intraocular lens types and 
results.
Results: Between 01.08.1015-01.06.2016 ther have been 20 patients operated at both eyes on the same 
day. In two patients there was binocular cataract, in two patients cataract in only one eye the others 
were refractive lens exchange cases. The implanted IOL types were monofocal multipiece, single piece 
aspheric, toric, multifocal and multifocal toric lenses. There were no intraoperative complications. In the 
postoperative period one patient had binocular cystoid macular oedema that has responded well at the 
applied treatment.
Conclusions: same day binocular lens surgery is a safe method that we have succesfully introduced in our 
daily routine and we can recommend it for others too.

OPERAŢIA DE CATARACTĂ DUPĂ CHIRURGIA REFRACTIVĂ
Anca Tomi, Oana Strachinariu, B. Agiu
Spitalul Clinic De Urgențe Oftalmologice Bucureşti, România

Cuvinte cheie : miopie, LASIK, cataractă, pseudofakie
Introducere: LASIK –ul reprezintă una dintre cele mai frecvente intervenţii chirurgicale pentru corecţia 
miopiei,hipermetropiei şi astigmatismului , având în majoritatea cazurilor un bun  rezultat refractiv si 
vizual imediat. Mulți din acești pacienți dezvoltă în timp opacifieri cristaliniene ( de natură traumatică, 
de vârstă sau chiar favorizate de procedura laser). Una dintre cele mai importante consecinţe este aceea 
a dificultăţii calculării cu exactitate a puterii de refracţie a cristalinului în vederea operaţiei de cataractă. 
Formulele uzuale folosite la biometrie dau deseori rezultate eronate. Mai multe metode de calcul au 
fost propuse pentru calcularea cu exactitate a puterii IOL pentru ochiul cu corecţie laser. Una dintre cele 
mai folosite este ,,Clinical History Method” ce utilizează keratometria pre LVC( laser vision correction) şi 
refracţia obţinută după LVC. Scopul lucrării este de a prezenta impactul pe care îl are chirurgia refractivă  
în alegerea IOL . 
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 28 de ani, cu corecţie laser EXCIMER 
pentru o miopie medie (in urma cu 4 ani). Motivul prezentării actuale la oftalmolog este o acuitate 
vizuală scazută  la OD . Examenul oftalmologic relevă o miopie reziduală de -3,5 dioptrii , dar si o 
cataractă. Ulterior se decide intervenția chirurgicală pentru cataractă. Măsurarea puterii de refracţie 
a IOL-ului s-a realizat cu ajutorul mai multor formule, obținându-se rezultate contradictorii ( SRK/T 
prezentând la OD: +17. D \ +0.14, corectată prin formula ,,Clinical History Method”: +21,5 D/-0.24 (SN).
Rezultate:Intervenţia de cataractă cu implantarea unui IOL monofocal de +20, 0 D sferice (SN) a decurs 
favorabil, pacienta prezentând postoperator o refracţie de +0,25 D sferice , -2,50 D cyl ax 95 cu un 
echivalent sferic de -1,00 D.
Concluzii:  Datorită dificultăților apărute la calculele biometrice nu am optat pentru un pseudofak 
multifocal. Totuși rezultatul refractiv postoperator a fost satisfăcător .În viitor putem să avem in vedere si 
o noua corecție refractivă laser. 

CATARACT SURGERY AFTER CORNEAL REFRACTIVE PROCEDURES 
Anca Tomi, Oana Strachinariu,B. Agiu
Emergency Eye Hospital,Bucharest, Romania

Keywords: cataract,  LASIK,  myopia,  pseudofakia
Introduction: LASIK represents one of the most common surgical options for the correction of myopia, 
astigmatism, and hyperopia, having most of the cases a good and immediately refractive and visual 
results. Many of these patients develop in time lens opacities (of  traumatic nature, age-related or even 
favored by laser procedure). An unfortunate consequence of laser vision correction (LVC) is the difficulty 
in accurately calculating intraocular lens (IOL) power for cataract surgery. Current standard formulas 
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used for calculation IOL power give wrong results. Many methods have been proposed to improve the 
accuracy of IOL power selection for post-LVC eyes. One of the most used is ,, Clinical History Method 
“using pre-keratometria LVC and refraction obtained after LVC. The purpose of this case report is to 
present the impact of refractive surgery in choosing IOL.
Material and methods: In this case study we present  a 28 years old patient with excimer laser correction 
for average myopia( 4 years ago). The current reason for consulting an ophthalmologist is a low visual 
acuity in OD. The ophthalmologic examination reveals a residual myopia -3.5 diopters, and a cataract. 
Subsequently we decided to perform cataract surgery. The measurement of the refractive power of the 
IOL was made with multiple formulas, which provided contradictory results (SRK / T showing OD: 17. D \ 
+0.14 corrected formula,, Clinical History Method “: 21, 5 D / -0.24 (SN).
Results: Cataract surgery with implantation of monofocal IOL:+20.0 D spherical (SN) was performed and 
underwent uneventfully, the patient presenting after surgery the refraction of +0.25 D spherical, -2.50 D 
cyl ax 95 grade with a spherical equivalent of -1.00 D.
Conclusions: Due to the difficulties arising from biometric calculations our choice was not a  a multifocal 
IOL. However postoperative refractive outcome was satisfactory. In the future we can take into 
consideration a new laser refractive correction.

DIFICULTĂŢI TEHNICE IN CHIRURGIA CATARACTEI POLARE POSTERIOARE
L. Bodolan, Irina Laura Ducan

Succesul intervenției chirurgicale in cataracta polară posterioară,este dependent de modul de abordare 
al fiecărei etape operatorii,in vederea menținerii integrității capsulei posterioare.
Studii recente arată însă o incidența a rupturii capsulei posterioare cuprinsă intre 7,1% si 16,4%.
Cazul pe care i-l prezentam,arată apariția acestei complicații intr-un anume timp operator,si rezolvarea 
acesteia pentru a face posibila implantarea in sacul capsular.

TECHNICAL CHALLENGES DURING POSTERIOR POLAR CATARACT SURGERY
L. Bodolan, Irina Laura Ducan

 Successful surgical outcomes of posterior polar cataract rely on the way surgeons choose to approach 
every surgical step so that posterior capsular integrity is maintained.
 Recent studies have shown that the incidence of posterior capsular rupture varies between 7,1% and 
16,4%.
 The current case study depicts the emergence of this complication at a certain time during surgery and 
its management so that bag implantation of the IOL remains possible.

DIFICULTĂŢI ŞI COMPLICAŢII ÎN ABORDAREA CHIRURGIEI CATARACTEI CU LASERUL FEMTOSECOND
Silvia Țone, Oana Postolache, C. Postolache
Clinica Gauss Bacău

Cuvinte cheie: laser femtosecond, chirurgia cataractei, complicații, dificultăți
Scop: Trecerea în revistă a principalelor dificultăți și complicații care pot apare în chirurgia cataractei cu 
laserul femtosecond.
Material și metode: s-au luat în studiu pacienți operați în Clinica Gauss cu ajutorul leaserului 
femtosecond LensX Alcon în perioada martie 2013 – martie 2016.
Rezultate: Trecerea de la chirurgia cataractei prin facoemulsificare la cea cu ajutorul laserului 
femtosecond, pune chirurgul în fața unor situații noi, cu dificultăți în abordarea diferitelor etape din 
chirurgia cataractei, cu apariția unor complicații, uneori mai frecvent decât în chirurgia clasică.
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Concluzii: Deși este cea mai modernă metodă de abordare a chirurgiei cataractei, tehnica folosind laserul 
femtosecond, nu este lipsită de dificultăți și complicații, care trebuie luate în seamă, mai ales în perioada 
curbei de învățare.

DIFFICULTIES AND COMPLICATIONS IN CATARACT SURGERY USING FEMTOSECOND LASER
Silvia Țone, Oana Postolache, C. Postolache
Gauss Clinic Bacău
Keywords: femtosecond laser, cataract surgery, complications, difficulties
Purpose: To review the main difficulties and complications that may occur in femtosecond laser assisted 
cataract surgery.
Methods: It was take in study, patients with cataract who underwent surgery in Gauss Clinic, with 
femtosecond laser LensX, between March 2013 and March 2016.
Results: The transition from cataract surgery by phacoemulsification to femtosecond laser assisted 
cataract surgery, put the surgeon in the front of new situations, with difficulties in approach different 
stage of surgery, and emergence of complications, sometimes more frequently than in classic cataract 
surgery.
Conclusions: Although is the most modern method, femtosecond laser assisted cataract surgery is not 
deprived of difficulties and complications, that must take in consideration, especially to the learn curve.

