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Mesaj de bun venit (Welcome message)

 Dragi colegi,

 Am onoarea şi privilegiul să vă spun bun venit la al cincilea Congres 
de Cataractă si Chirurgie Refractivă, care, în mod deja traditional, se 
desfăşoară împreună cu Societatea Retina la Eforie Nord, Hotel Europa.
Ne străduim să organizăm un congres modern şi conectat la direcţiile de 
dezvoltare ale oftalmologiei internaţionale.
 Am încercat să păstrăm acea viziune care îmbină vechile tradiţii 
cu o atitudine creativă, cu scopul de a îmbunătăţi substanţial calitatea 
acestui eveniment ştiinţific. În acest sens am acordat un spaţiu larg 
secţiunii de coşmaruri în oftalmologie, cazurilor interactive, dar am 
lansat şi subiecte noi, atât de discutatele controverse din practica 
oftalmologică.
  Şi la această ediţie avem alături de noi oaspeţi din stăinătate care 
ne vor împărtăşi noutăţi din experienţa lor medicală şi chirurgicală.
 Unul dintre cele mai incitante, dar aş îndrăzni să-l numesc şi 
subiect chinuitor în chirurgia cataractei este acela al operaţiilor pe 
tărâmul nesigur al sindroamelor inflamatorii de diverse etiologii.
 Avem plăcerea ca la acest congres să promovăm firme de 
prestigiu care sa-şi prezinte preocupările şi produsele inovatoare de 
ultimă generaţie.
 Împreună cu prietenul meu, Dr. Florian Balta, vă invit să participaţi 
la această manifestare ştiinţifică, uniţi în dorinţa de perfecţionare, de 
noutate informaţională si de bucuria apartenenţei la această frumoasă 
comunitate profesională.

Cu prietenie,

Prof. Dr. Călin Petru Tătaru    Conf. Dr. Florian Baltă
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 Dear colleagues,

  I have the honor and the privilege to welcome you to the 5th 
Congress of Cataract and Refractive Surgery, which is already traditionally 
held together with the Retina Society in Eforie Nord, Europa Hotel.
  We strive to organize a modern congress connected to the 
directions of development of international ophthalmology.
 We have tried to preserve that vision that combines old 
traditions with a creative attitude and the aim of substantially improving 
the quality of this scientific event. In this sense, we have given a wide 
space to the section of nightmares in ophthalmology, interactive cases, 
but we have also launched new topics, such as the controversy in the 
ophthalmological practice.
  Also this year we have with us guests from abroad who will share 
news from their medical and surgical experience.
 One of the most exciting, but I dare to call it also a tormenting 
issue in cataract surgery is operating in the unsafe realm of inflammatory 
syndromes of various aetiologies.
 We have the pleasure to promote prestigious companies to 
present their concerns and innovative products at this congress.
 Together with my friend Dr. Florian Balta I invite you to participate 
in this scientific event, united in the desire for improvement, informational 
novelty and the joy of belonging to this beautiful professional community.

With friendship, 

Prof. Dr. Călin Petru Tătaru    Conf. Dr. Florian Baltă
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Informații congres (Congress Details)

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

Program secretariat (Information desk program):
7 Iunie (7th of June) 10:00 – 19:00
8 Iunie (8th of June) 07:30 – 19:00
9 Iunie (9th 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 technical details 
could be verified (video).

Acces internet Wi-Fi gratuit pe toată perioada congresului.
Free Wi-Fi Internet access is provided during the congress.
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Cursuri (Courses)
Locație Cursuri Sala MERCUR

1. Cristaline torice – drumul de la măsurători la un rezultat predictibil
 Toric IOL’s - the way from measurements to predictable results
 Bogdan Galan
 Joi 7 Iunie 15:30 – 16:30
2. Topografie corneană 
 Corneal topography
 Dorin Nicula
 Vineri 8 Iunie 12:00 – 13:00 
3. Chirurgia cataractei – ABC-ul unei operații de succes 
 Cataract Surgery - The ABC of a successful surgery
 Călin Tătaru, Mihai Zemba
 Vineri 8 Iunie 17:30 – 18:30 
4. Performanța în biometrie – avantajele utilizării biometrelor 
 optice
 Pentacam AXL si Optopol OCT
 Performance in ocular biometry - the benefits of Pentacam AXL 
 and Optopol OCT optical biometers  
 Bogdan Galan, curs organizat de compania ARGUS OPTIK - RIDA 
 GROUP
	 Sȃmbǎta	9	Iunie	11:30	–	12:30
5. Abordarea clinică a pacienților cu uveită  
 Clinical approach for the uveitis patient 
 Roxana Ursea
	 Sȃmbǎta	9	Iunie	15:00	–	16:00

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

Joi 7 Iunie
Thursday 7th of June

Nemărginitele dimensiuni ale spațiului vitreo-retinian
The unlimited dimensions of the Vitreo-Retinal space

15:00-16:30 Sesiunea I / Session I
Îmblânzirea spațiului vitreo-retinian – sesiune cu lucrări 
invitate
The taming of the vitreo-retinal space – invited lectures 
session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, 
S.L. Dr. H.T. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu,
Prof. Dr. Murat Oncel

16:30-17:30 Sesiunea II / Session II
Tehnologia spațiului vitreo-retinian – sesiune tehnică
Vitreo-retinal space technology – technical session 
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă,
S.L. Dr. H.T. Stanca, S.L. Dr. D. Brănișteanu, Dr. O. Mușat, 
Dr. L. Levai, Prof. Dr. Murat Oncel 

17:30-17:45 Pauză (Coffee Break)
17:45-18:15 Sesiunea III / Session III 

Dovezi și experiența clinică în practica curentă cu 
Aflibercept 
Evidence and experience in the real world with Aflibercept 
Simpozion Bayer / Bayer Symposium

18:15            Scurt metraj -  AMD NOBEL
18:15-19:00 Curs video de vitrectomie 

Video course of vitrectomy 
F. Baltă

20:00           Cocktail
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Vineri 8 Iunie 
Friday 8th of June

09:00-09:30 Toric IOL’s – Tips and tricks
Nino Hirnschall, Austria
Simpozion / Symposium Johnson&Johnson Vision

09:30-10:00 Prezentarea unor cazuri severe de uveită și discuții
asupra modalităților de diagnostic și tratament / Masă 
Rotundă
Case-based presentations and open discussion regarding 
management of few challenging uveitis patients / Round 
Table
Roxana Ursea, Calin Tataru

10:00-10:20 Utilizăm cristaline performante în afecțiuni corneene?
Should we use high performance lens in corneal disease?
Cătălina Corbu

10:20-10:40 Optimized Aspheric™ IOL (ABC-design) - concept Hoya in
prezervarea calității vederii, post-implantare
Dorin Nicula
Simpozion / Symposium Farmatin 

10:40-11:00 Pauză (Coffee Break)
11:00-12:30 Intre tradiție și inovație. De ce tradiție? Ce fel de

inovație? Survolând performanța cristalinelor Advanced 
Technology ALCON
Lansare a cristalinului preloaded Clareon® AutonoMe™
Between Tradition and Innovation
Why tradition? What type of innovation?
Overflying the ALCON Advanced Technology IOLs 
performance
Launch of Clareon® AutonoMe™ preloaded IOL
Norbert Pesztenlehrer (Hungary), Bogdan Galan,
Tony O’Reilly (Ireland), Dorin Chiseliță, Călin Tătaru
Simpozion / Symposium Alcon
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12:30-13:00 Stare de bine, dintr-o clipire
Prof Dr Adriana Stănilă, Dan Puric
Simpozion / Symposium Reckitt Benckiser

13:00-14:30 Pauză de masă (Lunch Break)
14:30           Scurt metraj -  AMD NOBEL
14:30-17:00 Sesiune interactivă comuna - Cazuri deosebite în chirurgia 

cataractei – televoting / Masă Rotundă
Interactive session – particular cases in cataract surgery – 
televoting / Round Table
Quiz Show SRR
Sesiune deschisă interactivă tuturor participanților
Open interactive session to everybody

17:00-17:10 Pauză (Coffee Break)
17:10-19:00 Chirurgia spațiului vitreo-retinian - Lucrări libere 

Vitreo-Retinal Spatial Surgery - Free Papers
20:30  Cocktail
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Sâmbătă 9 Iunie
Saturday	9th	of	June

09:00-10:10 Lucrări libere (Free Papers)
10:10-10:30 MINI WELL, noua generatie de cristaline EDOF

MINI WELL, new generation of EDOF IOL’s
Claudio Carbonara, Italia
Simpozion / Symposium SIFI

10:30-11:10 Recent advancements in anterior segment surgical
Procedures
Marco Lombardo, Italia
Finding the right path in healing the cornea distress - A 
“New Balance”  - LactoYal
H.T.Stanca
Simpozion / Symposium Biosooft Romania

11:10-11:20 Pauză (Coffee Break)
11:20-11:40 Managementul keratitei severe ȋn Sindromul de Ochi

Uscat 
Management of severe keratitis in Dry Eye Syndrome 
Anca Dogaroiu
Simpozion / Symposium Santen

11:40            Scurt metraj -  AMD NOBEL
11:40-13:00 Lucrări libere (Free Papers)
13:00-14:30 Pauză de masă (Lunch Break)
14:30-16:10 Lucrări libere (Free Papers)
16:10-16:20 Pauză (Coffee Break)
16:20-16:50 Prezentarea generalǎ a operației de cataractă folosind

noua generație de aparat phaco – Stellaris Elite
An overview of cataract surgery using the newest
Stellaris Elite phacomachine 
Mihai Ghiță 
Simpozion / Symposium Valeant
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16:50-17:20 O trecere in revista a rolului imagisticii oculare în
diagnosticarea și managementul patologiei segmentului 
anterior
An overview of the utility of ocular imaging in the diagnosis 
and management of anterior segment pathology
Roxana Ursea, SUA

17:20-17:40 Răspunderea juridicǎ ȋn actul medical – implicații
penale, profesionale si civile 
Av Ciprian Sǎraru

17:40-19:00 Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă
Nightmares in Ophthalmology / Round Table

20.30            Cocktail
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Duminică 10 Iunie 
Sunday 10th of June

09:00-10:00 Performanța în biometrie – avantajele utilizării
biometrelor optice Pentacam AXL si Optopol OCT
Performance in ocular biometry - the benefits of Pentacam 
AXL and Optopol OCT optical biometers  
Bogdan Galan

10:00-11:00 Topografie corneană 
Corneal topography
Dorin Nicula

11:00-12:00 Abordarea clinică a pacienților cu uveită  
Clinical approach for the uveitis patient 
Roxana Ursea

12:00-13:00 Chirurgia cataractei – ABC-ul unei operații de succes 
Cataract Surgery - The ABC of a successful surgery
Călin Tătaru, Mihai Zemba

13:00            Închiderea congresului (Closing Ceremony)
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Program Detaliat (Detailed Programme)

Joi 7 Iunie
Thursday 7th of June

Nemărginitele dimensiuni ale spațiului vitreo-retinian
The unlimited dimensions of the Vitreo-Retinal space

15:00-16:30 Sesiunea I / Session I

Îmblânzirea spațiului vitreo-retinian – sesiune cu lucrări invitate
The taming of the vitreo-retinal space – invited lectures session
Moderatori (Chairing	committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T. Stanca, 
Prof. Dr. M. Munteanu, Prof. Dr. Murat Oncel
1.      Istoria chirurgiei vitreo-retiniene 
 The history of  vitreo-retinal surgery 
 H.T. Stanca 
2. Drumul meu prin chirurgia vitreo-retiniană 
 My way in vitreo-retinal surgery 
 F. Baltă 
3. Metode facilitatoare în chirurgia vitreo-retiniană
 Supportive methods in vitreo-retinal surgery
 Murat Oncel (Istanbul, Turkey)
4. Protocoale actuale in abordarea edemului macular 
 Update on the Management of Macular Edema
 M. Munteanu
5.         Noutati in Retinologia anului 2017
            Highlights in Retinology – year 2017 in Focus
            D. C. Branisteanu

16:30-17:30 Sesiunea II / Session II

Tehnologia spațiului vitreo-retinian – sesiune tehnică
Vitreo-retinal space technology – technical session 
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Moderatori (Chairing	committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T. Stanca, 
S.L. Dr. D. Brănișteanu, Dr. O. Mușat, Dr. L. Levai, Prof. Dr. Murat Oncel
1. SPECTRALIS OCT - Tehnologie fără compromisuri
 SPECTRALIS-OCT Technology without compromise 

 ROMGER General (Reprezentant Heidelberg Engineering) 
 Marius Năstăsescu

2. Tehnologii avansate de vizualizare a retinei
 Advanced retinal viewing technologies 

 ZEISS - Alexandru Herman
3. Față în față cu retina
 Facing the whole retina 

 TOPCON - Sebastian Cosoroabă
4. Noua generație retina laser – Navilas 577
 New generation retina lasers – meet Navilas 577

 EXPERTMED - Monica Ghițescu
5. Orice Constelație are o multitudine de stele 
 Any Constellation has a lot of stars 