CATARACTĂ ȘI GLAUCOM SECUNDAR NEOVASCULAR 
L. Levai, G.Rado, Dohi Orsolya, D. Aracs, Livia Olah
Clinica Vitreum Satu-Mare

Cuvinte cheie: Endoscopie oculară, glaucom neovascular, cataractă.
Introducere: Cataracta și glaucomul secundar neovascular sunt complicații grave care pot să apară in 
cazul pacienților cu diabet zaharat si retinopatie diabetică proliferativă neglijată.
Dacă tratamentul cataractei în asemenea situații este cel standard de facoemulsificare a cristalinului si 
implantul de cristalin artificial, tratamentul glaucomului neovascular reprezintă o provocare datorită 
dificultății scăderii presiunii intraoculare și menținerea acesteia în limite normale, precum și datorită 
faptului că aceste cazuri sunt urgențe mai ales când există speranțe de recuperare funcțională
Material și metodă: Pacient în vârstă de 56 de ani cunoscut cu diabet zaharat insulinodependent prezintă 
la ochiul stâng acuitate vizuală de percepția mișcărilor mâinii, dureri oculare, hipertonie 70 mmHg, edem 
corneean.
S-au efectuat panfotocoagulare retiniană endoscopică, fotocoagulare laser endoscopică a corpilor ciliari, 
injecție intraoculară cu Avastin, facoemulsificare cu implantare de cristalin artificial în sac.
Rezultate: Postoperator am obținut un ochi calm, nedureros, normoton, ușoară recupeare funcțională 
(0,05 Snellen)
Concluzie: Endoscopia oculară reprezintă o alternativă eficientă în tratamentul glaucomului neovascular 
prin reducerea presiunii intraoculare si posibilitatea efectuării panfotocoagulării retiniene independent 
de trasnsparența mediilor. În urma tratamentului prompt al glaucomului neovascular putem obține 
eliminarea durerilor oculare, reducerea presiunii intraoculare și în unele cazuri chiar și recuperare 
funcțională.
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CATARACTS AND NEOVASCULAR GLAUCOMA
L. Levai, G. Rado, Dohi Orsolya, D. Aracs, Livia Olah
Vitreum Clinic Satu-Mare

Keywords: Ocular endoscopy, neovascular glaucoma, cataracts.
Introduction: Cataracts and neovascular glaucoma are serious complications that may arise in advanced 
and neglected diabetic patients. If the treatment of cataracts is the straightforward phacoemulsification 
with in the bag intraocular lens implantation (IOL), treating neovascular glaucoma brings up a challenge 
in lowering and keeping intraocular pressure (IOP) within normal range and furthermore achieving a 
certain degree of visual recovery.
Methods: 56-year-old patient known with severe diabetes presents on his left eye hand motion visual 
acuity, ocular pain, IOP of 70 mmHg, corneal edema.
Endoscopic retinal panphotocoagulation, endocyclophotocoagulation, Avastin, and phacoemulsification 
with in the bag IOL implantation were performed.
Results: Postoperatively we have achieved a calm, normotone, painless eye and a slight visual recovery 
(0.05 Snellen).
Conclusion: Ocular endoscopy represents an efficient treatment tool of neovascular glaucoma by 
reducing IOP and allowing retinal photocoagulation regardless of corneal transparency. Following a 
prompt treatment of neovascular glaucoma we can achieve relief of pain, lowering IOP and in certain 
cases even a visual recovery.

EVALUAREA RATEI DE OPACIFIERE A CAPSULEI POSTERIOARE SI A RATEI TRATAMENTELOR LASER YAG 
CALCULATE PENTRU FIECARE TIP DE CRISTALIN ARTIFICIAL IMPLANTAT LA FINALUL OPERAŢIILOR DE 
CATARACTĂ REALIZATE ÎN CLINICA OCULUS ÎN PERIOADA 2012-2013
Madalina Iliescu, Alexandra Constantin, Cristina Cozma, Ozana Moraru, C. Moraru
Clinca Oculus, Bucuresti, Romania

Cuvinte cheie: Opacifierea capsulei posterioare (OCP), Tratamentul laser YAG
Introducere: Lucrarea noastră evaluează ratele OCP și ratele tratamentului YAG, precum și timpul mediu 
scurs de la operația de cataractă pană la tratamentul YAG pentru diferitele tipuri de cristaline artificiale 
(sferice și asferice, hidrofile și hidrofobe) implantate în clinica noastră în perioada 2012-2013, pentru a 
stabili care este cel mai bun material și design al cristalinelor artificiale din punctul de vedere al ratei de 
apariție a OCP. 
Material și metodă: Acesta este un studiu retrospectiv ce cuprinde 4805 ochi operați de cataractă cu o 
urmărire postoperatorie de 2-4 ani. Am format o bază de date cu acești pacienti pentru a putea calcula 
ratele OCP și YAG, precum și timpul mediu scurs între operația de cataractă și tratamentului YAG. De 
asemenea am urmărit corelațiile statistice între particularitățile pacienților și ratele OCP și YAG.
Rezultate: Am implantat 4805 cristaline artificiale dintre care: 2937 (61%) asferice, 1868 (39%) sferice, 
2261 (47%) hidrofile și 2544 (53%) hidrofobe. Cele mai mici rate de OCP au fost prezente la EnVista 
(MX60) 1,6% (n= 124),  în medie la 39 de luni de la operație și respectiv la AcrySof IQ  3,1%  (n=1080) 
la 25 luni postoperator, iar cele mai mari rate ale OCP la MI60 32,1% (n=829) la 24 de luni postoperator 
urmat de Adapt AO 20,5% (n=210) la 24 de luni. Cele mai mici rate YAG au fost gasite la EnVista 0% și 
respectiv SN60WF 1,6%, iar cele mai ridicate rate la MI60 27,5% și Adapt AO 13,8%.
Concluzii: Materialul și design-ul cristalinelor artificiale sunt caracteristicile lor principale care 
influențeaza ratele OCP și YAG. Cele mai mari rate OCP și YAG s-au înregistrat la cristalinele hidrofile, în 
timp ce cristalinele hidrofobe au prezentat rezultate mult mai bune ale acestor rate. Patologia oculara și 
nonoculara coexistentă pare să nu influențeze ratele OCP și YAG, dar sunt necesare studii pe un număr 
mult mai mare de pacienți.



61

2016
EVALUATION OF PCO AND YAG RATES AND POST-CATARACT  OCCURENCE TIME OF YAG LASER 
TREATMENT FOR SEVERAL POSTERIOR CHAMBER IOLs IMPLANTED AT THE END OF UNCOMPLICATED 
CATARACT SURGERIES IN OCULUS EYE CLINIC, BUCHAREST, IN EYES OPERATED IN 2012 AND 2013
Madalina Iliescu, Alexandra Constantin, Cristina Cozma, Ozana Moraru, C. Moraru
Oculus Eye Clinic, Bucharest, Romania

Key words: Posterior capsule opacification, Yag laser treatment
Purpose: Our paper evaluates the Posterior Capsule Opacification (PCO) and YAG rates and post-cataract 
occurrence time of YAG laser treatment for several Posterior Chamber (PC) IOLs (spheric and aspheric, 
hydrophilic and hydrophobic) implanted at the end of uncomplicated cataract surgeries in our clinic 
(in eyes operated in 2012 and 2013), in order to be able to establish which is the best IOL design and 
material available considering the PCO rates. 
Methods: This is a retrospective study which comprises 4805 eyes operated for cataract in 2012 and 2013 
with a follow up period of 2-4 years. We formed a patients’ data base to be able to calculate the PCO and 
YAG rates and post-cataract occurrence time of YAG laser treatment for all PC IOLs implanted. We also 
followed all the ocular and nonocular concurent pathology and calculated statistical correlations between 
these pathologies and PCO rate of occurence.
Results: We implanted 4805 IOLs of which: 2937 (61%) aspherical, 1868 (39%) spherical, 2261 (47%) 
hydrophilic and 2544 (53%) hydrophobic. We found a very low PCO rate for EnVista (MX60) 1,6% (n= 
124) occured in average at 39 months postoperatively followed by AcrySof IQ  3,1% rate (n=1080) at 
25 months postoperatively in average and the highest PCO rate for MI60 32,1%( n=829) at 24 months 
postoperatively followed by Adapt AO 20,5% (n=210) at 24 months. The lowest YAG rates were 0% for 
EnVista and 1,6% for SN60WF and the highest 27,5% for MI60 and 13,8% for AdaptAO.
Conclusions: IOL material and design are the main characteristics influencing PCO and Nd-Yag rates. The 
highest PCO and YAG rates were found for two hydrophilic lenses while hydrophobic lenses showed far 
better outcomes for these two rates.  Patient concurrent pathology does not seem to influence the PCO 
rate, but even larger cohorts are needed to confirm these data.

VIDEO ZONULODIALIZĂ INTRAOPERATORIE
Adriana Stanila 1,2,3, D.M. Stanila 1,3, Elena Mihai 1,3, Alina-Adriana Panga1,3

Spitalul Clinic Judetean Sibiu1, Facultatea de Medicină, Universitatea Lucian Blaga Sibiu 2, Centrul de 
Cercetare al Suprafetei Oculare Sibiu 3 România

Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 84 de ani, cu cataractă nucleară brună avansată, sindrom 
pseudoexfoliativ (PEX) la ochiul drept și cataractă hipermatură, PEX la ochiul stâng și ambliopie profundă 
recunoscută de pacient. AVOD= 0,1 fcnc, AVOS= pl. Am decis împreună cu pacientul să efectuăm chirurgia 
cataractei la OD.  După ce am efectuat capsulorhexisul și hidrodisecția am descoperit o dezinsercție a 
zonulei pe 180 °cu prolaps de vitros.  Vă vom prezenta video decizia intraoperatorie pentru rezolvarea 
cazului.

CASE PRESENTATION. INTRAOPERATIVE ZONULAR DIALYSIS
Adriana Stanila 1,2,3, D.M. Stanila 1,3, Elena Mihai 1,3, Alina-Adriana Panga1,3

Emergency Clinical Hospital Sibiu1, Faculthy of Medicine, Universithy Lucian Blaga Sibiu2, Ocular Surface 
Research Center Sibiu3

We will present a case of an 84 years old man with advanced brown nuclear cataracts and 
pseudoexoliative syndrome (PXF) in the RE and in the LE hipermature cataracts PES and deep ambliopia 
recognised by the patient. VARE= 0.1 nc, VALE= lp nc. We decided together with the patient to perform 
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cataracts surgery to the RE. After we did capsulorhexis and hidrodisection we descovered a zonular 
dialiysis 180°. 
We will show our intraoperative decision to resolve this case.

CRISTALIN SUBLUXAT – INSERŢIE TARDIVĂ A INELULUI CIONNI
A. Ștefănescu-Dima(1,2,3), Andreea Corâci(1,2), Alexandra Puiu Oltea(1), Ruxandra Florescu(]), Carmen 
Mocanu(1,2)

1 Clinica Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, România
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, România
3 Clinica Ocularius, Craiova, România

Cuvinte cheie: cristalin subluxat, inel Cionni
Scop: se prezintă particularitățile chirurgicale ale unui caz de cristalin dur subluxat la care se optează 
pentru inserția tardivă a inelului de tensionare a capsulei (CTR) modificat Cionni.
Metodă: prezentare de caz
Rezultate: intervenția chirurgicală se desfășoară sub maintainer de cameră anterioară și vâscoelastic; 
sacul cristalinian este stabilizat cu ajutorul cârligelor de capsulă; manevrele de facoemulsificare 
alternează cu cele de vitrectomie anterioară prin abord limbic; după aspirarea cortexului, se inseră CTR 
modificat Cionni care se suturează la scleră cu ajutorul unui fir 10-0 polipropilenă dispus în buclă; se 
implantează pseudofakul în sac; la finalul intervenției se produce o complicație paradoxală – hidratare 
a vitrosului cu prolaps la nivelul unei paracenteze, hipertonie și atalamie; după excizia vitrosului herniat 
blocul pupilar se rezolvă spontan cu reformarea camerei anterioare.
Discuții: utilizarea maintainerului asigură o presiune relativ constantă la nivelul camerei anterioare și 
reduce fluctuațiile de la nivelul corpului vitros; inserția tardivă a inelului Cionni reduce stresul zonular 
dar facoemulsificarea implică riscuri capsulare mai mari întrucât cârligele de capsulă oferă un sprijin 
incomplet ecuatorului sacului cristalinian.
Concluzii: în momentul de față nu există un protocol standard în chirurgia cristalinului subluxat; inspirația 
momentului și preferința chirurgului joacă un rol important.

SUBLUXATED LENS – LATE INSERTION OF CIONNI RING
A.Ștefănescu-Dima(1,2,3), Andreea Corâci(1,2), Alexandra Puiu Oltea(1), Ruxandra Florescu(]), Carmen 
Mocanu(1,2)

1 Ophthalmology Clinic, Craiova County Emergency Hospital, Romania
2 Craiova University of Medicine and Pharmacy, Romania
3 Ocularius Clinic, Craiova, Romania

Key words: subluxated lens, Cionni ring
Purpose: we present a case of dense subluxated lens extraction using late insertion of Cionni modified 
capsular tension ring (CTR).
Method: case report
Results: surgery proceeds under anterior chamber maintainer  and viscoelastic devices; lens bag is 
stabilized by means of capsular hooks; phacoemulsification alternates with anterior vitrectomy through 
limbal approach; after having aspirated the lens cortex, a Cionni modified capsular tension ring (CTR) is 
inserted in the bag and secured to the sclera with a 10-0 polipropilene suture placed in a loop fashion; 
IOL is injected in the bag; at the end of surgery a peculiar complication occurs: vitreous hydration with 
anterior movement and prolapse through a paracentesys, hypertonia and athalamia; after having excised 
the herniated vitreous, pupillary block resolves spontaneously and the anterior chamber reforms.
Discussions: the maintainer enables a relative constant pressure within the anterior chamber and 
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reduces vitreous movement; late insertion of Cionni ring reduces zonular stress but phacoemulsification 
encounters greater risks as capsular hooks provide less support to the lens bag equator.
Conclusions: under the present circumstances, there is no standard approach for the subluxated lens, 
personal skills and preferences lead the surgical decision.

LEUCOM CORNEAN ADERENT, PUPILĂ MICĂ, CATARACTĂ DURĂ, OCHI UNIC – REZOLVARE 
CHIRURGICALĂ 
D. Nicula, Andrea Decsei-Nagy, Cristina Nicula, C. Roșca, R. Pop 
Clinica Oculens Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: cataractă, leucom cornean, facoemulsificare.
Se prezintă cazul unui pacient de 72 de ani, care în copilărie a prezentat ulcer cornean la ambii ochi, 
soldat cu pierderea unui glob și leucom cornean aderent la ochiul congener. În ultimii ani a dezvoltat 
cataractă pe acest ochi cu deprecierea accentuate a acuității vizuale. Filmul video prezintă dificutățile în 
abordarea chirurgicală a cataractei, în condițiile prezenței leucomului și a pupilei mici.

ADHERENT CORNEAL LEUKOMA, SMALL PUPIL, HARD CATARACT, SINGLE EYE – SURGICAL SOLUTION 
D. Nicula, Andrea Decsei-Nagy, Cristina Nicula, C. Roșca, R. Pop 
Oculens Clinic Cluj-Napoca, Romania

Key words: cataract, corneal leukoma, phacoemulsification 
We present the case of a 72 years old patient, who presented corneal ulcer at both eyes in childhood. 
During the evolution he lost the vision in one eye and developed adherent corneal leukoma in the other 
eye. In the last few years he developed cataract in this eye with severily impaired visual acuity. The video 
presents the dificulties in the approach of the cataract, in the conditions of leukoma and small pupil.

GLAUCOM OPERAT, CATARACTĂ DURĂ – BREȘĂ CAPSULARĂ CU FRAGMENT NUCLEAR ȘI RESTURI 
CORTICALE ANTERIOARE – OCHI UNIC – REZOLVARE CHIRUGICALĂ (FILM VIDEO)
D Nicula, Cristina Nicula, Carmen Prodan, Andrea Decsei-Nagy, C. Rosca, R. Pop
Clinica Oculens Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: glaucom, breșă capsulară, facoemulsificare
Prezentăm cazul unui pacient de 74 de ani cu glaucom primar cu unghi deschis de aproximativ 20 de ani, 
cu pierderea funcțională a unui ochi. În urmă cu opt ani a suferit o trabeculectomie pe ochiul congener, 
după care a dezvoltat în ultimii ani cataractă complicată. Filmul prezintă abordarea chirurgicală și 
managementul incidentului intraoperator, ruptura capsulei posterioare și facoemulsificarea fragmentului 
nuclear cu aspirarea maselor restante prin tehnica ,,Intraocular lens Scaffold”. 

OPERATED GLAUCOMA, HARD CATARACT- POSTERIOR CAPSULAR RUPTURE WITH NUCLEAR FRAGMENT 
AND ANTERIOR CORTICAL REMNANTS ON UNIQUE EYE – SURGICAL SOLUTION 
D. Nicula, Cristina Nicula, Carmen Prodan, Andrea Decsei-Nagy, C. Rosca, R. Pop
Oculens Clinic Cluj-Napoca, Romania

Key words: glaucoma, posterior capsular rupture, phacoemulsification
We present the case of a 74 years old patient with primary open angle glaucoma for 20 years, and 
loss of vision at one eye. Eight years ago it was performed a trabeculectomy at the oposite eye. Since 
then he developed a cataract in this eye. We present the surgical approach of the cataract and the 
management of the intraoperative complication-posterior capsular rupture and the nuclear fragment 
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phacoemulsification and aspiration of the anterior cortical remnants through the Scaffold Intraocular lens 
technique.

EXPERIENŢA NOASTRĂ PRIVIND PROFILAXIA INFECŢIILOR POSTOPERATORII 
M. Filip, Raluca Moisescu, A. Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, G. Triantafyllidis, Irina Lutic, Ileana 
Ungureanu, Claudia Cîrstea, Cristina Antonescu 
Amaoptimex, Bucureşti, România

Cuvinte-cheie: profilaxie, infecţii postoperatorii, chirurgie oftalmologică
Scopul lucrării: Evaluarea eficienţei anumitor scheme de tratament  preoperator şi postoperator în 
prevenirea complicaţiilor infecţioase ale diferitelor tipuri de intervenţii chirurgicale oftalmologice.
Material şi metodă: Lucrarea analizează efectele combinaţiilor medicamentoase utilizate în clinica 
noastră pentru prevenirea infecţiilor ce pot surveni după intervenţiile de chirurgie refractivă, chirurgia 
cataractei şi altor intervenţii pe glob deschis. Schemele de tratament presupun asocierea de antibiotic şi 
antiinflamator, administrate pacienţilor atât topic cât şi sistemic, în perioada preoperatorie şi continuate 
postoperator. 
Rezultate: S-a constatat absenţa complicaţiilor postoperatorii  de tip infecţios la pacientii la care 
s-au administrat topic, preoperator şi postoperator, fluorchinolone de ultimă generaţie asociate 
antiinflamatoarelor steriodiene şi midriaticelor. Eficacitatea medicaţiei topice este sporită de 
administrarea sistemică de antibiotic cu spectru larg începand cu două zile preoperator, continuat 
postoperator în asociere cu un corticosteroid sistemic. Un rol important îl deţine medicaţia administrată 
intraoperator şi constând din asocierea antibioticului cu spectru larg, intracamerular, cu corticosteroid 
injectabil subconjunctival.
Concluzii: Schemele de tratament utilizate în clinica noastră au fost ajustate pentru a obține eficacitatea 
maximă, obiectivată în prezent prin absenţa complicaţiilor infecţioase după chirurgia refractivă şi 
chirurgia oftalmologică clasică.