 ALCON -  Călin Mihăilescu 

17:30-17:45 Pauză (Coffee Break)

17:45-18:15 Sesiunea III / Session III 

Dovezi și experiența clinică în practica curentă cu Aflibercept 
Evidence and experience in the real world with Aflibercept 
Simpozion Bayer / Bayer Symposium
Moderatori (Chairing	committee): Conf. Dr. F. Baltă,
Prof. Dr. M. Munteanu, S.L. Dr. H.T. Stanca, S.L. Dr. D. Brănișteanu
1. Aflibercept: Dovezi din practica curentă în DMLV neovasculară
 Aflibercept: Real-life evidence in neovascular AMD 
 H.T.Stanca
2. Maximizarea beneficiului pacientului în EMD
 Maximizing patient benefit in DME 
 Prof. Dr. M. Munteanu
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18:15            Scurt metraj -  AMD NOBEL
18:15-19:00 Curs video de vitrectomie 

Video course of vitrectomy 
F. Baltă

20:00             Cocktail
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Vineri 8 Iunie 
Friday 8th of June

09:00-09:30 Toric IOL’s – Tips and tricks
Nino Hirnschall, Austria
Simpozion / Symposium Johnson&Johnson Vision

 09:30-10:00 Prezentarea unor cazuri severe de uveită și discuții
asupra modalităților de diagnostic și tratament / Masă 
Rotundă
Case-based presentations and open discussion regarding 
management of few challenging uveitis patients / Round 
Table
Roxana Ursea, Calin Tataru

10:00-10:20 Utilizăm cristaline performante în afecțiuni corneene?
Should we use high performance lens in corneal disease?
Cătălina Corbu

10:20-10:40 Optimized Aspheric™ IOL (ABC-design)- concept Hoya in
prezervarea calității vederii, post-implantare
Dorin Nicula
Simpozion / Symposium Farmatin

10:40-11:00 Pauză (Coffee Break)
11:00-12:00 Intre tradiție și inovație. De ce tradiție? Ce fel de

inovație? Survolând performanța cristalinelor Advanced 
Technology ALCON. Lansare a cristalinului preloaded 
Clareon® AutonoMe™
Between Tradition and Innovation Why tradition? What type 
of innovation? Overflying the ALCON Advanced Technology 
IOLs performance Launch of Clareon® AutonoMe™ 
preloaded IOL
Norbert Pesztenlehrer (Hungary), Bogdan Galan,
Tony O’Reilly (Ireland), Dorin Chiseliță, Călin Tătaru
Simpozion / Symposium Alcon

12:30-13:00 Stare de bine, dintr-o clipire
Prof Dr Adriana Stănilă, Dan Puric
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Simpozion / Symposium Reckitt Benckiser
13:00-14:30 Pauză de masă (Lunch Break)

14:30            Scurt metraj -  AMD NOBEL
14:30-17:00 Sesiune interactivă comuna

Cazuri deosebite în chirurgia cataractei – televoting / Masă 
Rotundă
Interactive session – particular cases in cataract surgery – 
televoting / Round Table

1. Implant intraocular toric ȋntr-un caz de cataractă traumatică
 Toric IOL in a traumatic cataract case
 H.T.Stanca
2. Pseudofak cu haptice torsionate, inclinat cu inducerea unui  
 astigmatism major. Rezolvare chirurgicala- video
 Tilted IOL with contorted haptics and secondary high induced  
 astigmatism. Surgical solution
 T. Tomi
3. Pseudofak de cameră anterioară, celule endoteliale puține -  
 opțiuni chirurgicale
 Anterior chamber IOL, low endothelial cell count - surgical   
 options
 D. Nicula
4. Afakie cu bucluc
 Trouble aphakia
 C. Tătaru
5. Sindrom uveita-glaucom-hifema bilateral
 Bilateral UGH syndrome
 D. Chiseliță
6. Chirurgia cataractei in Romania – chestionar de evaluare 2019
 Cataract surgery in Romania – evaluation questionnaire
 M. Zemba
Quiz Show SRR
Sesiune deschisă interactivă tuturor participanților
Moderatori (Chairing	committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T. Stanca, 
Prof. Dr. M. Munteanu, Dr. O. Mușat, Dr. L. Levai, Dr. Nicoleta Zamfiroiu-
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Avidis, Dr. C. Rosca, Dr. Madaras Zoltán, S.L. Dr. D.C.Brănișteanu,
Dr. A. Merticariu, S.L. Dr. C. Danielescu, Prof. Dr. Murat Oncel
Open interactive session to everybody

17:00-17:10 Pauză (Coffee Break)
17:10-19:00 Chirurgia spațiului vitreo-retinian - Lucrări libere 

Vitreo-Retinal Spatial Surgery - Free Papers
Moderatori (Chairing	committee): Conf. Dr. F. Baltă,
S.L. Dr. H.T. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu,
S.L. Dr. D. Brănișteanu, S.L. Dr. C. Danielescu, Dr. C. Roșca

17:10-17:17 Corp Străin Intraocular - Cataractă Traumatică
Intraocular Foreign Body - Traumatic Cataract 
L. Levai, Chicu Adriana, Dohi Orsolya, D. Aracs, Livia Olah, 
P. Bagosi, S. Ster, Csik Marta, Olimpia Ster

17:17-17:24 Corp străin intraocular: situații nedorite intraoperator
Intraocular foreign body: undesirable intraoperative 
situations 
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, Alina Ciocâlteu,
Christiana Dragosloveanu, Oana Teleianu, Irina Ducan, 
Andreea Florea, Lidia Ladea, Sandra Ionescu,
Bianca Chiru

17:24-17:31 Complicațiile chirurgiei cataractei la nivelul polului
posterior
Posterior Pole Complications of Cataract Surgery 
C. Rosca, Irina Tamasoi

17:31-17:38 Traumatism ocular contuziv – rezolvare chirurgicală
„clasică” în doi timpi
Blunt Ocular Trauma – a “good old fashioned” approach
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, C. Maftei,
Monica Bordaș, Cristina Culea, Alina Lazăr, Silvia Costin,
Ana-Maria Niculescu, C. Celea

17:38-17:45 Dezlipire de retină și implant refractiv 
Retinal surgery and phakik intraocular lens 
Madaras Zoltán, Ferencz Attila, Cosmin Lilea,
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Horváth Karin  
17:45-17:52 Dezlipirea de retină regmatogenă – avantajele chirurgiei

pe 27 G 
Rhegmatogenous Retinal Detachment – advantages of 27 
G vitrectomy 
M. Munteanu, C. Rosca, Alexandra Preda  

17:52-17:59 Abordarea chirurgicală a membranelor epimaculare
asociate cu alte afecțiuni ale polului posterior 
Surgical management of epiretinal membranes associated 
with other posterior pole pathologies 
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, Alina Ciocȃlteu,
Christiana Dragosloveanu, Oana Teleianu, Irina Ducan,
Andreea Florea, Lidia Ladea, Sandra Ionescu,
Bianca Chiru

17:59-18: 06 Membranele epiretiniene maculare recurente
Epiretinal membrane recurrence
D.C.Brănișteanu, A. Bîlhă, Andreea Moraru

18:06-18:13 Retinopatie diabetică proliferativă complicată –
abordare chirurgicală
Complicated Proliferative Diabetic Retinopathy – surgical 
approach
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, C. Maftei,
Monica Bordaș, Cristina Culea, Alina Lazăr, Silvia Costin, 
Ana-Maria Niculescu, C. Celea

18:13-18:20 Vitreoretinopatia proliferativă – Trecut, Prezent si Viitor
Proliferative vitreoretinopathy – Past, Present and Future 
A. Merticariu, Oana Strachinariu, Cristina Schiesser

18:20-18:27 Gaura maculară-rezolvare chirurgicală
Macular Hole-surgical outcomes 
O. Musat, Stella Ioana Popescu, Ana Maria Boariu,
Corina Cernat,  E. Calin, Ana Vieru
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18:27-18:34 Utilizarea flapului de membrană limitantă internă
stabilizat cu perfluororcarbon lichid în chirurgia găurilor 
maculare mari
The use of an internal limiting membrane flap stabilized 
with liquid perfluorocarbon in macular hole surgery 
C. Danielescu

18:34-18:41 Hemoragia subretiniană maculară - tratament chirurgical
Submacular haemorrhage - surgical treatment
F. Baltă, A. Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean,
Tamara Bârsan, R. Ochinciuc

18:41-18:48 Membrane preretiniene in diversitatea lor
Preretinal membranes in their diversity
S. Şter, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick,
Adriana Bar, Ruxandra Florescu

18:48-19:00 Discuții/ Discussions  
Închiderea Conferinței Anuale Retina (Closing remarks of 
the Retina Conference 2018): F. Baltă, H.T. Stanca

20:30            Cocktail



22

Sâmbătă 9 Iunie
Saturday	9th	of	June

09:00-10:10 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing	 committee): Dana Preoteasa, Alina Cantemir, 
Conf Dr Mircea Filip
09:00-09:07 O solutie pentru doua probleme – operatia de cataracta

poate reduce tensiunea intraoculara
Two problems, one solution – the cataract surgery may 
reduce the intraocular pressure
S. Şter, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick, 
Adriana Bar, Ruxandra Florescu

09:07-09:14 Comparatie clinica intre 3 biometre optice moderne –
IOL Master 700, Pentacam AXL, Optopol
B. Galan

09:14-09:21 Opțiuni terapeutice în cazuri refractive complexe
Treatment options in complex refractive cases
Madaras Zoltán, Ferencz Attila, Horváth Karin,
Szatmári Judit, Dogaru Oana

09:21-09:28 Sǎ ȋnvǎţǎm din greșeli
Learning from our mistakes
Dana Preoteasa

09:28-09:35 Eficienţa tratamentului cu raxone (idebenona) ȋn
tratamentul neuropatiei optice ereditare Leber
Efficacy of raxone (idebenona) treatment in LHON
Andreea Nicolcescu, A. Stefanescu Dima,
Andreea Tanasie, Maria Nicolcescu, Loredana Dinu, 
Carmen Mocanu

09:35-09:42 Efectul erorii refractive postoperatorii asupra acuitatii
vizuale si satisfactiei pacientilor dupa  implantarea unui 
cristalin trifocal difractiv
Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa,
Roxana-Elena Ciuntu, Nicoleta Anton, Dorin Chiselita
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09:42-09:49 Chirurgia cataractei in caz de distrofie endoteliala
Cataract surgery in case of endothelial dystrophy
M.Filip, Raluca Moisescu, A.Filip, Miruna Nicolae,
Carmen Dragne, Irina Lutic, Ileana Ungureanu,
Cristina Antonescu, Claudia Cirstea

09:49-09:56 Cataracta polarǎ posterioarǎ – provocare și risc asumat
Simona Ardelean

09:56-10:03 Opţiuni chirurgicale ȋn rezolvarea cataractei asociate cu
pterigion
Surgical management of cataract associated with pterygium
Anca Tomi, Alexandra Șerban, B. Agiu

10:03-10:10 Discuţii (Discussions)
10:10-10:30 MINI WELL, noua generatie de cristaline EDOF

MINI WELL, new generation of EDOF IOL’s
Claudio Carbonara, Italia
Simpozion / Symposium SIFI

10:30-11:10 Recent advancements in anterior segment surgical
procedures
Marco Lombardo
Finding the right path in healing the cornea distress - A 
“New Balance”  - LactoYal
H.T.Stanca
Simpozion / Symposium Biosooft Romania

11:10-11:20 Pauză (Coffee Break)
11:20-11:40 Managementul Keratitei severe in Sindromul de Ochi

Uscat 
Management of severe keratitis in Dry Eye Syndrome 
Anca Dogaroiu
Simpozion / Symposium Santen

11:40             Scurt metraj -  AMD NOBEL
11:40-13:00 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing	committee): Mihai Zemba, Prof Dr Calin Tataru, 
Conf Dr Vlad Chercota
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11:40-11:47 Tehnica schelei folosind implantul de cristalin in ruptura
capsulei posterioare
Iol scaffold technique in posterior capsular rupture
L. Bodolan, Irina Laura Ducan

11:47-11:54 Cataracta albǎ intumescentǎ
White intumescent cataract
L. Levai, Dohi Orsolya, Chicu Adriana, D. Aracs,
Livia Olah, P. Bagosi, S. Șter, Csik Marta, Olimpia Șter

11:54-12:01 Traumatism craniofacial forte prin accident rutier. Corpi
strǎini corneeni multipli. Corp strǎin intraocular – 
dificultǎţi de tratament
Craniofacial injury trough road accident. Multiple 
intracorneal corneal bodies. Intraocular foreign body – 
difficulties of the treatment
M. Zemba, Daniela Mladin, Raluca Neacsa

12:01-12:08 Cazuri deosebite în chirurgia refractivă
Special cases in refractive surgery
Emilia Frone, Cǎlin Tãtaru, Corina Ioan, Cătălina Tătaru

12:08-12:15 Implementarea tehnicilor noi în chirurgia cataractei,
diminuarea ratei inflamațiilor postoperatorii
Implementing new techniques in cataract surgery, 
diminishing the rate of postoperative inflammation
Valeriu Cușnir jr., Eugen Bendelic, Didenco Tatiana, 
Vitalie Cușnir, Procopciuc Vitalie, Valeriu Cușnir

12:15-12:22 Explantarea unei lentile acrilice hidrofile plasatǎ ȋn
sulcus, urmatǎ de reimplantarea in sacul capsular a unei 
lentile acrilice hidrofobe „trei piese”
Chercota Vlad, Anita Haiduc, Flavia Julecatean, Ania Istoc

12:22-12:29 Dispozitivul B-HEX in chirurgia cataractei
B-HEX pupil expander in cataract surgery
P. Mohanta, Irina-Elena Cristescu
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12:29-12:40 Experienta clinica privind chirurgia refractiva laser in
2017
Clinical experience in refractive laser surgery in 2017
M.Filip, Raluca Moisescu, A.Filip, Miruna Nicolae, 
Carmen Dragne, G.Triantafyllidis, Cristina Antonescu, 
Ing.E.Rotaru

12:40-12:47 Dominanța oculară și gradul de satisfacție al pacienților
cu implant multifocal
Ocular dominance and patients’ satisfaction level in lens 
surgery with multifocal lens implantation
D.M. Stanila, Alina Adriana Panga, Adriana Stanila

12:47-12:54 Cataracta congenitala, rara-  rezolvare chirurgicala – film
video
Rare congenital cataract - surgical solution. Video
presentation
T.  Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi

12:54-13:00 Discuții/ Discussions
13:00-14:30 Pauză de masă (Lunch Break)
14:30-16:10 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing	committee): Prof Dr Dorin Chiselita,
Prof Dr Mihnea Munteanu, Dr Monica Gavris, Dr Bogdan Galan
14:30-14:37 Rezolvarea chirurgicala a viciilor de refractie asociate cu

degenerescenta corneana marginala 
Surgical management of refractive errors associated with 
marginal corneal degeneration
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga, M.Milicescu

14:37-14:44 Cand Cogan „ loveste” de doua ori : sindrom Cogan dupa
keratectomie fotorefractiva pentru distrofie de membrana 
bazala epiteliala
Alina Cantemir, Ciprian Danielescu, Anisia-Iuliana Alexa, 
Roxana-Elena Ciuntu, Nicoleta Anton, Dorin Chiselita

14:44-14:51 Cataracta complicata la pacient cu panuveita: rezolvare
chirurgicala – video
Cataract surgery in a patient with panuveitis: surgical 
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management – video
M. Munteanu, Alexandra Preda

14:51-14:58 Managementul cataractei cu ectopia lentis bilaterala –
Video
Management of cataract with bilateral ectopia lentis – 
video
Monica Gavriș, Ioana Olteanu, R. Mateescu,
Svetlana Znaceni

14:58-15:05 Facoemulsificarea in cataracta bruna
Facoemulsification in hard cataracts
C. Rosca, Irina Tamasoi

15:05-15:12 Experienta noastra dupa 1000 de operatii ReLEx SMILE
Our experience after reaching the milestone of 1000 SMILE 
procedures
A. Filip, Miruna Nicolae, Conf. Dr. M. Filip, Ing. E. Rotaru

15:12-15:19 Implantare de iris artificial la un caz cu plaga corneana
penetranta si aniridie postraumatica
Artificial iris in a case with corneal penetrating wound and 
postraumatic aniridia
Oana Postolache, C. Postolache

15:19-15:26 Experienţa proprie in biometria ocularǎ la cazurile de
cataractǎ congenitala și infantilǎ
Our experience in ocular biometry in congenital and infantile 
cataract 
Cristina Nicula, Dorin Nicula, Radu Nicolae Pop

15:26-15:33 Rezultate functionale in cataracta congenitala unilterala
operata
Functional results in operated unilateral congenital cataract
Cioplean Daniela, Raluca, Nițescu Andreea Gheorghe

15:33-15:40 Chirurgia cataractei cu implantare de cristalin difractiv
trifocal post lasik miopic
B. Galan
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15:40-16:10 Discuții/ Discussions
16:10-16:20 Pauză (Coffee Break)
16:20-16:50 Prezentarea generala a operației de cataractă folosind

noua generație de aparat phaco – Stellaris Elite
An overview of cataract surgery using the newest
Stellaris Elite phacomachine 
Mihai Ghiță 
Simpozion / Symposium Valeant

16:50-17:20 O trecere in revista a rolului imagisticii oculare în
diagnosticarea și managementul patologiei segmentului 
anterior
An overview of the utility of ocular imaging in the diagnosis 
and management of anterior segment pathology
Roxana Ursea, SUA

17:20-17:40 Răspunderea juridica in actul medical – implicații
penale, profesionale si civile
Av Ciprian Sǎraru

17:40-19:00 Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă
Nightmares in Ophthalmology / Round Table

1. Timpul poate rezolva multe
 D. Chiseliță 
2. Miopie forte cu pata Fuchs si cataracta bruna
 V. Rusu
3. Lupta cu fibrina in cataracta uveitica
 H.T.Stanca
4. Implant per secundam suturat la sclera – când se va  
 termina coșmarul?
 M. Zemba
5. Doctore, mi s-a spus că trebuie să-mi scoată  ochiul
 Roxana Ursea
6. Mai binele poate fi dusmanul binelui
 D. Chiseliţǎ 



28

7. Pseudofac suturat la iris – subluxat. Repoziționarea e  
 simpla?!
 D. Nicula
8. Implantul per secundam, o cutie a pandorei?  
 C. Tătaru  

20.30            Cocktail
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Duminică 10 Iunie 
Sunday 10th of June

09:00-10:00 Performanța în biometrie – avantajele utilizării
biometrelor optice Pentacam AXL si Optopol OCT
Performance in ocular biometry - the benefits of Pentacam 
AXL and Optopol OCT optical biometers  
Bogdan Galan

10:00-11:00 Topografie corneană 
Corneal topography
Dorin Nicula

11:00-12:00 Abordarea clinică a pacienților cu uveită  
Clinical approach for the uveitis patient 
Roxana Ursea

12:00-13:00 Chirurgia cataractei – ABC-ul unei operații de succes 
Cataract Surgery - The ABC of a successful surgery
Călin Tătaru, Mihai Zemba

13:00            Închiderea congresului (Closing Ceremony)



18:34 – 18:41 Hemoragia subretiniană maculară - tratament chirurgical
Submacular haemorrhage - surgical treatment
F. Baltă, A. Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean, Tamara 
Bârsan, R. Ochinciuc

18:41 – 18:48 Membrane preretiniene in diversitatea lor
Preretinal membranes in their diversity
Şter, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick,
Adriana Bar, Ruxandra Florescu

18:48 – 19:00 Discuții/ Discussions  
Închiderea Conferinței Anuale Retina (Closing remarks of the 
Retina Conference 2018): F. Baltă, H.T. Stanca

20:30  Cocktail
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Rezumate (Abstracts)

Istoria Chirurgiei Vitreo-Retiniene
S.L. Dr.  H. T. Stanca 1,2
1 Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila”, București, România 
2 Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. 
Agrippa Ionescu”, București, România    
                       
Istoria chirurgiei vitreo-retiniene este o poveste fascinantă derulată 
în ultimul secol despre personalități impresionante, despre inovație 
și creativitate, despre tehnologie și inventivitate. Dictonul hipocratic 
„cinstește-ti maestrul” ne obligă să-i onorăm în manifestarea noastră 
pe cei care au contribuit major la dezvoltarea chirurgiei vitreo-retiniene 
în toate etapele de evoluție ale acestui segment chirurgical aparent 
limitat, dar practic „nemărginit”. Oftalmoscopia indirectă, tratarea 
rupturilor retiniene prin termocauterizare, diatermie sau crioaplicații, 
folosirea indentației sclerale sub toate formele acesteia, vitrectomia 
posterioară și dezvoltarea acesteia de-a lungul timpului, tamponamentul 
intern cu gaz sau cu ulei siliconic asociază numele unor giganți precum 
Gonin, Schepens, Custodis, Lincoff, Machemer, O’Malley, Charles, de 
Juan, Hickingbotham, Chang, Zivojnovic, Eckardt, care nu trebuie uitați. 
Prezentarea noastră își propune să parcurgă începând cu 1920, anul 
nașterii chirurgiei vitreo-retiniene, cele mai importante momente din 
dezvoltarea acestui domeniu fantastic.

The	history	of		Vitreo-Retinal	Surgery
S.L. H. T. Stanca1,2 MD PhD
1 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy 
“Carol Davila”, Bucharest, Romania
2 Eye Clinic, ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, 
Romania                                 
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The history of vitreo-retinal surgery is a fascinating story of an entire 
century about impressive characters, about inovation and creativity, 
about technology and inventivity. The Hippocrates teaching „Honor your 
master” had been made us to honor in our meeting all the heroes which 
crucially contributed to the development of the vitreo-retinal surgery in all 
the evolutional steps of this apparently limited, but practically „boundless” 
surgical subspecialty. The binocular indirect ophthalmoscopy, the retinal 
breaks sealing by thermocauterization, diathermy or crioapplications, 
the scleral indentation with different devices, the pars plana vitrectomy 
and its evolution, the internal tamponade with gases or silicone oil are 
correlated with the names of giants like Gonin, Schepens, Custodis, 
Lincoff, Machemer, O’Malley, Charles, de Juan, Hickingbotham, Chang, 
Zivojnovic, Eckardt, which should be remembered with respect. Our 
presentation wants to emphasize the most important moments in the 
vitreo-retinal surgery saga, starting with 1920 the year of birth of this 
fantastic field of interest.

Drumul meu prin chirurgia vitreo-retiniană
Florian Balta, MD, PhD, FEBO
Universitatea de Medicina si Farmacie, “Carol Davila” Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice
Clinica Retina, Bucuresti

Sunt prezentate tehnicile de chirurgie vitreo-retiniană utilizate în 
ultimii 25 de ani: indentație sclerală, vitrectomie cu instrumente 20 G și 
lentile de contact, cu sisteme de vizualizare noncontact, vitrectomie cu 
instrumente de 25 G si 27 G, vizulizare cu sistemul Ngenuity

My	way	in	the	vitreo-retinal	surgery	
Florian Baltă, MD, PhD, FEBO
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
Bucharest Eye Hospital and Clinic
Retina Clinic Bucharest
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The techniques used in the vitreo-retinal surgery in the last 25 years, are 
presented: scleral indentatiation, vitrectomy using 20 G instruments and 
contact lenses or non-contact visualising systems,  vitrectomy with 25 G 
or 27 G instruments, visualisation with Ngenuity system.

Protocoale actuale in abordarea edemului macular
Prof. Dr. M. Munteanu
Universitatea de  Medicină și Farmacie  “Victor Babes”  Timișoara

Există multe cauze ale edemului macular; cel mai frecvent acesta 
este asociat cu diabetul zaharat, dar și alte cauze, incluzand ocluziile 
venoase retiniene, degenerescenta maculară legată cu vârsta forma 
umeda, uveita, chirurgia cataractei (sindromul Irvine-Gass), edemul 
macular indus de medicamente, anumite boli genetice (retinoschisis 
sau retinită pigmentara), radiații după brahiterapie, telangiectazia 
maculară etc. Edemul macular este, în majoritatea cazurilor, tratabil și 
o cauză semnificativă a morbidității vizuale la nivel mondial. În timp ce 
agenții anti-VEGF sunt agenți terapeutici de primă linie, corticosteroizii 
și terapia laser joacă un rol important. În ciuda unei înțelegeri tot mai 
bune a celor mai bune practici clinice, pacienții răspund la variabil la 
tratament. Această prezentare va examina pe scurt opțiunile actuale de 
tratament și va discuta despre tendințele viitoare de tratament pentru 
gestionarea edemului macular.

Update on the Management of Macular Edema
Prof.Dr. M. Munteanu
“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara

Summary: The There are many causes of macular edema; most frequently 
it is associated with diabetes mellitus, but also other causes, including 
retinal vein occlusions, wet age-related macular degeneration, uveitis, 
cataract surgery (Irvine-Gass syndrome), drug-induced macular edema, 
certain genetic disorders (retinoschisis or retinitis pigmentosa), radiation 
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following plaque brachytherapy, macular telangiectasia etc.     Macular 
edema is, in most cases, treatable and a significant cause of visual 
morbidity worldwide. While anti-vascular endothelial growth factor 
agents are first-line agents, corticosteroids and laser therapy play an 
important role as well. Despite a growing understanding of best clinical 
practices, patients respond variable to therapy. This presentation will 
briefly review current treatment options and discuss future treatment 
trends for managing macular edema.