OUR EXPERIENCE IN PREVENTING POSTOPERATIVE OCULAR INFECTIONS 
M. Filip, Raluca Moisescu, A. Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, G. Triantafyllidis, Irina Lutic, Ileana 
Ungureanu, Claudia Cîrstea, Cristina Antonescu 
Amaoptimex, Bucharest, Romania

Key-words: prevention, ocular infections, eye surgery
Purpose: To evaluate the effectiveness of certain preoperative and postoperative treatment regimens in 
the prophylaxis of infections occurring after various types of ophthalmic surgical procedures. 
Materials and methods: This paper examines the effects of drug combinations used in our clinic for 
preventing infections which may arise after refractive surgery, cataract surgery and other types of 
eye surgery. Treatment regimens involve the combination of antibiotic and anti-inflammatory drugs, 
administered both topically and systemically, to all patients in the preoperative period and continued 
postoperatively. 
Results: We found the absence of infectious postoperative complications in all patients who were given 
topically, both preoperatively and postoperatively, third generation fluoroquinolones associated to 
steroidal anti-inflammatory drugs and mydriatics. The effectiveness of topical medication is enhanced by 
systemic administration of broad-spectrum antibiotics starting two days before surgery and continued 
postoperatively in combination with systemic corticosteroids. An important role was assigned to 
medication administered intraoperatively and consisting of intracamerular broad-spectrum antibiotic 
combined with subconjunctival corticosteroid injection.
Conclusions: All treatment schemes used in our clinic were adjusted to achieve maximum effectivness, 
proved by the absence of any infectious complication after refractive surgery and clasic eye surgery.
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CATARACTĂ INTUMESCENTĂ, ALBĂ, HIPERMATURĂ PE OCHI UNIC – REZOLVARE CHIRUGICALĂ 
Cristina Nicula, D. Nicula, Andrea Decsei-Nagy
Clinica Oculens Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: cataractă intumescentă, hipermatură, capsulorexis
Prezentăm cazul unei paciente de 84 de ani, cu ochi unic, care prezintă de mai mult de 20 de ani o 
cataractă pe acest ochi. În ultimii ani a observat scăderea accentuate a acuității vizuale. Sunt arătate 
dificultățile operatorii în realizarea capsulorexisului, hipotonizarea sacului cristalinian prin aspirarea 
cortexului lichefiat și facoemulsificarea cu implantarea de cristalin artificial.

WHITE, HYPERMATURE, INTUMESCENT CATARACT ON SINGLE EYE- SURGICAL SOLUTION 
Cristina Nicula, D. Nicula, Andrea Decsei-Nagy
Oculens Clinic Cluj-Napoca, Romania

Key words: intumescent cataract, hypermature, capsulorhexis
We present the case of a 84 years old patient, who had developed cataract for 20 years on a single 
functional eye. In the last years she observed severe impairment of the visual acuity in this eye. We 
present the surgical difficulties in the capsulorhexis performing, decreasing of the tension inside the lens 
bag by the aspiration of the liquefied cortex and phacoemulsification with intraocular lens implantation.

OCHIUL MIC - PROVOACĂ ȘI ÎNCLINĂ CHIRURGIA MARE 
V. Potop
UMF Carol Davila Bucureşti

Cuvinte cheie: ochi mic, hipermetropie, facoemulsificare, cataractă 
Scop: Evaluarea complicațiilor facoemulsificării în rândul ochilor mici
Locul studiului :Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmlogice București
Metoda studiului: Analiza retrospectivă a unor cazuri de facoemulsificare efectuate pe ochi mici
Rezultate: Chirurgia cristalinului la acești ochi este o operație stresantă care presupune o bună experiență 
chirurgicală iar chirurgia în sine poate fi una extinsă dincolo de intențiile chirurgicale inițiale: de la 
posibila începere a operației cu o vitrectomie anterioară , până la finalizarea sa cu incizii sclerale  pentru 
a elimina  lichidul supracoroidian după o decolare a coroidei.
Concluzii: Ochiul mic  are o anatomie aparent robustă cu sclera mai rezistentă, cu o bună filtrare 
trabeculară, cu o uvee cu troficitate bună  și o retină sănătoasă, cu o papila plină . Mult timp  ochiul mic  
pastrează un echilibru interior , în ciuda unei disproporții între componentele sale .
Această disproporție internă a ochiului mic se poate exprima printr-o patologie , (închiderea unghiului) 
sau printr-o reacție disproporțională în cazul unor intervenții chirurgicale de obicei fără complicații, care 
pot perturba aparentul echilibru intern al acestor ochi . 
O intervenție chirurgicală  aparent simplă -facoemulsificarea poate declanașa fenomene intraoculare 
severe intraoperatorii sau postoperator.

SMALL  EYE  -  CAN CHALLENGE AND TILT A GREAT    SURGERY 
V. Potop 
UMF Carol Davila Bucharest 

Key words: small eye , hyperopia, glaucoma, cataract, phacoemulsification
Purpose: To evaluate the challenges of phacoemulsification on small eyes
Setting: Eye Clinic Hospital Bucharest Romania
Methods: Retrospective analysis of some cases of cataract surgery on small eyes
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Results: Cataract surgery in these eyes is a challenge and supports extensions from  the anterior 
vitrectomy that may precede surgery to  the necessary scleral incisions
Conclusions: The small eye suggests an apparently  robust anatomy with sclera  more resistant , with 
good trabecular function ,  good  uvea trophicity,  a healthy retina, with a full papilla. Long times there is  
a balance inside these eyes despite a disproportion between their  components. 
This internal disproportion  inside the small  eye  can erupt through pressure  differences between 
its structures  : pupilary block, angle closure  or a disproportionate response in case of typically 
uncomplicated surgery, which alters the apparent internal balance of these eye.
Seemingly simple surgeries , such as phacoemulsification or filtering surgery  can trigger a real storm in 
these eyes.

MANAGEMENTUL CATARACTEI LA PACIENTUL DIABETIC
Silvia Chiotoroiu, Anca Pintilei, Ioana Gabriela Stefăniu, I. Stefăniu

Managementul cataractei la pacientul diabetic rămâne o provocare pentru chirurgul oftalmolog chiar 
și în epoca chirurgiei moderne. Prezentarea de față dorește să sublinieze măsurile ce trebuie luate 
cât și abordarea obstacolelor întâmpinate pentru obținerea un rezultat postoperatoriu cât mai bun în 
cazul pacienților diabetici admiși în Departamentul de Oftalmologie al Spitalului clinic Nicolae Malaxa, 
București.

CATARACT MANAGEMENT IN DIABETIC PATIENTS
Silvia Chiotoroiu, Anca Pintilei, Ioana Gabriela Stefăniu, I. Stefăniu

Despite the latest advancements in cataract surgery, the management of diabetic cases is still a challenge 
for cataract surgeons. The current presentation highlights both prophylactic perioperative measures and 
the management of intraoperative difficulties that could occur in order to enhance surgical outcomes of 
diabetic cases admitted in Nicolae Malaxa Hospital’s Ophthalmology Department, Bucharest.

STRABISMUL ȘI DIPLOPIA CONSECUTIVE OPERAŢIEI DE CATARACTĂ
Luminița Teodorescu, Irina Velcea
Oftalmix SOP Clinică Oftalmologică, Bucureşti

Cuvinte cheie: diplopie, strabism vertical, miotoxicitate
Strabismul și diplopia secundară chirurgiei cataractei pot fi produse prin diverse mecanisme: 
miogenic (prin efectul toxic al anestezicului), restricție mecanică, paralizie, secundar ambliopiei, 
decompensarea unei heteroforii pre-existente.
Tratament ne-chirurgical, în deviații mici: prisme, toxină botulinică
Tratament chirugical: Strabismul vertical cauzat de contractura mușchiului drept inferior sau superior 
benificiază de recesia mușchiului contractat și/sau slăbirea antagonistului contralateral hiperfuncțional.
Recomandăm evaluarea preoperatorie de către strabolog a motilităţii oculare la pacienţii cu risc de a 
dezvolta  strabism şi diplopie: istoric de diplopie, poziție compensatorie a capului, purtarea de lentile 
prismatice, strabism sau anizometropie pre-existentă, miopie mare bilaterală, afakie ne-corectată după 
operația unei cataracte congenitale sau traumatice unilaterale.

STRABISMUS AND DIPLOPIA SECONDARY TO CATARACT SURGERY
Luminița Teodorescu, Irina Velcea
Oftalmix SOP Ophthalmology Clinic, Bucureşti
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Key words: diplopia, vertical strabismus, myotoxicity
Diplopia secondary to cataract surgery can result from myogenic, mechanical, paralytic and secondary 
strabismus or decompensation of a pre-existing heterophoria.
Nonsurgical treatment in small angle of deviation: prisms, botulinum toxin injection.
Surgical treatment: vertical strabismus due to inferior or superior rectus contracture may be treated with 
recession of the contracted muscle and/or weakening the overacting mules in the contralateral eye. 
We suggests pre-operative ocular motility assessment, done by the strabologist, in patients with high risk 
of post-operative strabismus and diplopia: prior history of diplopia, a long standing tilt, prismatic glasses, 
pre-existing strabismus or anisometropia, bilateral high myopia, pre-existing uncorrected aphakia after 
surgery on congenital or traumatic unilateral cataract.

IMPLANTAREA UNEI LENTILE FOLDABILE PRIN DOUĂ INCIZII DE DIMENSIUNI DIFERITE
V.Chercotă
Clinica de Oftalmologie Timişoara

Scopul lucrării: este de a demonstra „relația mecanică” dintre partea optică foldată a unui cristalin acrilic 
hidrofil asferic în momentul pasajului prin cartușul de implantare respectiv rezistența peretelui cartușului 
la forțele de presiune produse în momentul implantării.
Metodă: Este prezentată implantarea unui cristalin asferic acrilic hidrofil de +24,0D printr-o incizie 
corneană de 2,2 mm. Implantarea se realizează sub lichid de irigație continuă, iar lumenul cartușului 
este încărcat cu metilceluloză. Metoda de implantare este de tip „wound-assisted”. În momentul 
avansării pistonului de implantare se produce ruptura peretelui cartușului și se evidențiază implantul 
de cristalin artificial foldat pe jumătate în camera anterioară și pe jumătate în exterior. Se explantează 
cristalinul artificial cu o pensă fără dinți pentru a nu leza materialul acestuia, se verifică integritatea părții 
optice și a celor două anse după care se reîncarcă și se reimplantează de data aceasta în sacul capsular 
sub substanță vâscoelastică de tip coeziv. Se constată o implantare mult mai facilă datorită creșterii 
dimensiunii inciziei produse de fenomenele de „stratching” datorate manevrelor de explantare.
Concluzii: În asemenea situații este total nerecomandată tentativa de continuare a implantării cu orice 
instrument deoarece se pot produce leziuni ale integrității diafragmului capsulo-zonular, ale materialului 
acrilic al pseudofakului și/sau ale țesutului corneean juxtaiacent inciziei.