Corp Străin Intraocular - Cataractă Traumatică
L. Levai*, Chicu Adriana*, Dohi Orsolya*, D. Aracs*, Livia Olah*, P. 
Bagosi**, S. Ster**, Csik Marta**, Olimpia Ster**, 
*Vitreum Satu Mare
**Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare

Introducere
Corpurile straine intraoculare reprezinta o urgenta medicala datorita 
posibilelor complicatii care pot sa apara, fiind necesare o interventie 
chirurgicala prompta si un tratament medicamentos adecvat.
Material si metoda
Pacient de sex masculin in varsta de 45 de ani a suferit in urma cu doua zile 
un traumatism cu corp strain metalic penetrant in urma careia acuitatea 
vizuala a scazut brusc. Corpul strain a penetrat capsula cristaliniana 
anterioara si posterioara oprinde-se in cavitatea vitreana.
S-au efectuat: extractia cataractei traumatice, capsulorexis posterior, 
implanarea cristalinului artificial in sac, apoi vitrectomie posterioara si 
extractia corpului strain din cavitatea vitreana.
Rezultate
In urma interventiei chirurgicale pacientul a recastigat functia vizuala 
integral.
Discutii
Corpii straini intraoculari pot produce leziuni sclero-corneene, iriene, 
cristaliniene si retiniene prin caracterul perforant al acestora, dar exista 
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totodata si riscul aparitiei endoftalmitei acute de aceea initierea unui 
tratament chirurgical de urgenta este foarte importanta.
Concluzie
Interventiile chirurgicale prompte in cazul corpilor straini perforanti 
reprezinta o metoda terapeutica eficienta in urama carora pacientii isi 
pot recapata acuitatea vizuala.
Cuvinte cheie
Corp strain intraocular, cataracta traumatica, vitrectomie posterioara

Intraocular	Foreign	Body	-	Traumatic	Cataract
L. Levai *, Chicu Adriana *, Dohi Orsolya *, D. Aracs *, Livia Olah *, P. 
Bagosi **, S. Ster **, Csik Marta **, Olimpia Ster **,
* Vitreum Satu Mare
** Emergency County Hospital Satu Mare

Introduction
Intraocular foreign bodies are a medical emergencies due to possible 
complications that may occur, requiring prompt surgical intervention 
and appropriate medical treatment.
Methods
A 45-year-old male patient suffered a two-day old trauma with a 
penetrating metal foreign body, which caused sudden drop of visual 
accuity. The foreign body penetrated the anterior and posterior lens 
capsule stopping in the vitreous cavity.
Traumatic cataract extraction, posterior capsulorexis, implantation of 
the artificial lens in the bag, then posterior vitrectomy and extraction of 
the foreign body from the vitreous cavity were performed.
Results
Following surgery, the patient regained full visual function.
Discussion
Intraocular foreign bodies can cause sclero-corneal, iris, lens and retinal 
lesions through their perforation, but there is also the risk of acute 
endophthalmitis, therefore initiation of an emergency surgical treatment 
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is very important.
Conclusion
Prompt surgical interventions in perforating foreign bodies are an 
effective therapeutic method making visual recovery possible.
Keywords
Intraocular foreign body, traumatic cataracta, posterior vitrectomy

Corp străin intraocular: situații nedorite intraoperator
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, Alina Ciocalteu, Christiana Dragosloveanu, 
Oana Teleianu, Irina Ducan, Andreea Florea, Lidia Ladea, Sandra Ionescu, 
Bianca Chiru
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București

Se prezinta cazul unui pacient internat pentru un  traumatism ocular 
penetrant cu retentie de corp strain intraocular. Sunt analizate situatiile 
nedorite ce pot surveni intraoperator si este detaliata abordarea 
chirurgicala “pole to pole”. 
 
Intraocular	foreign	body:	undesirable	intraoperative	situations
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, Alina Ciocalteu, Christiana Dragosloveanu, 
Oana Teleianu, Irina Ducan, Andreea Florea, Lidia Ladea, Sandra Ionescu, 
Bianca Chiru
Bucharest Emergency Eye Hospital

We report the case of a patient who sustained a penetrating trauma to 
the eye and was admitted with an intraocular  foreign body. We discuss 
the undesirable intraoperative situations that may arise and detail the 
“pole to pole” surgical approach.
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Complicațiile chirurgiei cataractei la nivelul polului posterior 
C. Rosca, Irina Tamasoi – clinica Oculens, Cluj-Napoca
Cuvinte cheie: pol posterior, cataracta, complicatii

Metoda de extractie extracapsulara a cataractei prin facoemulsificare 
e foarte raspandita pe mapamond. Tehnica e sigura si rezultatele 
postoperatorii excelente.
Totusi exista un anumit procentaj de complicatii intra si postoperatorii.
Urmatorul montaj video prezinta un caz la care s-au asociat o mare parte 
dintre acestea: keratopatie edematoasa, afakie operatorie, hemoragie 
in vitros, cristalin luxat in vitros si dezlipire de retina, in incercarea de a 
oferi o solutie terapeutica.
Chiar daca majoritatea complicatiilor chirurgiei cataractei se pot rezolva 
cu rezultate functionale bune, preferam evitarea lor.
 
Posterior	Pole	Complications	of	Cataract	Surgery	
C. Rosca, Irina Tamasoi – Oculens Clinic, Cluj-Napoca
Keywords: posterior pole, cataract, complications

Cataract surgery by facoemulsification is widely spread. 
Even if it is a very safe procedure with very good results there are 
complications that can occur.This video is an example of cataract 
complications: coreal edema, afakia, vitreous haemorrhage, retinal 
detachment, luxation of the lens in the vitreous cavity and their surgical 
management.
Though most of cataract surgery complications can be managed, it is 
better to avoid them.

Traumatism ocular contuziv – rezolvare chirurgicală “clasică” în doi 
timpi
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana-Maria Niculescu2, C. 
Celea1,2
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1 Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila”, Bucureşti, România 
2 Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. 
Agrippa Ionescu”, Bucureşti, România                           

Cuvinte cheie: traumatism ocular contuziv, afakie, glaucom secundar, 
vitrectomie posterioară, implant persecundam suturat la scleră
Scop: Evidențierea aspectelor particulare intraoperatorii într-un caz de 
traumatism ocular contuziv soldat cu luxația posterioară a cristalinului și 
glaucom secundar, rezolvat chirurgical în doi timpi.
Material şi metodă: Este prezentat cazul unei paciente în vârstă de 72 de 
ani, care s-a prezentat în clinica noastră la două săptămâni după ce a fost 
lovită cu coada vacii în regiunea facială pentru tratamentul complicațiilor 
oculare. Până la acel moment pacienta a fost internată într-un alt serviciu 
oftalmologic din alt oraș unde s-a practicat tratamentul de primă intenție 
al plăgilor palpebrale. S-a constatat la prezentare luxația posterioară 
a cristalinului, hipertensiune intraoculară (50 mmHg), edem corneean 
în toate straturile. S-a practicat vitrectomie posterioară în sistem 25 
Ga cu fragmentarea și aspirația cristalinului luxat, colorarea vitrosului 
cu triamcinolon, îndepărtarea cu atenție a hialoidei posterioare și a 
vitrosului periferic. La aproximativ o lună postoperator s-a practicat 
implantul persecundam al unui cristalin rigid destinat suturii la scleră. 
Rezultate: Recuperarea anatomică și funcțională au fost foarte bune, 
pacienta prezentând o acuitate vizuală corectată de 20/20, tensiunea 
intraoculară fiind în limite normale fără tratament, iar confortul vizual 
find excelent.
Concluzii: Traumatismele oculare sunt situații complexe care necesită 
de multe ori o abordare etapizată. Deși există posibilități multiple de 
corecție a afakiei, implantele rigide destinate suturii sclerale reprezintă 
încă o soluție foarte eficientă.
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Blunt Ocular Trauma – a “good old fashioned” approach
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana-Maria Niculescu2, C. 
Celea1,2
1 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy 
“Carol Davila”, Bucharest, Romania 2 Eye Clinic, ”Prof. Dr. Agrippa 
Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, Romania                                 

Key words: blunt ocular trauma, aphakia, secondary  glaucoma, posterior 
vitrectomy (PPV), scleral sutured intraocular lens (IOL)
Purpose: To show the intraoperative particular aspects of a blunt ocular 
trauma associated with lens posterior luxation and secondary glaucoma, 
which had a surgical approach in two steps.
Methods: It is presented the case of a 72 years old lady which was 
referred to our clinic two weeks after she was hit in her face by her cow’s 
tail.  She had an emergency admission in another eye clinic where the 
lids wounds were sutured. We noticed the posterior lens luxation, a high 
IOP (50 mmHg) and an important corneal edema. We performed a 25 
Ga pars plana vitrectomy with fragmentation and aspiration of the lens, 
posterior hyaloid removal and peripheral vitreous base shaving. One 
month after the first surgery We implanted a scleral sutured intraocular 
lens (IOL).
Results: The anatomical and functional recovery was very good, with a 
20/20 BCVA, normal IOP without any treatment and an excellent visual 
comfort.
Conclusion: The ocular traumas are complex situations which use to 
involve a stepwise approach. Despite so many “modern” techniques to 
correct aphakia, the “old fashioned” rigid eyelet intraocular lenses are 
still a good option.
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Dezlipire de retină și implant refractiv: prezentare de caz
Madaras Zoltán, Ferencz Attila  Dora Optics
Cosmin Lilea, Horváth Karin Clinica de Oftalmologie Targu Mures

În chirurgia refractivă implantarea cristalinelor fakice este o procedură 
ce câștigă teren din ce în ce mai mult. La pacienții miopi astfel se poate 
rezolva foarte eficient problema refractivă, dar rămân modificările 
fundului de ochi ce pot duce mai târziu la diverse probleme.
Dorim să prezentăm cazul unei paciente de 38 de ani căreia i s-a 
implantat în urmă cu 8 ani la amândoi ochii un implant Artisan, fixat la 
iris, în camera anterioară, de -10,5 D sf -2,50 d cyl 180 gr.  În urmă cu 
6 luni la OD s-a diagnosticat dezlipire de retină regmatogenă, care s-a 
operat, cu implant de ulei de silicon.
La prima consultație în clinica noastră, pacienta avea la OD implant de 
cristalin artificial fixat la iris, cataractă nucleară, ulei de silicon și dezlipire 
de retină recidivantă inferioară. S-a intervenit chirurgical, efectuându-se 
explantul cristalinului Artisan, operația cataractei, îndepărtarea uleiului 
de silicon, reatașarea retinei și implant ulei silicon. După trei luni retina 
era atasată, s-a îndepărtat uleiul de silicon și s-a implantat un cristalin 
artificial în camera posterioară. Operațiile au decurs fără complicații 
intra- și postoperatorii cu recuperare funcțională și morfologică foarte 
bună

Retinal	surgery	and	phakik	intraocular	lens:	a	case	presentation
Madaras Zoltán, Ferencz Attila  Dora Optics
Cosmin Lilea, Horváth Karin Ophthalmology Department. Targu Mures

In refractive surgery the usage of phakik intraocular lenses is a procedure 
that is gaining momentum. In myopic patients using this tehnique the 
refractive issue can be resolved but the modifications of the fundus 
remain and later can be the cause of several problems.
We present the case of a 38 year old patient who has undergone surgery 
8 years ago when in both eyes Artisan intraocular iris fixated lens has 
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been implanted in the anterior chamber with the following diopter: -10,5 
D sf -2,50 d cyl 180°. Six months ago our patient was diagnosed on her 
right eye with rhegmatogenous retinal detachment. The operation was 
pars plana vitrectomy with silicone oil. 
At the first visit in our practice the patient had an iris fixated Artisan 
in the anterior chamber, nuclear cataract, silicone oil-filled vitreous 
cavity and inferior retinal detachment. Surgery followed in two steps: 
the first was explanting the IOL, cataract surgery, silicone oil removal, 
retinal reattachment and filling the eye with silicone oil. The second step 
consisted of IOL implantation in the posterior chamber and removing 
of the silicone oil. We havn’t encountered intra- or postoperative 
complications, the morphologic and functional recovery was satisfying.

Dezlipirea de retina regmatogena – avantajele chirurgiei pe 27 G 
M. Munteanu, C. Rosca, Alexandra Preda  - Centrul Oftalmologic Prof. Dr. 
Munteanu, Timisoara
Cuvinte cheie: dezlipire de retina, vitrectomie, 27G

Desi principiile au ramas aceleasi, inovatiile tehnice fac din chirurgia 
polului posterior una de mare finete si cu o rata de success ascendenta.
Tratamentul chirurgical al dezlipirii de retina a beneficiat de pe urma 
evolutiei tehnologiei.
Vom prezenta rezolvarea chirurgicala a unui caz de dezlipire de retina 
regmatogena folosind platform Constellation a firmei Alcon si sistemul 
de 27 G, in dorinta de a evidentia avantajele acestuia.
Vitrectomia pe 27 G castiga teren in randurile chirurgilor de pol 
posterior deoarece aduce confort operatorului, elimina necesitatea 
instrumentelor ajutatoare, reduce trauma asupra globului ocular, scade 
riscul de hipotonie si infectie postoperatorie.



43

Rhegmatogenous	Retinal	Detachment	–	advantages	of	27	G	vitrectomy 
M. Munteanu, C. Rosca, Alexandra Preda – ‘Prof. Dr. Munteanu’ 
Ophthalmological Center, Timisoara
Keywords: retinal detachment, vitrectomy, 27 G

Even if the basic principles remain the same, technological innovations 
improve efficacy and visual outcomes of retinal surgery.
Rhegmatogenous retinal detachment surgical management had a lot to 
gain from the latest innovations.
In this paper we will outline the advantages of 27 G vitrectomy in a video 
of a retinal detachment surgery.
Some advantages of 27 G vitrectomy are: comfort, no use of auxiliary 
instruments, less trauma to the globe, low risk of hypotony, less infection 
risk. These are some of the reasons why more and more posterior pole 
surgeons prefer these technique.

Abordarea chirurgicala a membranelor epimaculare asociate cu alte 
afectiuni ale polului posterior
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, Alina Ciocalteu, Christiana Dragosloveanu, 
Oana Teleianu, Irina Ducan, Andreea Florea, Lidia Ladea, Sandra Ionescu, 
Bianca Chiru
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București

Sunt prezentate cazurile a doi pacienti cu membrana epimaculara 
asociata cu decolare de neuroepiteliu respectiv retinoschizis. Este 
detaliata abordarea chirurgicala si se analizeaza evolutia postoperatorie.

Surgical	management	of	epiretinal	membranes	associated	with	other	
posterior pole pathologies
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, Alina Ciocalteu, Christiana Dragosloveanu, 
Oana Teleianu, Irina Ducan, Andreea Florea, Lidia Ladea, Sandra Ionescu, 
Bianca Chiru
Bucharest Emergency Eye Hospital
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We report the cases of two patients with epiretinal membranes 
associated with macular neuroepithelium detachment respectively 
inferior retinoschizis. We discuss the surgical approach and analyze the 
further postoperative follow up.

Membranele epiretiniene maculare recurente
D.C.Brănișteanu, MD. PhD, FEBO*, A. Bîlhă, MD*, Andreea Moraru, MD, 
PhD** 
*Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicina si Farmacie 
“Gr.T.Popa” Iași, Clinica “RETINA CENTER” 
** Clinica Oftalmologica, Spitalul Clinic de Urgente “N. Oblu”, Iași, 
Romania
 
Scop: Evaluarea ratei de recurenta a membranelor epiretiniene maculare 
după vitrectomie in funcție de etiologia acestora.  
Metoda: Analiza retrospective a unei serii consecutive de pacienți cu 
membrane epiretiniene maculare de diverse etiologii. In toate cazurile s-a 
practicat, de către același chirurg,  in sistem ambulatoriu, o vitrectomie 
posterioara prin pars plana 23G sub anestezie locala. Îndepărtarea 
intraoperatorie suplimentara a membrane limitante interne s-a realizat 
in cazuri selectate in funcție de aspectul tomografic preoperator. 
Cazurile au fost urmărite clinic si tomografic cel puțin 12 luni. Recurenta 
membranei a fost diagnosticata prin criterii clinice si tomografice. 
Rezultate: Au fost evaluate 40 de cazuri (28 femei / 12 bărbați) cu vârsta 
medie de 53.2 ani (cu limite intre 16 si 74 de ani). In funcție de patologia 
asociata 9 cazuri (22.5%) au fost etichetate ca membrane secundare iar 
31 de cazuri (77.5%) au fost etichetate ca membrane idiopatice. La 12 
luni postoperator rata globala a recurentei membranei a fost de 10% (4 
cazuri), semnificativ mai mare (22.22% - 2 cazuri) in grupul membranelor 
secundare comparativ cu grupul membranelor idiopatice (6.45% - 
2 cazuri). In 3 cazuri de recurenta (75%) a fost necesara repetarea 
chirurgiei. 
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Concluzii: Aceste rezultate sugerează faptul ca membranele epiretiniene 
maculare secundare se însoțesc de o rata semnificativ mai mare a 
recurentei după chirurgie.  
Cuvinte cheie: Membrane epiretiniene maculare recurente, Vitrectomie

Epiretinal	membrane	recurrence
D.C.Brănișteanu, MD. PhD, FEBO*, A. Bîlhă, MD*, Andreea Moraru, MD, 
PhD** 
*Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy 
“Gr.T.Popa” Iasi, “RETINA CENTER” Eye Clinic
**Ophthalmology Clinic, “N. Oblu” Clinical Emergency Hospital, Iasi, 
Romania
 
Purpose: To assess the recurrence rate of epiretinal membranes (ERM) 
from the etiologic point of view. 
Methods: Retrospective analysis over a series of consecutive patients 
with ERM of different etiologies. In all cases an ambulatory 23G pars 
plana vitrectomy under local anesthesia was performed by the same 
surgeon. Additional internal limiting membrane (ILM) peeling was 
performed in selected cases according to preoperative optical coherence 
tomography scan (SD-OCT) features. Cases were followed-up both 
clinically and by SD-OCT for at least 12 months. Epiretinal membrane 
recurrence diagnosis was established according to both clinical feature 
and also SD-OCT scan.  
Results: A number of 40 patients (28 females / 12 males) were evaluated, 
with a mean age of 53.2 years (ranging from 16 to 74 years old). 
According to the presence of underlying disease, 9 cases (22.5%) were 
secondary ERM, while the rest of 31 cases (77.5%) were idiopathic ERM. 
At 12 months postoperatively the overall recurrence rate was 10% (4 
cases), significantly higher (22.22% - 2 cases) in the group of secondary 
ERM as compared to the group of idiopathic ERM (6.45% - 2 cases). 3 
cases of these recurrent ERM (75%) required repeated surgery. 
Conclusions: These findings suggest that surgery for secondary ERM is 
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followed by a significantly higher rate of recurrence.
Key words: Epiretinal membrane recurrence; Vitrectomy

Retinopatie diabetică proliferativă complicată – abordare chirurgicală
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana-Maria Niculescu2, C. 
Celea1,2
1 Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila”, Bucureşti, România 
2 Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. 
Agrippa Ionescu”, Bucureşti, România                           

Cuvinte cheie: hemoragie vitreană, retinopatie diabetică proliferativă 
(RDP), vitrectomie posterioară (VP), endofotocoagulare laser, decolare 
de retina tracțională (DRT).
Scop: Evidențierea aspectelor particulare intraoperatorii într-un caz de 
hemoragie vitreană persistentă la un pacient cu retinopatie diabetic 
proliferativă.
Material şi metodă: Este prezentat cazul unui pacient diabetic 
noninsulinodependent în vârstă de 66 de ani, cunoscut cu retinopatie 
diabetică proliferativă, care a abandonat în urmă cu doi ani ședințele de 
panfotocoagulare laser și care a suferit o hemoragie vitreană persistentă 
pentru care a refuzat orice tratament interventional timp de un an. La 
un moment dat pacientul a solicitat totuși tratament și s-a luat decizia 
intervenției chirurgicale. S-a practicat vitrectomie posterioară în sistem  
25 Ga. Dupa clarificarea mediilor optice, s-au identificat bridele de 
tracțiune retiniană activă fibro-vasculare care au fost disecate și/sau 
delaminate cu ajutorul vitreotomului versatil de 25 Ga. S-a efectuat 
endofotocoagulare laser. S-a practicat tamponament intern cu  SF6. 
La o săptămână postoperator pacientul a resângerat, practicându-se o 
injecție intravitreană cu bevacizumab. 
Rezultate: Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, recuperarea 
anatomică și funcțională fiind bune cu retina atașată și  o acuitate vizuală 
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corectată de 20/40, aspecte menținute și la controlul de șase luni.
Concluzii: Complicațiile retinopatiei diabetice proliferative sunt uneori 
extrem de greu de abordat chirurgical, dar pot fi prevenite de cele mai 
multe ori printr-o colaborare bună a pacientului cu echipa medicală.   
 
Complicated	Proliferative	Diabetic	retinopathy	–	surgical	approach
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana-Maria Niculescu2, C. 
Celea1,2
1 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy 
“Carol Davila”, Bucharest, Romania 2 Eye Clinic, ”Prof. Dr. Agrippa 
Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, Romania                                 

Key words: vitreous haemorrhage, proliferative diabetic retinopathy 
(PDR), posterior vitrectomy (PPV), tractional retinal detachment (TRD).
Purpose: To show the intraoperative particular aspects of a persistent 
vitreous haemorrhage in a diabetic patient with proliferative diabetic 
retinopathy.
Methods: We are presenting a case of a 66 years old male known with 
type II Diabetes and PDR, who gave up the panretinal photoacoagulation 
sessions two years ago and had a persistent vitreous haemorrhage 
which he had refused to be treated interventionally for one year. After 
a while the patient asked for medical help and We decided to operate 
him. We performed 25 Ga PPV. After optical media clearing We identified 
the retinal traction by fibro-vascular strands, which were dissected and/
or delaminated with the versatile 25 Ga cutter. We photocoagulated 
the retina with the endolaser probe and We performed an internal 
tamponade with SF6. One week after the surgery, the patient had 
rebleeded and We performed a bevacizumab intravitreal injection.
Results: The patient’s postoperative evolution was favorable, the 
anatomical and functional recovery being good, with an attached retina 
and a 20/40 BCVA, till the 6 months follow up. 
Conclusion: The proliferative diabetic retinopathy complications are 
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sometimes difficult to be surgically managed, but most of the times they 
could be prevented by a good cooperation between the patient and the 
medical team.

Vitreoretinopatia proliferativă – Trecut, Prezent si Viitor
Merticariu Andrei ¹, Strachinariu Oana ¹, Schiesser Cristina ¹
¹Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
 
Obiectivul lucrarii: Evaluarea metodelor medicale disponibile la ora 
actuală pentru tratamentul vitreoretinopatiei proliferative (PVR) și 
compararea acestora cu experiența personală din această patologie.
Material si metodă: Am evaluat metodele teraputice publicate in 
literatura de specialitate folosind baza de date PubMed. Am evaluat 
cazurile cu PVR din cazuistica personală.
Rezultate: Au fost incluse 18 articole publicate in ultimii 20 de ani si 
variantele de tratament propuse. Am efectuat și o analiză statistică a 
bazei de date personale.
Concluzii: Rezultatele noastre sugerează faptul că metodele 
medicametoase/chimice de tratament pentru PVR au o valoare redusă 
datorită efectelor inconstante și utilizării limitate, iar tehnica chirurgicală 
analizată rămâne cea mai eficientă metodă în tratamentul acestei 
patologii.

Proliferative	vitreoretinopathy	–	Past,	Present	and	Future
Merticariu Andrei ¹, Strachinariu Oana ¹, Schiesser Cristina ¹
¹ Bucharest Emergency Eye Hospital

Purpose. To evaluate the available medical treatment methods and 
the recent developments in proliferative vitreoretinopathy (PVR) and 
compare to the author’s experience with this disease.
Methods. A PubMed search was undertaken and all the published 
treatment options were reviewed. My personal cases were also reviewed.
Results. 18 papers were included, describing the variety of treatment 
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options used in the last 20 years. A statistical analysis was used to 
evaluate the treatment success for my personal PVR cases.
Conclusions. Our findings suggest that current medical/chemical 
treatment options are of limited value in clinical practice due to the 
inconsistent and limited use and that the described surgical technique 
still remains the most effective tool against PVR.

Gaura maculară - rezolvare chirurgicală
O. Musat, Stella Ioana Popescu, Ana Maria Boariu, Corina Cernat  E.Calin, 
Ana Vieru
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”

Lucrarea prezinta cateva cazuri cu gaura maculara stadiul IV , pentru 
care s-a intervenit chirurgical,practicandu-se vitrectomie posterioara 
cu 25 Ga cu utilizarea membranei limitante interne pentru corectarea 
defectului de la nivelul ariei maculare cu rezultate chirurgicale favorabile. 

Macular Hole-surgical outcomes
O. Musat, Stella Ioana Popescu, Ana Maria Boariu, Corina Cernat  E.Calin, 
Ana Vieru
„Dr. Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital

This paper presents some cases with stage IV macular hole, for which 
surgery was performed, with 25 Ga posterior vitrectomy using internal 
limiting membrane to correct the defect from the macular area with 
favorable surgical results.

Utilizarea flapului de membrană limitantă internă stabilizat cu 
perfluororcarbon lichid în chirurgia găurilor maculare mari 
C. Danielescu
UMF “Gr. T. Popa” Iași

Se prezintă experiența cu o variantă a cunoscutei tehnici de chirurgie a 
găurilor maculare ce implică realizarea unui flap de membrană limitantă 
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internă (nu este o tehnică personală).  Am utilizat-o în găurile maculare 
cu diametru peste 400 µm. 
După colorarea membranei  limitante (MLI) se inițiază peelingul (de 
regulă dinspre temporal) care se oprește la marginea găurii. Membrana 
limitantă situată nazal de gaură poate fi îndepărtată sau nu. Injectarea 
unei picături de perfluorocarbon temporal de fovee va fixa flapul de MLI 
deasupra găurii, menținându-l în siguranță în timpul schimbului lichid-
aer, care este efectuat în maniera obișnuită, aspirând deasupra discului 
optic. Picătura de PFCL este aspirată ultima, după ușoara înclinare a 
ochiului care o deplasează spre canula noastră de extruzie.
Avantajul acestei tehnici este controlul permanent asupra poziționării 
flapului. 
În final observăm aspectul OCT postoperator ce relevă existența unei  
„punți” de MLI peste gaura maculară.