IMPLANTING A FOLDABLE LENS THROUGH TWO DIFFERENT SIZE INCISIONS
V.Chercotă
Eye Clinic Timişoara

Aim: is to demonstrate the „mechanical relationship” between the optical foldable part of an acryclic 
hydrophil aspheric lens at the time of passage through the implantation cartridge respectively the 
cartridge wall resistance to pressure forces produced in the moment of implantation.
Method: the aspherical lens implantation is shown hydrophilic acrylic +24,0D through a 2,2 mm corneal 
incision. The implantation is performed under continuous irrigation fluid and the lumen cartridge is 
loaded with methyllcelulose. The implantation method is „assisted wound”. When advancing the plunger 
to implant fracture occurs cartridge wall and highlights implant artificial lens in the anterior chamber fold 
half and half outside. Artificial lens is implanted with toothless piece not to damage its material, check 
that the optical part and the two loops then reloading and reimplanting this time in the capsular bag in 
substance cohesive viscoelastic type. There is a much easier implantation due to the increased ze of the 
incision products „stratching” phenomena explantation maneuvers.
Conclusions: in such situations is totally recommended further attempt implantation with any instrument 
as it may cause damage to the diaphragm capsulo-zonular integrity, the material acrylic pseudophak and/
or corneal tissue surrounding the wound.
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CRISTALINUL NEPOTRIVIT LA LOCUL NEPOTRIVIT  
C. Tătaru, M. Burcea, Anca Dogăroiu, C. Mihai, Nicoleta Popescu, Cristina Schiesser, Silvia Prodescu, Silvia 
Bădescu
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București

Cuvinte cheie: breșă în capsula posterioară, capsulorexis posterior, vitrectomie
Scop: Vom prezenta tehnica de centrare a unui pseudofak subluxat secundar implantării în sulcus a 
unui cristalin de cameră posterioară cu diametru mai mic decat cel optim in prezența hernierii de vitros 
modificat (sinchizis schintilans) în camera anterioară.
Material și Metode:  În timpul intervenției de recentrare a cristalinului artificial subluxat se constată 
rexisului anterior  centrat, o breșă în capsula posterioară și stabilitatea normala a sacului cristalinian, 
ceea ce determină modificarea planului preoperator de ancorare a anselor cristaliniene prin sutură 
la scleră. Se elimină vitrosul din camera anterioară prin vitrectomie iar breșa din capsula posterioară 
este transformată într-un rexis posterior  cu scopul de a realiza captura opticului cristalinian în inelul 
reprezentat de cele doua rexisuri, anterior și posterior. După realizarea capsulorexisului posterior se 
încearcă introducerea opticului cristalinian prin rexis dar se constată că dimensiunea rexisurilor este prea 
mică și se decide largirea acestora. După această manevră se stabilizează opticul cristalinian în spatele 
rexisului posterior iar hapticele rămân poziționate în fața rexisului anterior.
Rezultate:  Utilizând această tehnică am realizat o centrare perfectă a cristalinului cu menținerea liberă a 
axului optic.
Concluzii: O soluție chirugicală simplă și eficientă în cazul unui cristalin artificial subluxat asociat cu 
capsulorexis anterior și posterior și în prezența unui sac cristalinian stabil este centrarea cristalinului prin 
captura opticului în marginile celor doua rexisuri cu menținerea anterior a hapticelor.

SOLVING THE CASE OF AN INNAPROPRIATE LENS IN AN INNAPROPRIATE PLACE
C. Tătaru, M. Burcea, Anca Dogăroiu, C. Mihai, Nicoleta Popescu, Cristina Schiesser, Silvia Prodescu, Silvia 
Bădescu
Clinical Hospital of Ophthalmological Emergencies Bucharest

Key words: posterior capsule rupture, posterior capsulorhexis, vitrectomy
Purpose:  Presentation of a surgical technique for centration of a subluxated posterior chamber 
intraocular lens  (IOL) caused by its small total diameter and sulcus implantation , associated with a 
modified vitreous (sinchizis scintilans) herniation in the anterior chamber.
Methods: During the surgery, we found a centered anterior capsulorhexis, a posterior capsule breach and 
a normal capsular bag. These findings changed the initial surgical plan of IOL anchoring to the sclera. The 
vitreous was removed through vitrectomy from the anterior chamber and the breach of the posterior 
capsule was transformed into a capsulorhexis in order to capture the IOL optic in the ring formed by 
both rhexes. We enlarged the small rhexes to allow the IOL optic passage. Afterwards we stabilised 
the IOL optic  behind the posterior capsulorhexis and the haptics were placed in front of the anterior 
capsulorhexis.
Results:  Using this technique we managed to perfectly center the IOL creating in this way a clear optic 
axis.
Conclusions:  We presented a simple and efficient surgical solution in a subluxated IOL case associated 
with an anterior and posterior  capsulorhexis and a stabile capsular bag, consisting of IOL centration 
through the its optic capture in the margins of both rhexes and the anterior placement of the haptics. 
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VIDEO OPACIFIEREA CAPSULEI ANTERIOARE SAU....
Adriana Stănilă 1,2,3, D.M. Stănilă 1,3, Elena Mihai1,3, Alina-Adriana Panga 1,3

Spitalul Clinic Județean Sibiu1, Facultatea de Medicină, Universitatea Lucian Blaga Sibiu2, Centrul de 
Cercetare al Suprafetei Oculare Sibiu3 România

Vom prezenta cazul unei paciente de 61 de ani, cu diagnosticul de AO hipermetropie, OD pseudofakie 
de CP, OS cataracta nucleară brună avansată și ambliopie recunoscută de pacient. AVOD=0.3 fcnc, 
AVOS=0.02 fcnc. Pacienta a fost operată în urmă cu 13 ani de cataracta la OD cu implant de cristalin de 
CP. În ultimul timp relatează scăderea AVOD. La examinarea cu lampa cu fantă în midriază am descoperit 
mult material alb în sacul capsular. Am decis împreunî cu pacienta să îndepărtăm acest material cortical.
 Intraoperator am observat o capsulă anterioară albă care de fapt nu a fost capsula ci un material alb 
depus pe capsulă. Vă vom arata cum am rezolvat acest caz.

CASE PRESENTATION. ANTERIOR CAPSULAR OPACIFICATION OR WHAT? 
Adriana Stănilă 1,2,3, D.M. Stănilă 1,3, Elena Mihai1,3, Alina-Adriana Panga 1,3

Emergency Clinical Hospital Sibiu 1, Faculthy of Medicine, Universithy Lucian Blaga Sibiu 2, Ocular Surface 
Research Center Sibiu 3

We will present a case of a 61 years old women, with Hyperopia,  RE Pseudofakia and LE Nuclear brown 
cataracts and ambliopia recognised by the patient. BCVA RE= 0.3-0.4, LE= 0.02. She was operated for 
the cataract to the RE 13 eyears ago, and told us that she lost visual acuithy in the last time. At the slit 
lamp examination in mydriasis we descovered a lot of cortical material in the capsular bag. We decided 
together with the patient to remove the material. 
Intraoperative we found an anterior total white capsule, but was not the capsule it was an organised 
white material deposited on the capsule. We show how we solved this case.

PREVENTŢIA ENDOFTALMITEI DUPĂ CHIRUTGIA CATARACTEI
Dorina Şerbea
Spitalul Municipal Mangalia, România         

Cuvinte cheie: endoftalmitã, complicaţii, , antibioterapie 
Endoftalmita înca reprezinta cea mai redutabilă complicaţie după operaţia de cataractã. Este o afecţiune 
gravã, care se soldeazã cu scăderi importante şi permanente ale acuităţii vizuale, astfel încât prevenţia 
mai degrabã decât tratamentul, trebuie să fie prima linie de apãrare. 
Scopul lucrãrii: Evaluarea metodelor perioperatorii de reducere a riscului de endoftalmitã după chirurgia 
cataractei
Materiale şi metodã: Analiza structuratã a mijloacelor pre-, intra- şi post-operatorii care conduc la o 
incidenţă cât mai scazutã a endoftalmiei, bazată pe o evaluare a studiilor multicentrice internaţionale, 
care raportează incidenţe diferite ale endoftalmitei postoperatorii. Se urmăresc rezultatele date de 
modalităţile diferite de abordare a profilaxiei antibiotice pe trei grupuri de referinţă. Se compară 
picături placebo, cu  antibiotic  intracameral, precum şi levofloxacina perioperator, cu și fără antibiotic  
intracameral. 
Rezultate: Se remarcã o diminuare considerabilã de la 0.36% ±0.01% la  0.05% ± 0.001% a riscului 
de endoftalmitã datoratã asocierii injecției de antibiotice intracameral cu inițierea perioperatorie a 
antibioticelor topice din clasa florochinolonelor de generația a treia şi  continuarea acestora din prima zi 
a intervenției chirurgicale. 
Concluzii: Trebuie ţinut cont atât de modalitatea de realizare perioperatorie a profilaxiei antibiotice, 
care conduce la diferențe certe în incidența endoftalmitei după chirurgia cataractei, cât şi de tendinţa de 
selecţie a unor microorganisme rezistente la antibioterapia uzualã, care trebuie adaptatã pentru a avea o 
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cât mai bunã  penetrabilitate, remanenţã şi eficacitate.

PREVENTION OF ENDOPHTHALMITIS FOLLOWING CATARACT SURGERY
Dorina Serbea
Mangalia,Municipal Hospital, Romania

Keywords: endophthalmitis, complications, antibiotics 
Endophthalmitis still represents the most redoubtable complication after cataract surgery. It is a serious 
condition, which translates into significant and permanent decrease in visual acuity, so prevention rather 
than treatment should be the first line of defense. 
Aim of the study: evaluation of the perioperative  methods to reduce the risk of endophthalmitis 
following cataract surgery. 
Materials and Methods: Structured analysis of pre-, intra- and post-operative means which lead to a 
lower incidence of endophthalmitis, based on an assessment of international multicenter studies, which 
reported various incidences of postoperative endophthalmitis. It traces the different outcomes of the  
different approach in the antibiotic prophylaxis based on three reference groups. It compares placebo 
drops, antibiotic injection sdministered intracamerally and perioperative levofloxacin with and without 
intracameral antibiotic. 
Results: It has been noticed a significant decrease from 0.36% ± 0.01% to 0.05% ± 0.001% risk of 
endophthalmitis due to the combination of antibiotics injected intracamerally and the initiation of 
perioperative topical antibiotics (third generation fluorochinolones) which are continued from the first 
day of surgery.
Conclusions: It must take into account both the embodiment of perioperative antibiotic prophylaxis, 
which leads to certain difference in the incidence of endophthalmitis after cataract surgery, and the trend 
of micro-organisms to become resistant to common antibio-therapy, which has to be adapted , in order 
to  have a better penetration, remanence and effectiveness.

CATARACTĂ TRAUMATICĂ ȘI DIALIZĂ ZONULARĂ PE 180°
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti                                              
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti

Cuvinte cheie: dezinserție zonulară, retractoare de capsulă, inel de tensiune capsulară suturat la scleră
Scop: Evidențierea aspectelor evolutive și a soluției teraputice complexe adoptate într-un caz de 
traumatism ocular contuziv vechi, soldat cu opacifierea cristalinului, dezinserție zonulară superioară pe 
180° și leucom cornean liniar central.
Material şi metodă: Este prezentat cazul unei paciente, în vârstă de 64 de ani, care în urmă cu 5 ani a 
suferit un traumatism ocular contuziv la ochiul drept, urmat de reducerea rapidă a acuității vizuale. La 
prezentare se constată opacifierea cristalinului în toate straturile, iridodonezis, facodonezis, dezinserția 
zonulei între orele 3 – 9 superior și leucom cornean liniar, care interesează centrul pupilei, delimitat între 
orele 11 și 5. S-a planificat chirurgia segmentului anterior prin facoemulsificarea cristalinului opacifiat 
cu susținerea sacului prin retractoare, sutura la sclera a unui  inel de tensiune capsulară  și implant de 
pseudofak foldabil.
Rezultate: Chirurgia cataractei traumatice în acest caz a decurs conform planului, cu mențiunea 
necesității impantării pseudofakului în sulcus și a unui edem cornean, corespunzător leucomului, care a 
persistat 6 săptămâni. Acuitatea vizuală s-a îmbunătățit considerabil de la nd la 50 cm la 20/40 la 2 luni 
postoperator.
Concluzii: Traumatismele segmentului anterior implică alterarea mai multor structuri, iar chirurgia 
cataractei în astfel de situații necesită un arsenal extins de gesturi și proceduri. 
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TRAUMATIC CATARACT AND 180° ZONULAR DYALISIS
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tabacaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest 
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest

Key Words: zonular dialysis, capsule hooks, scleral sutured capsular tension ring
Purpose: To show the evolutionary phases and the complex treatment adopted in a case of old blunt 
ocular trauma which resulted in lens opacification, superior 180° zonular disinsertion and linear central 
corneal leucoma.
Methods: We present the case of 64-year old female patient, who had suffered a blunt ocular trauma 
in her right eye five years ago, followed by the acute loss of visual acuity. On admission, the patient had 
lens opacification, iridonesis, phacodonesis, zonular disinsertion located superior between 3 to 9’o clock 
and a linear corneal leucoma, between 11 to 5’o clock, which crossed the central area of the pupil,. It 
was planned to undergo anterior segment surgery by phacoemulsification of the lens, maintaining the 
stability of the capsular bag by iris hooks,  using a scleral sutured capsular tension ring and placing a 
foldable IOL.
Results: The surgical procedure was completed with no unexpected complications. It was considered to 
implant the IOL in the sulcus. It was noticed a corneal edema leucoma  related, which healed completely 
after 6 weeks. The visual acuity has considerably improved from CF to 20/40 at 2 months after the 
procedure.
Conclusion: The anterior segment trauma results in changes to various ocular structures and the 
subsequent surgery to treat them requires a comprehensive armentarium of procedures and maneuvers.

MALPOZIŢIA TARDIVĂ A UNUI CRISTALIN ARTIFICIAL DE CAMERĂ ANTERIOARĂ- ABORDARE 
CHIRURGICALĂ
Monica Gavriș, Ioana Olteanu
Oftalmologie, Spitalul Militar Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: IOL-CA dislocat, explantare, reimplantare
Introducere: Progresele în chirurgia cataractei și în tehnologia cristalinelor artificiale prin implantarea 
lor în sacul capsular au scăzut considerabil procentul malpozițiilor. Totuși, pacienții operați prin tehnica 
extracției intracapsulare a cristalinului cu implante de cameră anterioară sau pupilare prezintă risc 
crescut de malpoziție tardivă și afectare endotelială.
Materiale și Metode: Prezentăm cazul unui pacient de 79 de ani care a fost operat de cataractă la AO în 
urmă cu 20 de ani prin metoda extracției intracapsulare urmate de implantarea unui IOL-AC PMMA în 
camera anterioară la AO. La OS se constată că o porțiune a hapticii distale superioare este dislocată în 
afara globului ocular. AV= 20/63, PIO= 11 mmHg; celule endoteliale= 826/mm². Se practică explantarea 
cristalinului artificial de cameră anterioară cu mare dificultate datorită hapticii inferioare inclavate în 
iris, urmată de vitrectomie anterioară și implantarea unui cristalin artificial model Artisan, fixat pe fața 
posterioară a irisului.
Rezultate: AV la 1 săptămână a fost = 20/200 și la 6 săptămâni 20/63, PIO la 1 săptămână a fost 10mmHg 
și la 6 săptămâni 13 mmHg; cristalinul artificial bine poziționat.
Concluzii: Monitorizarea periodică a pacienților cu cristalin artificial de cameră anterioară, la 6 luni, se 
impune pentru a urmări starea celulelor endoteliale, dar și poziția pseudofakului în camera anterioară. 
Explantarea și reimplantarea necesită o tehnică sigură și utilizarea de substanțe vâscoelastice dispersive și 
coezive este necesară pentru o protecție cât mai bună a endoteliului cornean.
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LATE MALPOSITIONING OF AN ANTERIOR CHAMBER IOL – SURGICAL APPROACH
Monica Gavriş, Ioana Olteanu
Ophthalmology, Military Hospital, Cluj-Napoca, Romania

Key words: dislocated AC IOL, explantation, IOL exchange
Introduction: The advances in cataract surgery and IOL technology, fixating IOLs in the capsular bag, 
considerably reduced the number of malpositions. Even though, patients with anterior chamber (AC) 
IOLs, pupillary IOLs, who underwent intracapsular lens exchange, present a higher risk of dislocation and 
endothelial cell damage.
Material and Methods: We present the case of a 79-year old patient, who underwent intracapsular lens 
exchange in both eyes, 20 years ago, followed by PMMA AC IOL implantation. We noticed the distal part 
of the superior haptic in the LE was dislocated outside the ocular globe. BCVA=20/63, IOP= 11 mmHg, 
endothelial cell count= 826/mm².
The AC IOL was removed with great difficulty due to the inclavation of the inferior haptic in the iris, 
followed by anterior vitrectomy and implantation of and Artisan IOL, fixated on the posterior surface of 
the iris.
Results: BCVA 1 week postoperatively was 20/200 and 6 weeks postoperatively, 20/63., IOP was 10 
mmHg after 1 week and 13 mmHg after 6 weeks. The Artisan IOL was well positioned.
Conclusions: A regular follow-up for patients with AC IOLs is compulsory and should be performed every 
6 months to assess the endothelial cell count and the IOL position; removal and replacement of IOLs 
necessitates a safe technique and the use of adhesive and cohesive viscoelastic substances to protect de 
corneal endothelium.  

SUBLUXAŢIE TRAUMATICĂ A CRISTALINULUI – UN COȘMAR INTRAOPERATOR
Dana Preoteasa
Spitalul de Oftalmologie Onioptic, Craiova, România

Cuvinte cheie: cataractă, subluxație de cristalin, inel de tensionare a sacului capsular
Metodă: Prezentăm cazul unei paciente monoftalme, cu dezlipire veche de retină la ochiul drept și 
cataractă cu subluxație de cristalin la ochiul stâng. Se decide extractia cristalinului cu implantare de 
inel de tensionare al sacului capsular. Deoarece intraoperator nu se obține o centrare bună a sacului 
cristalinian, și, implicit, a cristalinului, se decide introducerea suplimentară a unui segment Ahmed 
suturat la sclera. In timpul fixării acestuia, sacul capsular se rupe și atunci este necesară sutura anselor 
cristalinului implantat in sac încercându-se, în același timp și fixarea inelului de tensionare.
Concluzii: cataracta traumatică asociată cu subluxația de cristalin reprezintă o entitate serioasă, care 
necesită manevre chirurgicale laborioase, cu decizii care trebuie luate  in consecinta. Este de preferat a fi 
aleasă tehnica cu cele mai puține manevre in camera anterioară și care să ofere o stabilitate în timp.