The	use	of	an	 internal	 limiting	membrane	flap	 stabilized	with	 liquid	
perfluorocarbon	in	macular	hole	surgery 
C. Danielescu
UMF “Gr. T. Popa” Iași

We are presenting our experience with a variant of the well-known 
technique used in macular hole surgery that implies an internal limiting 
membrane flap (it is not a personal technique). It is especially useful for 
large holes (diameter over 400 µ).
After dyeing the internal limiting membrane (ILM) the peeling is started 
usually in the parafoveal temporal side and it stops at the margin of the 
hole. The ILM situated nasally to the hole may or may not be removed. 
By injecting a drop of PFCL temporally to the fovea, the ILM flap is placed 
and secured on top of the hole – safe enough to be stable during the 
liquid-air exchange which is performed by aspiration above the optic 
disc. At last, the drop of PFCL is displaced to the disc by tilting the globe 
and is eliminated.
The advantage of this technique is the permanent control of the ILM flap 
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positioning.
At the end we observe the postoperatively OCT aspect of an ILM “bridge” 
over the macular hole.

Hemoragia subretiniană maculară - tratament chirurgical
Florian Balta, Andrei Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean, Tamara 
Barsan, Radu Ochinciuc
Universitatea de Medicina si Farmacie, “Carol Davila” Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice
Clinica Retina, Bucuresti

Este prezentata abordarea chirurgicala in hemoragia subretiniana 
maculara care intereseaza o mare parte din suprafata maculei, insotita 
de o scadere marcata a acuitatii vizuale. Se practica vitrectomie cu 
instrumente 25 G, injectie de activator tisular al plasminogenului sub 
retinian, cu un ac de 38 G, si schimbul lichidului intraocular cu gaz. Sunt 
prezentate rezultatele anatomice si functionale, care pot fi foarte bune, 
daca tratamentul este aplicat in cateva zile dupa aparitia hemoragiei.

Submacular	haemorrhage	-	surgical	treatment
Florian Balta, Andrei Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean, Tamara 
Barsan, Radu Ochinciuc
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
Bucharest Eye Hospital and Clinic
Retina Clinic Bucharest

We present the surgical treatment for the submacular haemorrhage that 
involves a large area of the macula, with an important decrease of visual 
acuity. Vitrectomy with 25 G instruments is performed, injection of tissue 
plasminogen activator in the subretinal space with a 38 G needle, and 
fluid air exchange. We present the anatomical and functional results, 
which can be very good if the treatment is performed few days after the 
haemorrhage appeared.
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Curs de vitrectomie
Florian Baltă, FEBO
Universitatea de Medicina si Farmacie, “Carol Davila” Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice
Clinica Retina, Bucuresti

Rezumat: Sunt prezentate principii si tehnici chirurgicale in principalele 
patologii vitreoretiniene.

Vitrectomy course
Florian Balta, MD, PhD, FEBO
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
Bucharest Eye Hospital and Clinic
Retina Clinic Bucharest

Summary: Principles and practice in the main vitreoretinal pathologies 
are presented.

Dominanța oculară și gradul de satisfacție al pacienților cu implant 
multifocal.
D.M. Stanila * ** ***, Alina Adriana Panga * ** ***Adriana Stanila* ** 
***
Clinica Ofta Total  Sibiu Romania *, Facultatea de  Medicine,  Universitatea 
“Lucian Blaga”Sibiu, Romania**, Centrul de cercetare a suprafeței ocular 
Sibiu Romania ***
Cuvinte cheie: dominanța ocular, chirurgia cristalinului, satsfacția 
pacienților
Introducere: Satisfacția pacienților este țelul chrurgiei cristalinului. 
Scopul acestui studiu este de a analiza nielul de satisfacție al pacienților 
printr-un chestionar legat de vederea la distanță și la aproape în 
activitatea zilnică tinând cont de dominanța oculară(DO). Material și 
metodă: Am luat în studiu un număr de132 ochi, 66 pacienți supuși 
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chirurgiei cristalinului clar sau opacifiat și implantare de cristalin 
artificial multifocal(13%). Acuitatea vizuală(AV) înaintea de operație a 
fost mai bună de 0,1 pentru a putea determina vederea binoculară(VB) 
și  dominanța(DO). Studiul s-a desfășurat în clinica Ofta Total Sibiu. 
Am folosit testul Lang pentru determinarea VB și testul Porta pentru 
determinarea ochiului dominant. Facoemulsificarea s-a efectuat cu 
aparatul Centurion, în 120 de ochi s-a efectuat chirurgia cristalinului 
asistată de laserul cu femtosecunde(FLACS). Biometria s-a efectuat cu 
aparatul Aladdin, cu formulele indicate pentru emetropi, miopi sau 
hipermetropi. Am implantat cristaline multifocale Restor în 36 ochi, 
Panoptix în 93 ochi si in 3 ochi alte; 21 ochi au fost miopi, 49 emetropi 
și 62 hipermetropi. Pacienții au fost operați la ambii ochi. Am pregătit 
achiul dominant pentru distanță și ochiul nondominant pentru vederea 
de aproape. Pentru ochiul dominat am estimat emetropie și pentru 
nondominant miopie mica. Am testat AV și VB la trei luni după operație 
și nivelul de satisfacție al pacienților printr-un chestionar cu 10 întrebări 
despre vederea la distanță și aproape în activitatea zilnică obișnuită. 
Rezultate: Acuitatea vizuală a fost 0,9-1 atât pentru distanță cât și pentru 
aproape. Vederea binoculară a fost păstrată. Satisfacția pacienților a fost 
foarte bună, cei mai mulțumiți pacienți au fost hipermetropii, urmați 
de emetropi și miopi.Singurele problem au fost legate de condusul pe 
timpul nopții di cauza halourilor. Pentru rezultate postoperatorii bune 
este foarte important să efertuăm foarte corect biometria cu formula 
potrivită pentru fiecare viciu de refracție. Monovision poate fi o soluție 
mai ales pentru miopi. Concluzii: Implantarea de lentile multifocale s-a 
efectuat în 13% din cazuri. Satisfacția pacienților a fost foarte buna cu 
excepția condusului mașinii pe timp de noapte când a fost doar bună 
la 2 pacienți. Determinarea dominanței oculare este foarte importantă 
în chirurgia cristalinului. Statusul refractive dinaintea chirurgiei este 
de asemenea foarte important. Cei mai satisfăcuți pacienți au fost 
hipermetropii urmați de emetropi și miopi. Pacienții miopi preferă o 
vedere bună la aproape, monovision poate fi o alegere bună.
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Ocular	dominance	and	patients’	satisfaction	level	in	lens	surgery	with	
multifocal	lens	implantation
D.M. Stanila * ** ***, Alina Adriana Panga * ** ***Adriana Stanila* ** 
***
Ofta Total Clinic Sibiu Romania *, Faculty of Medicine, “Lucian Blaga” 
University of Sibiu, Romania**, Ocular Surface Research Center Sibiu 
Romania ***
Key words:ocular dominance , lens surgery, patients satisfaction
Introduction: Patients’ satisfaction is the goal of the lens surgeon. 
The aim of the study is to analize the  satisfaction level of the patients 
through a questionnaire about distance and near vision in the usual daily 
activities when we take in consideration ocular dominance.. Materials 
and methods: We included in the study a number of 132 eyes, 66 patients 
with lens surgery and multifocal IOL implantation(13%), clear lens and 
opacified lens with the best corrected visual acuity (BCVA) before surgery 
better than 0,1,  in which we could determine the binocular vision(BV) 
and dominant eye (DE), in the OFTA TOTAL Clinc, Sibiu. We used the 
Lang test for determining BV and Porta test for determining the DE. 
Phacoemulsification was performed with Centurion machine and, in 120 
cases we also performed FLACS. We conducted the biometry using the 
Aladdin machine with indicated formulas for emmetropic eyes, myopic or 
hyperopic eyes. We implanted multifocal lens Restor in 36 eyes, Panoptix 
in 93 eyes and other in 3 eyes; 21 eyes were myopic, 49 emmetropic and 
62 hyperopic. Patients were operated on both eyes. We prepared the 
dominant eye for the distance vision and the non-dominant eye (NDE) 
for the near vision. For DE, we aimed at targeting emetropia and for 
NDE, small myopia. We tested the visual acuity (VA), binocular vision 
(BV) after the surgery and the level of satisfaction of the patients through 
a questionnaire with 10 questions about distance and near vision in the 
usual daily activities three month later. Results: VA was 0,9-1, both for 
the distance and near vision. The BV was preserved. The satisfaction level 
of our patients was very good when we observed the ocular dominance. 
Most satisfied were the hyperopic patients followed by the emmetropic 
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patients and the myopic patients. Our patients had some problems when 
driving by night, due to halos. It is important to perform correct biometry 
with the best formula for every type of refraction. Monovision can be a 
good choice for patients’ satisfaction, especially for the myopic patients.
Conclusions: The multifocal lens implantation was performed in 13% of 
cases. The satisfaction of the patients was good and very good except 
when driving at night when it was sometimes good. Ocular dominance 
is very important in lens surgery. The refractive status before surgery 
is also very important. The most satisfied patients were the hyperopic 
patients, followed by the emmetropic ones. Myopic patients prefer to 
have a good near vision, therefore monovision can be a good choice.

EFICIENTA TRATAMENTULUI CU RAXONE (IDEBENONA) IN 
TRATAMENTUL NEUOPATIEI OPTCE EREDITARE LEBER
Andreea Nicolcescu¹ ,A. Stefanescu Dima¹, Andreea Tanasie², Maria 
Nicolcescu¹, Loredana Dinu², Carmen Mocanu¹
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
2.Centrul Medical Ocularius
Scopul lucrarii: Evaluarea eficientei tratamentului cuRaxone in LHON 
dupa trei luni de la debutul terapiei
Material si mertoda
Au fost tratati doi pacienti de sex masculin cu varste de 17 respectiv 
13 ani diagnosticati cu LHON in 2016. Primul pacient prezinta mutatia 
genetica 3460G iar al doilea mutatia 11778G. Au fost efectuate OCT si 
testele de electrofiziologie la debutul bolii si ulterior la debutul terapiei
Rezultate
Dupa trei luni de tratament cu Raxone acuitatea vizuala si campul vizual 
s au ameliorat semnificativ in cazul pacientului cu mutatia3460G si 
nesemnificativa in cazul pacientului cu mutatia 11778G.
Concluzii:
In ciuda faptului ca tratamentul cu Raxone a fost inceput la mai mult de 
un an de la debutul boli irezultatele au fost incurajatoare la pacientul cu 
mutatia 3460G. Acest fapt este concordant cu datele din literatura de 
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specialitate care indica varstamai mica si mutatia 3460G ca factori de 
prognostic pozitiv.
Cuvinte cheie: Raxone, Leber, OCT

EFFICACY	 OF	 RAXONE	 (IDEBENONE)	 TREATMENT	 IN	 LEBER’S	
HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY (LHON)
Andreea Nicolcescu¹ ,A. Stefanescu Dima¹, Andreea Tanasie², Maria 
Nicolcescu¹, Loredana Dinu², Carmen Mocanu¹
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
2. Centrul Medical Ocularius

Goal: To evaluate the efficacy of Raxone in patients with LHON 3 months 
after the onset oh therapy
Material and method:
Two male patients of 17 and 13 years  with a diagnosis of  LHON 
made in 2016 were treated with Raxone . The first one had the 3460G 
mutation and the second one the 11778G mutation. Both the OCT and 
the electrophisiology tests were done at the begining of the disease and 
before the treatment was started.
Results
After 3 months of treatment with Raxone the visual acuity and the visual 
field test improved significantly in patient with the 3460G and remained  
unimproved in patient with the 11778 G mutation,
Conclusion:
Despite the fact that that the treatment with Raxone was started more 
than one year after the onset oh the disease the results were encouraging 
in patient with the 3460G mutation. This results confirm the information 
that younger patients with 3460G mutation have a better outcome with  
Raxone treatment .
Key words: Raxone, Leber, OCT

Experienta noastra dupa 1000 de operatii ReLEx SMILE
A. Filip, Miruna Nicolae, Conf. Dr. M. Filip, Ing. E. Rotaru 
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Clinica Ama Optimex, Bucresti, Romania

Scopul lucrarii: Lucrarea prezinta experienta noastra cu ReLEX SMILE, 
dupa efectuarea a peste 1000 de interventii, de cand am introdus 
aceasta tehnica in Romania, in anul 2014.   
Material si Metoda: Prin intermediul acestei prezentari dorim sa 
evaluam experienta dobandita, provocari si rezultate, obtinute de cand 
am inceput sa utilizam aceasta tehnica pentru reducerea dioptriilor cu 
minus, cunoscuta sub numele de ReLEx SMILE. 
Rezultate: Cele peste 1000 de cazuri ne-au aratat ca procedura si-a 
castigat locul printre metodele de reducere a dioptriilor cu minus, este 
sigura, predictibila, stabila si ofera o recuperare rapida pentru pacient.
Concluzii: Faptul ca am inceput primii din tara sa utilizam tehnica ReLEx 
SMILE a insemnat ca am fost nevoiti sa iesim din zona de confort, am 
avut de depasit provocari importante, am invatat mult, iar rezultate ne 
multumesc pacientii si pe noi. 
Colaborarea internationala a constiuit o metoda de importanta pentru 
momente dificile.

Our	experience	after	reaching	the	milestone	of	1000	SMILE	procedures
A. Filip, Miruna Nicolae, Conf. Dr. M. Filip, Ing. E. Rotaru 
Clinica Ama Optimex, Bucresti, Romania

Purpose: This paper presents our experience with ReLEx SMILE, after 
reaching the milestone of 1000 procedures, since we have introduced it 
on the Romanian market in October 2014.
Material and Method: The presentation is about sharing our experience, 
challenges and achievements since starting with the new innovative 
laser procedure for treating myopia and myopic astigmatism, known as 
ReLEx SMILE. 
Results: Our results have showed that SMILE is here to stay, as a safe, 
predictable, stable, fast recovery procedure.
Conclusions:  Being the first and only doctors performing ReLEx SMILE 
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in the country meant facing great challenges, learning, innovating, but 
now looking back, makes us proudly SMILE.

UTILIZĂM CRISTALINE PERFORMANTE ÎN AFECŢIUNI CORNEENE?
Cătǎlina Corbu1, Dana Dăscălescu2, Mihaela Constantin2
1Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
2Oftaclinic, Bucureşti

Cuvinte cheie: cataractă, ectazie corneanã, pterigion 
Afecţiunile corneene generatoare de astigmatism, pot fi cauze de erori ȋn 
determinarea puterii dioptrice a pseudofacului ȋn momentul intervenţiei 
chirurgicale a cataractei. Lucrarea ȋşi propune să prezinte cazuri de 
afecţiuni corneene precum pterigion, keratoconus, degenerescenţă 
marginală pellucida associate cu operaţia de cataractă. În cazul 
combinaţiei pterigion – cataractă intervenţia chirurgicală se poate face 
secvenţial sau concomitent. Dificultatea o reprezintă astigmatismul dat 
de existenţa pterigionului şi alegerea puterii dioptrice a pseudofakului. 
În cazul ectaziilor corneene acestea apar înaintea apariţiei cataractei şi 
rezolvarea acestora se face întotdeauna secvenţial: întâi stoparea ectaziei 
şi ulterior cataracta. Particularea în aceste afecţiuni este reprezentată de 
dificultatea calculării puterii dioptrice a pseudofakului însă  chiar dacă 
aceasta nu este întotdeauna exactă, aceşti pacienţi intră în categoria 
celor multumiţi de intervenţie.

SHOULD WE USE HIGH PERFORMANCE LENS IN CORNEAL DISEASE?
Catalina Corbu1, Dana Dăscălescu2, Mihaela Constantin2
1Emergency Hospital of Ophthalmology, Bucharest
2Oftaclinic, Bucharest
Key words: cataract, corneal ectasia, pterygium 
Corneal diseases that induce astigmatism can be error factors in 
determining the optical power of intraocular lens before the cataract 
surgery procedure. The purpose of this paper is to present cases 
with corneal diseases like pterygium, keratoconus, pellucid marginal 
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degeneration associated with cataract surgery. In cases with pterygium 
and cataract, the surgery of cataract should be performed step by step 
or simultaneously. Difficulty for this is the astigmatism due to pterygium 
and choosing of intraocular lens diopter. In cases with corneal ectasia 
these appear before cataract and first is solved by stopping of ectasia 
and then cataract. Particular for these diseases is the difficulty for diopter 
of intraocular lens calculation, but even if this is not precisely done, these 
patients are happy after surgery.

FACOEMULSIFICAREA IN CATARACTA BRUNA
C. Rosca11, Irina Tamasoi 1 
1Clinica Oculens, Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: cataracta bruna, facoemulsificare
Cataracta bruna rămâne încă o provocare pentru chirurgii de pol anterior. 
Aceste cazuri sunt asociate cu o rata mai crescuta a complicațiilor intra 
si postoperatorii.
Etiologia acesteia este variata. Cel mai frecvent o întâlnim la pacienți 
vârstnici dar exista si excepții.
Vom prezenta doua situații diferite rezolvate cu succes prin metoda 
facoemulsificarii. Primul caz este al unei paciente cu miopie forte, 
dezlipire de retina operata in antecedente iar al doilea, pacienta fără 
patologie oftalmologica asociata, vârsta fiind principalul factor favorizant 
al cataractei.
Ambele cazuri au avut particularitățile lor, însă adaptarea parametrilor, 
utilizarea substanțelor vascoelastice adecvate si bineînțeles experiența 
chirurgicala au contribuit la rezultatul optim postoperator.
Intervenția chirurgicala de extracție a cataractei prin facoemulsificare 
se poate realiza si la cazurile de cataracta dura. Pacienții vitrectomizati 
dezvolta cataracta.  Indicația pentru extracția acesteia ar trebui sa se 
pună in stadiile incipiente deoarece frecvent devine de consistenta 
crescuta si poate deveni o adevărata provocare.

PHACOEMULSIFICATION SYSTEM
LENS EXTRACTION

Let’s talk. 

How do you phaco?
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FACOEMULSIFICATION IN HARD CATARACTS
C. Rosca, Irina Tamasoi  
Oculens clinic, Cluj-Napoca

Key words: hard cataract, facoemulsification
Hard rock cataract is a real challenge even for experienced surgeons. The 
risk for intra and postoperative complications in higher in these cases.
Most of the them are age related, but young patients with very hard 
cataracts can be seen in our practice.
In this paper we will present two videos showing two different situations 
of hard rock cataract. The first one a young lady with previous retinal 
detachment surgery and complicated hard cataract and the second a 
lady with hard rock age related cataract.
Each case was a challenge but with the right parameters, plenty of 
viscoelastics and some surgical experience the final outcome was 
satisfying for both the surgeon and the patient.
Facoemulsification in hard rock cataracts is possible. Patients with 
previous pars plana vitrectomy develop cataract. Surgical intervention is 
better made in early stages as old cataracts can be a challenge in these 
patients.

IMPLANTARE DE IRIS ARTIFICIAL LA UN CAZ CU PLAGĂ CORNEANĂ 
PENETRANTĂ ŞI ANIRIDIE POSTTRAUMATICĂ
Oana Postolache, C. Postolache
Clinica Gauss Bacău

Cuvinte cheie: iris artificial, aniridie posttraumatică, plagă corneană 
penetrantă
Lucrarea de faţă va prezenta cazul unei tinere, care a suferit un 
traumatism ocular penetrant, cu plagă corneană penetrantă, aniridie 
posttraumatică şi cataractă traumatică cu perforarea capsulei anterioare 
şi sacul cristalinian pe loc, fără perforarea capsulei posterioare. Filmul 
video prezentat, conţine operaţia de implantare a unui iris artificial în 
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sacul cristalinian, în faţa implantului de cristalin artificial.

ARTIFICIAL IRIS IN A CASE WITH CORNEAL PENETRATING WOUND AND 
POST-TRAUMATIC ANIRIDIA
Oana Postolache, C. Postolache
Gauss Clinic Bacău 

Keywords: artificial iris, post traumatic aniridia, penetrating corneal 
wound
Abstract: this paper will present the case of a young woman, who suffered 
an eye injury, with penetrating corneal wound, aniridia and traumatic 
cataract with penetrating anterior lens capsule, without perforation of 
the posterior capsule. This video contains the surgery of implantation of 
an artificial iris into the lens bag, in front of the artificial lens implant.

REZOLVAREA CHIRURGICALĂ A VICIILOR DE REFRACȚIE ASOCIATE CU 
DEGENERESCENȚA CORNEANĂ MARGINALĂ
Cristina Beșleagă1, Mădălina Iuga1, M.Milicescu1
1Clinica Neuroptics, București

Introducere: Vom prezenta cazul unui pacient de origine nordică care se 
prezintă în clinica noastră cu diplopie binoculară, epiforă, dureri oculare 
și perioculare și dificultatea adaptării la corecția aeriană prescrisă 
anterior.
Materiale și metode: La examenul obiectiv biomicroscopic și 
autorefractometric se constată degenerescență marginală corneană 
cu astigmatism hipermetropic compus a ambilor ochi, sindrom de ochi 
uscat, cataractă subcapsulară posterioară incipientă și la examenul 
fundului de ochi o excavație papilară lărgită (raport cupă/disc=0,7). 
Pacientul este pluritarat: boală Crohn operată și carcinom prostatic. 
Se intervine chirurgical și se practică implant de pseudofak toric, initial 
unilateral, fapt ce a accentuat diplopia și ulterior bilateral, cu amendarea 
simptomatologiei.
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Rezultate: Rezultatul postoperator a fost favorabil după cele două 
intervenții chirurgicale și tratamentul prealabil cu terapie de regenerare 
matriceală.
Concluzii: Cazul a fost dificil datorită multiplelor afectări oculare, iar 
intervenția chirurgicală a fost realizată atipic, adaptată situației locale.
Cuvinte cheie: degenerescență, corneană, marginală

SURGICAL MANAGEMENT OF REFRACTIVE ERRORS ASSOCIATED WITH 
MARGINAL CORNEAL DEGENERATION
Cristina Beșleagă1, Mădălina Iuga1, M.Milicescu1
1Neuroptics Clinic, Bucharest

Introduction: We will present the case of a nordic male who came in to our 
clinic complaining of binocular diplopia, epiphora, ocular and periocular 
pain and difficulty in adapting to his previous eyeglass prescription.
Methods and material: On slit-lamp and autorefractometry examination, 
marginal corneal degeneration and compound hyperopic astigmatism 
in both eyes was detected, as well as dry-eye syndrome and incipient 
posterior subcapsular cataract. On ophthalmoscopy, we detected 
large optic disc cupping (cup/disk ratio=0.7). The patient had multiple 
comorbidities: surgically-treated Crohn’s disease and prostatic 
carcinoma. We decided on a surgical intervention with an unilateral IOL 
implant to begin with and afterwards, as his diplopia was aggravated 
by this, we implanted an IOL in the contralateral eye and his symptoms 
resolved.
Results: The postoperative result was favorable after the two surgical 
procedures and the previous matrix regeneration therapy.
Conclusions: The case was cumbersome due to the patient’s numerous 
ocular afflictions and also because of the atypical surgical procedure, 
that had to be adapted to the local condition.
Keywords: degeneration, corneal, marginal
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EXPERIENȚA PROPRIE ÎN BIOMETRIA OCULARĂ LA CAZURILE DE 
CATARACTĂ CONGENITALĂ ȘI INFANTILĂ
Cristina Nicula1, Dorin Nicula1, Radu Nicolae Pop1 
1 Clinica OCULENS Cluj-Napoca

Introducere / Obiectiv: De a evidenția importanța și acuratețea 
biometriei oculare și efectul acesteia asupra acuității vizuale, la cazurile 
de cataractă congenitală și infantile.
Metode / Metodologie: Am efectuat un studiu restrospectiv, randomizat, 
asupra pacienților diagnosticați cu cataractă congenitală sau infantilă și 
operați la Clinica OCULENS Cluj-Napoca. Grupul de studiu a inclus 58 
de cazuri de la 36 de pacienți. La pacienții cooperanți, biometria s-a 
efectuat cu cu aparatul OCUSCAN (Alcon, Fort Worth Tx., SUA) și/sau 
ALADDIN (Topcon, Japonia). La pacienții foarte tineri, unde colaborarea 
a fost dificilă, am folosit ecografie mod B pentru a măsura axul antero-
posterior (AP) al globului ocular. Ca și refracție postoperatorie am ales 
hipermetropia în concordanță cu vârsta pacientului.
Rezultate: Măsurarea axului AP alglobului ocular a arătat o lungime între 
20 și 25 mm. Corelarea între axul AP și vârstă a arătat o creștere rapidă în 
primele 12 luni, o creștere mai lentă între lunile 100 și 150 și o stabilizare 
a dupa 200 de luni (corelatie medie statistic semnificativa). Corelația 
între keratometrie și vârstă a arătat valori mai mari ale keratometriei la 
pacienții mai tineri, cu o scădere semnificativă în primele 12 luni și o rată 
lentă a scăderii după 24 de luni (corelație mare semnificativ statistică).
Concluzii / Discuții: Studiul arată că lungimea axială a globului ocular 
crește în timpul copilăriei, în special în primii 2 ani de viață, iar raza de 
curbură corneană scade de la naștere până la diferite vârste, parametrii 
ce influențează refracția postoperatorie.
Cuvinte cheie: congenital, infantil, cataractă, biometrie ocular
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OUR EXPERIENCE IN OCULAR BIOMETRY IN CONGENITAL AND 
INFANTILE CATARACT
Cristina Nicula1, Dorin Nicula1, Radu Nicolae Pop1 
1 Cluj-Napoca, OCULENS Ophthalmology Clinic