TRAUMATIC LENS SUBLUXATION- AN INTRAOPERATIVE NIGHTMARE
Dana Preoteasa
Onioptic Ophthalmology Hospital, Craiova, Romania 

Keywords: cataract, lens subluxation, a capsular tension ring   
Method: We present a case of a patient with retinal detachment at right eye and cataract lens 
subluxation in his left eye. We decide to extract the lens and implant a capsular tension ring in the 
capsular bag. Because we do not get a good centration of lens bag, and thus the IOL, we decided to 
introduce an additional Ahmed segment sutured to the sclera. In its time fixing, capsular bag was break 
and, then was necessary to suture loops of IOL while fixing tension ring.
Conclusions: Traumatic cataracts associated with lens subluxation is a serious entity , requiring laborious 
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surgical procedures, with decisions to be taken in consequence . It is preferable to be chosen with the 
fewest technical maneuvers in the anterior chamber and that provide stability long time.

ABORDĂRI CHIRURGICALE ÎN REPOZIŢIONAREA PSEUDOFAKULUI ŞI A SACULUI CAPSULAR DISLOCAT
Monica Gavriş, Ioana Olteanu
Oftalmologie, Spitalul Militar Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: pseudofak dislocat, repoziţionare, explantare, reimplantare
Introducere: Malpoziţia cristalinului artificial poate fi o complicaţie serioasă întâlnită atât intra- cât şi 
postoperator, deşi incidenţa ei este în scădere în epoca chirurgiei moderne a cataractei cu implantarea 
cristalinelor artificiale în sac. În funcţie de severitatea malpoziţiei cristalinului artificial şi uneori a sacului 
cristalinian, există două metode de rezolvare chirurgicală: repoziţionarea sau explantarea pseudofakului.
Materiale şi Metode: Prezentăm cazul unui pacient de 93 de ani care a suferit o operaţie de cataractă 
cu implantarea unui cristalin artificial foldabil în sac, la OS, în octombrie 2015. De şase luni prezintă 
scăderea acuităţii vizuale la OS fără a fi suferit un traumatism ocular în antecedente. Pseudofakul şi sacul 
capsular sunt dislocate temporal, AV= 20/400, PIO= 11mmHg, celule endoteliale= 1695/mm². Iniţial 
s-a preconizat ancorarea sacului cristalinian cu un fir de sutură la scleră, ipoteză la care am renunţat 
în favoarea suturării pseudofakului la scleră. Această opţiune a fost urmată de descentrarea inferioară 
a pseudofakului. În această situaţie se practică explantarea cristalinului artificial şi înlocuirea lui cu un 
cristalin artificial model Artisan, fixat pe faţa posterioară a irisului.
Rezultate: AV evaluată la 1 si 6 săptămâni postoperator= 20/40; PIO= 12 mmHg; cristalinul artificial bine 
centrat, pupila rotunda.
Concluzii: Alegerea soluţiei terapeutice depinde de gradul malpoziţiei pseudofakului, de tipul 
pseudofakului şi nu în ultimul rând de experienţa chirurgului în abordarea tehnicilor de repoziţionare sau 
explantare şi reimplantare a cristalinului artificial.

SURGICAL APPROACHES REPOSITIONING THE DISLOCATED IOL-BAG COMPLEX
Monica Gavriş, Ioana Olteanu
Ophthalmology, Military Hospital Cluj-Napoca, Romania

Key words: dislocated IOL, repositioning, IOL explantation, IOL replacement
Introduction: Malpositioning of the IOL can be a serious complication. It can happen intraoperatively or 
postoperatively, even though its incidence is rare in modern cataract surgery, with bag fixation of the 
lens. According to the grade of malposition of the lens and and/or capsular bag, we can distinguish two 
surgical approaches: repositioning and removal of the lens.
Material and Methods: We present the case of a 93-year old patient, who underwent cataract surgery in 
the LE with implantation of a foldable IOL with bag fixation, in october 2015; 6 months ago he presented 
decreased vision in his LE without any history of ocular trauma. The IOL and the capsular bag present 
a temporal dislocation; VA=20/200, PIO=11 mmHg, endothelial cell count=1695/mm². It was initially 
intended to fixate the capsular bag with a suture to the sclera, but finally it was decided to fixate the IOL 
to the sclera. This approach was followed by an inferior descentration of the IOL. In this situation, the 
lens was removed and replaced with an Artisan IOL fixated on the posterior surface of the iris.
Results: BCVA at 1 and 6 months postoperatively was 20/40; IOP= 12 mmHg, well centered IOL, round 
pupil
Conclusions: Choosing the right surgical strategy depends on the grade of IOL malpositioning, on the type 
of IOL used and on the surgical experience in approaching IOL repositioning, removal and replacement 
techniques.
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CÂND NIMIC NU MERGE CONFORM PLANULUI
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti

Cuvinte cheie: colobom cristalinian, cataractă traumatică, midriază fixă, pupiloplastie
Scop: Evidențierea aspectelor evolutive și a soluțiilor teraputice complexe într-un caz de traumatism 
ocular contuziv vechi, soldat cu opacifierea cristalinului, colobom cristalinian localizat, dezinserție 
zonulară sectorială și midriază areflexivă.
Material şi metodă: Este prezentat cazul unui pacient tânăr, în vârstă de 28 de ani, care în urmă cu 20 
de ani a suferit un traumatism ocular contuziv, urmat de reducerea progresivă a acuității vizuale. La 
prezentare se constată midriază areflexivă prin ruperea traumatică a sfincterului pupilar, opacifierea 
cristalinului în toate straturile, colobom cristalinian și dezinserția zonulei între orele 3 – 5 și astigmatism 
cornean de 3,5 dioptrii. S-a planificat chirurgia segmentului anterior prin facoemulsificarea cristalinului 
opacifiat, implant în sac de inel de tensiune capsulară, implant de pseudofak foldabil tip toric și 
pupiloplastie prin sutură tip  cerclaj.
Rezultate: După facoemulsificarea fara probleme, la încercarea de a implanta în sac inelul de tensiune 
capsulară se constată incapacitatea acestuia de a destinde sacul, datorită unui colobom asociat al sacului. 
Această constatare a dus la explantul inelului, renunțarea la implantul toric și implantarea unui cristalin 
artificial foldabil în sulcus, format din trei piese. La tentarea pupiloplastiei prin cerclaj se constată lipsa  
de material tisular adecvat și se practică sutura sectorială a marginilor irisului, cu acoperirea părții optice 
a cristalinului artificial. Recuperarea vizuală postoperatorie a fost integrală (20/20) cu corecție optică 
cilindrică tolerabilă, dar persistă încă fotofobia datorită pupilei mai mari.
Concluzii: Există situații în care strategia preoperatorie trebuie dublată de o tactică flexibilă, experiența 
chirurgului fiind decisivă pentru obținerea unui rezultat functional adecvat.

WHEN NOTHING GOES ACCORDING TO PLAN
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1, Elena Suvac1, C. Maftei1, Cătălina David1, C. Celea1,2

1”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest                                  
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest

Key Words: lens coloboma, traumatic cataract, fixed mydriasis, pupiloplasty
Purpose: To show the evolutive aspects and complex therapeutic solutions for an old blunt ocular trauma 
case, which induced the crystalline lens opacification, a localised lens coloboma, a sectorial zonular 
disinsertion and permanent mydriasis.
Methods: It is presented the case of a young 28-year-old patient who suffered, 20 years ago, a blunt 
ocular trauma, which led to a progressive loss of vision. On admission he was recorded with permanent 
mydriasis caused by a traumatic tear of the pupillary sphincter, opacification of all the crystalline 
lens layers, lens coloboma, zonular disinsertion between the 3rd  and the 5th hour and a 3.5 diopter 
astigmatism. It was planned an anterior segment surgery with lens phacoemulsification, an implant 
of a capsular tension ring and a foldable toric intraocular lens implantation, followed by a cerclage 
pupilloplasty. 
Results: After the phacoemulsification, which was without any difficulties, when we tried to implant the 
capsular tension ring it was noticed its incapacity to expand the capsular bag because of an associated 
bag coloboma. Therefore, this ascertainment led to the explantation of the CTR, giving up the toric 
implant and choosing a sulcus implantation of a three piece foldable intraocular lens. When we tried 
the cerclage pupilloplasty, it was noticed the lack of adequate proper tissue and a sectorial suture of 
the pupillary margins of the iris was done, covering the optical zone of the intraocular lens. The vision 
improvement after surgery was up to 20/20 with a tolerated cylindrical correction, but photophobia was 
still present, because of a larger pupil diameter.
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Conclusion: There are situations when the preoperative strategy must be doubled by a flexible tactics, 
and the surgeon’s experience has a decisive role in obtaining a proper functional result.

NUCLEU CRISTALINIAN LUXAT IN VITROS – MANAGEMENT CHIRURGICAL
C. Roșca 
Clinica OCULENS, Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: cristalin luxat, cataractă, facoemulsificare, vitrectomie posterioară
Introducere: Luxarea cristalinului în vitros este una dintre complicațiie „de temut” a operației de 
cataractă prin facoemulsificare. Ea apare la un moment dat în cazuistica oricărui chirurg de pol anterior. 
Factorii de risc sunt: pupila de dimensiuni reduse, pseudoexfolierea capsulară, cataracta traumatică, 
nucleu cristalinian dur, floppy iris, pacienții confuzi, claustrofobi și vârsta inaintată a pacientului.
Material și metodă: Vom prezenta cazul unui pacient la care s-a efectuat operația de cataractă prin 
facoemulsificare. 
Rezultate: Pacientul s-a prezentat în vederea intervenției chirurgicale pentru cataractă. Deși intervenția se 
anunța una care să nu ridice riscuri intraoperatorii, la un moment dat am constatat luxarea unui fragment 
cristalinian în vitros. Am continuat cu aspirarea fragmentelor de cortex restant cu ajutorul vitreotomului, 
extragerea fragmentelor de nucleu din vitros prin vitrectomie prin pars plana și implantare în sulcus a 
unui implant foldabil 3 piese. Filmul video exemplifică acești pași.
Concluzii: Luxarea crisatlinului sau a unor fragmente cristaliniene în vitros este o complicație a 
chirurgiei cataractei dar care se poate rezolva cu ajutorul vitrectomiei prin pars plana cu rezultate bune 
postoperatorii, fără a pune în pericol funcția vizuală a pacientului.

DROPPED NUCLEUS – SURGICAL APPROACH
C. Rosca
OCULENS Clinic, Cluj-Napoca

Key Words: dropped nucleus, cataract, phacoemulsification, posterior vitrectomy
Introduction: Dropped nucleus may be one of the most feared complications of cataract surgery 
by phacoemulsification that occurs, at some point, during the career of any cataract surgeon. Risk 
factors are: small pupil size, pseudoexfoliation, traumatic cataract, hard nucleus, floppy iris, confused, 
claustrofobic, old patients.
Material and Methods: We present the case of a patient that underwent cataract suregry by 
phacoemulsification. 
Results: The patient addressed our clinic for cataract surgery by phacoemulsification. Even if the case 
presented none of the risk factors listed above, at some point during the intervention we experienced 
nucleus fragment drop. The surgeon continued the intervention using the vitrector for cleaning the 
residual cortex and extracting the dropped nucleus fragments from the vitreous. A 3 piece posterior 
chamber IOL was implanted in the sulcus. The video outlines all these steps performed for solving this 
complication.
Conclusion: Nucleus drop can be succesfully managed by pars plana vitrectomy with good visual results.

PLATFORMA DOUBLE C-LOOP – PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂŢI
Lukan Mishev
Sofia, Bulgaria

Vă prezentăm experiență noastră de doi ani în folosirea platformei Double C loop IOL de la Physiol.
Analizăm anumite specificități la alegerea și calcularea puterii sferice a cristalinelor multifocale și MIOL 
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torice.
Demonstrație video despre comportamentul cristalinelor hidrofobe și hidrofile în momentul implantării 
lor prin incizie cu dimensiuni sub 2mm. Evaluarea comportării din punct de vedere clinic.

DOUBLE C LOOP PLATFORM- CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Lukan Mishev
Sofia, Bulgaria

We present our two-year experience with double C loop IOL platform from Physiol. We analyze 
some specifics in the selection of patients  and calculation of multifocal and MIOL toric IOLs. Video 
demonstration   of the behavior of hydrophobic and hydrophilic IOL during the implantation trough sub 2 
mm in incision size. Evaluation of the IOL’s behavior from clinical point of view.

HOW TO PERFORM 10,000 PREMIUM CATARACT SURGERY A YEAR
Takayuki Akahoshi
Japan

In 2015, I have operated 10,398 cataracts personally in the hospital as well as the clinic where the 
number of the surgery is over 60 cases/day. All the cases were operated by phacoemulsification through 
a 1.8mm micro coaxial incision without using the femtosecond laser. 4,074 toric IOLs were implanted 
to all of the cases who have the indication. Incidence of posterior capsule rupture was 0.29% and 
endophthalmitis 0%. In this lecture, the detail of my current surgery will be explained step by step using 
a video with relevant surgical instruments. The know-how of managing large number of cases will be 
discussed from the view point of safety as well as efficiency.

HOW TO MANAGE THE COMPLICATED CATARACT AND COMPLICATIONS
Takayuki Akahoshi
Japan

My basic strategies for the complicated cases are phaco prechop, capsular staining and use of iris 
retractors. With these simple procedures, most of the cases can be operated quite easily without causing 
complications. Cases of small pupil, dense cataract, floppy iris, subluxated cataract, advanced glaucoma, 
corneal opacity, post-RK, posterior polar and white mature cataract will be presented by video. Case 
presentation of posterior capsule rupture and dropping nucleus will be made. Original management of 
late complication of subluxated IOL will be also presented.

COMPARAREA CARACTERISTICILOR MORFOLOGICE ALE INCIZIILOR  CORNEENE DUPĂ IMPLANTAREA 
IOL-ULUI CU 3 DISPOZITIVE: INJECTOR MANUAL, INJECTORULUI MOTORIZAT AUTOSERT TM  ȘI 
SISTEMUL DE LIVRARE PRE-ÎNCĂRCATĂ ULTRASERTTM 
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, Nicoleta Anton, D.Chiseliță
Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa, Iaşi
Clinica Oftaprof, Iaşi

Scop:Evaluarea caracteristicilor morfologice ale inciziilor corneene  (IC) după implantarea unui IOL acrilic 
hidrofob foldabil cu 3 dispozitive: injector manual, AutoSert TM injectorului motorizat și sistemul de 
livrare pre-încărcate UltraSertTM, folosind tomografia în coerență optică (OCT).
Locul de desfășurare: Clinica Oftaprof, Iași, România
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Metode: Acest studiu clinic, prospectiv, non randomizat - a inclus 90 de ochi (90 pacienți), la care s-a 
efectuat facoemulsifiere standard prin incizie în cornee clară (ICC) de 2.2 mm. Ochii au fost împărțiți  în 
trei grupuri în funcție de tipul de injector utilizat: Grupa I (n = 30),  în care a fost utilizat un injector de tip 
piston (Royale); Grupul II (n = 30), unde a fost utilizat un injector motorizat automat (Autosert); Grupul III 
(n = 30), în care a fost utilizat sistemul de livrare a IOL preîncărcat  UltraSert. Caracteristicile arhitecturale 
ale ICC au fost evaluate cu ajutorul OCT de segment anterior. În ziua 1 postoperator au fost măsurate: 
lungimea inciziei corneene și unghiul inciziei,  prezența detașării localizate a membranei Descemet, lipsa 
alinierii  la nivelul epiteliului  și endoteliului precum și și gaping-ul epitelial și endotelial.
Rezultate: Valoarea medie a lungimii ICC a fost de 1,64 mm +/- 0,22 în grupa I, 1,65 mm +/- 0,27 din 
grupa II și 1,71 mm +/- 0,2 în grupa III. Unghiul mediu al inciziei a fost de 40,9 +/- 8,63 grade în grupa 
I, 41,7 +/- 9,03 grade în grupa a II-, 41,5 +/- 8,94 grade în diferența de grup III. între grupuri Nu s-au 
evidențiat diferențe semnificative statistic (P> 0,05) între grupuri pentru niciun parametru.Frecvența 
gaping-ului epitelial și a lipsei de aliniere la nivelul endoteliului  a fost similară pentru toate grupurile (P> 
0,05). Incidența detașării localizate a membranei Descemet a fost de 66% în grupa I, 46% din grupa II și 
40% în grupa III.  Incidența  gapingului endotelial a fost mai mare în grupul I, urmat de Grupul II și Grupul 
III (46%, 40% și 33%, respectiv) .Diferența a fost semnificativă statistic.
Concluzii:Sistemul de injectare motorizat și sistemul de livrare a IOL UltraSert au  păstrat arhitectura 
inciziei corneene originale comparativ cu injectorul manual, prezervând o mai bună integritate a plăgii.

COMPARISON OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF CLEAR CORNEAL INCISIONS AFTER IOL 
IMPLANTATION WITH 3 DEVICES: MANUAL INJECTOR, AUTOSERT TM MOTORIZED INJECTOR AND THE 
ULTRASERTTM PRE-LOADED DELIVERY SYSTEM
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa, Nicoleta Anton, D.Chiseliță
Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa, Iaşi
Clinica Oftaprof, Iaşi

Purpose: To evaluate morphological features of clear corneal incisions (CCI) after implantation of a 
foldable hydrophobic acrylic intraocular lens with 3 devices: manual injector, AutoSert TM motorized 
injector and the UltraSertTM pre-loaded delivery system, using optical coherence tomography (OCT).
Setting: Oftaprof Clinic, Iasi, Romania
Methods: This prospective non-randomized clinical trial included 90 eyes(90 patients) that underwent 
standard phacoemulsification using a 2.2mm CCI. The study comprised three groups depending on IOL 
injector used: Group I(n=30), where where a plunger type injector (Royale) was used; Group II(n=30), 
where an automated motorized injector (Autosert) was used; Group III(n=30), where the pre-loaded 
delivery system UltraSert was used. Architectural features of CCIs were evaluated using anterior segment 
OCT on postoperative day 1.The length of the corneal incision and the angle of the incision were 
measured. The presence of localDescemet membrane detachment,endothelial misalignment, epithelial 
and endothelial gaping were assesed.
Results: The mean CCI length was 1.64 mm +/- 0.22 in Group I,1.65 mm +/- 0.27 in Group II and 1.71 mm 
+/- 0.2 in Group III. The mean incision angle was 40.9 +/- 8.63 degrees in Group I,41.7 +/- 9.03 degrees in 
Group II, 41.5 +/- 8.94 degrees in Group III.The difference between groups was not statistically significant 
(P>0.05) for any parameter.The incidence of epithelial gaping and endothelial misalignment was similar 
for all groups( P>0.05).The incidence of Descemet membrane detachment was 66% in Group I, 46% in 
Group II and 40% in Group III. The incidence of endothelial gaping was greatest in Group I followed by 
Group II and Group III (46%, 40% and 33%, respectively).The difference was statistically significant.
Conclusion: The motorized insertion system and the UltraSertTM pre-loaded delivery system preserved 
the architecture of the original corneal incision compared to the manual injector,causing better posterior 
wound integrity.
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