Objective: To establish the importance and accuracy of ocular biometry 
in congenital and infantile cataract upon the visual outcomes.
Material and methods: The study was a retrospective, randomized study 
upon patients diagnosed with congenital and infantile cataract and 
operated at Cluj-Napoca OCULENS Clinic. For cooperative children, for 
the ocular biometry we used the OCUSCAN biometer (Alcon, Fort Worth 
Tx., USA) and/or ALADDIN (Topcon, Japan). In very young children we 
used B-scan ultrasonography in order to measure the axial length (AXL) 
of the eye. The target refraction was hyperopia, according with the 
patient’s age.
Results: The measurement of axial length revealed an eye between 20 
and above 25 mm. The correlation between axial length and age showed 
a rapid increase in the first 12 months, a smaller increase between 100-
150 months and stabilization after 200 months (statistically significant-
medium correlation). The correlation between keratometry and age 
showed higher values of keratometry at younger children, with a 
significant decrease in the first 12 months and a smaller rate of decrease 
after 24 months of age (statistically significant-high correlation).
Conclusions: our study shows that the axial length increases during 
childhood, especially in the first 2 years and the corneal curvature 
decreases from birth to different ages, parameters which induce the 
target refraction.
Key words: congenital, infantile, cataract, ocular biometry.
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SĂ ÎNVĂȚĂM DIN GREȘELI
Dana Preoteasa
Spitalul de Oftalmologie Onioptic Medical, Craiova, România

Cuvinte cheie: cristalin toric, sac capsular, inel de tensionare a sacului 
capsular
O banală operație pentru cataractă la un pacient cu astigmatism 
care necesită implantarea unui cristalin toric devine o problemă în 
momentul în care, intraoperator, se produce o ruptură zonulară care 
trece neobservată.
Deși intervenția pare să decurgă fără incidente, la controlul postoperator 
de la o lună se constata rotatia importanta a pseudofacului. A doua 
intervenție este dificilă prin aderența celor 2 capsule, dar mai ales 
datorită formei pseudofacului și a mobilității sacului capsular, care 
îngreunează rotația cristalinului. Amplasarea unui inel de tensionare a 
sacului capsular permite un decurs favorabil al intervenției.
Concluzie: implantarea cristalinelor torice necesită existența unui sac 
capsular stabil. Orice incident intraoperator trebuie rezolvat în același 
moment operator, iar dacă aceasta nu este posibil, cât mai curând cu 
putință.

LEARNING FROM OUR MISTAKE
Dana Preoteasa
Onioptic Medical Eye Hospital, Craiova, Romania

Keywords: toric crystalline, capsular bag, capsular bag tensioning ring
A common cataract surgery in a patient with astigmatism requiring the 
implantation of a toric lens becomes a problem when intraoperatively 
occurs a zonular rupture which goes unnoticed.
Although the intervention seems to occur without incidents, postoperative 
control over a month reveals the rotation of the pseudophak. The 
second intervention is difficult by the adherence of the two capsules, 
but especially due to the shape of the pseudophak and the capsular bag 
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mobility, which makes it difficult to rotate the lens. The placement of a 
capsular bag tensioning ring allows for a favorable course of intervention.
Conclusion: The implantation of toric lens requires the existence of a 
stable capsular bag. Any intraoperative incident must be resolved at the 
time of the intervention, and if this is not possible, as soon as possible.

Cazuri deosebite în chirurgia refractivă
Emilia Frone¹, Cǎlin Tãtaru¹, Corina Ioan¹, Cătălina Tătaru²
¹Clinica Alcor București
²Spitalul de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

Implantul de preudofakie multifocal ca şi cel fakik pot fi însoţite de erori 
refractive sau dioptrii reziduale ce necesită corecţie suplimentară.
Prezentăm câteva cazuri operate în Clinica Alcor : trei cazuri cu implant 
multifocal la care a fost necesară o procedură laser suplimentară, patru 
cazuri de implant fakik la care s-a practicat BIOPTICS şi un caz de afakie 
postraumatică rezolvat prin laser şi doua cazuri PTK. Rezultatele au fost 
cele aşteptate, targhetul refractiv fiind atins şi stabil la 6 luni.
 Concluzii: Chirurgia refractivă este o metodă sigură de corecţie a 
erorilor refractive după chirurgia cataractei şi împreună cu implantul 
fakik asigură corecţia totală a unor dioptrii extreme.

Special	cases	in	refractive	surgery
Emilia Frone¹, Cǎlin Tãtaru¹, Corina Ioan¹, Cătălina Tătaru²
¹Alcor Clinic Bucharest
²Bucharest Ophthalmologic Emergency Hospital

The multifocal pseudophakic lenses and the phakic implants may be 
accompanied by refractive errors or residual dioptres requiring additional 
correction.
We present some cases from Alcor Clinic : three cases with multifocal 
implants requiring an additional laser procedure, four cases of phakik 
implant where BIOPTICS was practiced, a case of post-traumatic afakie 
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resolved by laser and a PTK case. The results were as expected, with the 
refractive target being reached and stable at 6 months.
Conclusions: Refractive surgery is a reliable method for refractive errors 
correction after cataract surgery and together with the phakik implant 
ensures total correction of extreme diopters.

IMPLANT INTRAOCULAR TORIC ÎNTR-UN CAZ DE CATARACTĂ 
TRAUMATICĂ 
H.T.Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana Niculescu2
1 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, Departamentul 
Oftalmologie, București, România 
2 Secția Clinică de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. 
Agrippa Ionescu”, București, România

Cuvinte cheie: Cataractă Traumatică, Inel de Tensiune Capsulară, 
Pseudofak Toric, Vitrectomie Anterioară
Scop: Prezentarea aspectelor particulare în cazul unei cataracte 
traumatice la un pacient relativ tânăr.
Material și metodă: Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 52 ani, 
cu cataractă traumatică. Planul chirurgical a fost de facoemulsificare 
urmată de implantarea în sacul capsular a unui pseudofak toric. Capsula 
anterioară a cristalinului a fost evidențiată cu colorant Trypan Blue. 
Facoemulsificarea a fost realizată fără incidente. Întrucât s-a constatat 
un aspect deformat al capsulorhexisului și o oarecare instabilitate a 
sacului capsular, s-a plasat în sac un inel de tensiune capsulară, ulterior 
implantându-se în sac pseudofakul toric, centrat în concordanță cu 
schema preoperatorie. În timpul manevrelor de irigație-aspirație a 
substanței vâscoelastice s-a constatat prezența unor filamente aderente 
la capsulă, probabil de origine vitreană. S-a decis efectuarea vitrectomiei 
anterioare, cu îndepărtarea acestor filamente, ceea ce ne-a permis 
finalizarea intervenției chirurgicale fără alte incidente.
Rezultate: Nu au existat alte complicații intra sau postoperatorii. 
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Rezultatul funcțional final postoperator a fost bun, pacientul atingând la 
controlul postoperator de o lună o acuitate vizuală necorectată maximă 
(20/20).
Concluzii: Facoemulsificarea urmată de implantarea în sacul capsular a 
unui pseudofak toric poate aduce rezultate bune chiar și în chirurgia 
cataractei traumatice, dacă aceasta este abordată corespunzător.

TORIC IOL IN A TRAUMATIC CATARACT CASE
H.T.Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana Niculescu2
1”Carol Davila” Medicine and Pharmacy University, Ophthalmology 
Department, Bucharest, România 
2 Clinical Department of Ophthalmology, ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” 
Emergency Hospital, Bucharest, România

Key words: Anterior Vitrectomy, Capsular Tension Ring, Toric IOL, 
Traumatic Cataract
Purpose: To report the particular aspects of a traumatic cataract surgery 
in a relatively young patient.
Materials and methods: We present the case of a 52-year old man, with 
traumatic cataract. Surgery plan was phacoemulsification and in-the-
bag implantation of a toric IOL. We performed lens capsule staining 
with Trypan Blue. Phacoemulsification underwent without incidents. 
Due to a deformed capsulorhexis and a pretty  unstable capsular bag 
we implanted a capsular tension ring, then the toric IOL in-the-bag, 
positioned in accordance to the preoperative axis chart. During the 
viscoelastic irrigation/ aspiration maneuvers, we identified some 
filaments which were adherent to the capsule, probably of vitreal origin. 
We decided to remove them by anterior vitrectomy and we completed 
the surgery without any other incidents. 
Results: We encountered no other intra or postoperative complications. 
The final postoperative functional outcome was good, the patient 
achieving maximum uncorrected visual acuity at the one-month 
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postoperative visit (20/20).
Conclusion: Phacoemulsification and in-the-bag implantation of a toric 
IOLs could provide good results even in challenging traumatic cataract 
cases, if properly managed. 

LUPTA CU FIBRINA ÎN CATARACTA UVEITICĂ
H.T.Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana Niculescu2
1 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, Departamentul 
Oftalmologie, București, România 
2 Secția Clinică de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. 
Agrippa Ionescu”, București, România

Cuvinte cheie: Cataractă uveitică, Hiphemă, Membrană Prepupilară, 
Sinechii anterioare, Uveită
Scop: Evidențierea incidentelor intra și postoperatorii într-un caz de 
chirurgie al unei cataracte uveitice.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 62 ani, cu 
cataractă după episoade recurente de uveită anterioară la ochiul drept, 
ochi unic funcțional,  ochiul stâng fiind un glob preatrofic cu dezlipire de 
retină veche post panuveită și leucom cornean vascularizat. 
Rezultate: Am decis oportunitatea intervenției chirurgicale pentru 
cataractă la ochiul drept. Intervenția chirurgicală a inclus disecția 
sinechiilor anterioare și a membranei prepupilare, dilatarea mecanică 
a pupilei prin utilizarea retractoarelor iriene, colorarea capsulei 
cristalinului, un capsulorhexis realizat cu dificultate datorită fibrozei 
capsulare, facoemulsificarea unui nucleu dur ce s-a realizat fără 
incidente, implantarea în sacul cristalinian a unui pseudofak monobloc 
hidrofob. După înlăturarea retractoarelor iriene, în timpul manevrelor de 
irigație-aspirație a substanței vâscoelastice, am identificat o sângerare 
la nivelul irisului, controlată prin manevre specifice. Postoperator, 
evoluția a fost favorabilă, cu mențiunea resângerării iriene și a organizării 
hematice intracamerulare, ceea ce a dus la reducerea câmpului vizual al 
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pacientei. După o lună, am reintervenit chirurgical pentru îndepărtarea 
membranelor fibrino-hematice din camera anterioară. Nu au mai 
existat alte complicații intra sau postoperatorii. Rezultatul funcțional 
postoperator a fost bun, pacienta atingând o acuitate vizuală de 6/20, 
de la percepția mișcării mâinii înregistrată la prima prezentare.
Concluzii: Chirurgia cataractei în ochii cu antecedente uveitice implică 
o abordare complexă. Complicațiile intra și postoperatorii pot apare 
oricând, succesul operației fiind puternic influențat de adaptabilitatea 
chirurgului și terenul biologic al pacientului.

FIBRIN WAR IN UVEITIC CATARACT
H.T.Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei2, Monica Bordaș2, 
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, Ana Niculescu2
1”Carol Davila” Medicine and Pharmacy University, Ophthalmology 
Department, Bucharest, România 
2 Clinical Department of Ophthalmology, ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” 
Emergency Hospital, Bucharest, România

Key words: Anterior Synechiae, Hyphema, Pupillary Membrane, Uveitic 
cataract, Uveitis
Purpose: To highlight intraoperative and postoperative events in a case 
of uveitic cataract surgery.
Materials and methods: We report the case of a 62-year-old woman, 
with cataract after recurrent anterior uveitis episodes in her right eye, 
the only eye with visual function.  Her left eye was preatrophic with 
an old retinal detachment after panuveitis and a vascularized corneal 
leucoma. 
Results: We decided to approach cataract surgery in the right eye. 
Surgery included dissection of anterior synechiae and pupillary 
membrane, mechanical pupil dilation using iris hooks, lens capsule 
staining, capsulorhexis difficulty performed as there was capsular 
fibrosis, standard phacoemulsification of a hard nucleus, implantation 
in-the-bag of a single-piece hydrophobic IOL. After iris hooks removal, 
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during the viscoelastic irrigation/ aspiration maneuvers, we identified iris 
bleeding, and We controlled it by specific maneuvers. The postoperative 
evolution was good, except a mild rebleeding from the iris and a fibrinous 
organizatization in the anterior chamber, which had reduced the patients 
visual field. After one month, we operated her again in order to to dissect 
the fibrinous membranes and the hematic remnants. There were no other 
intra- or postoperative complications. The final postoperative functional 
outcome was good, the patient achieving a visual acuity of 6/20 from 
hand movement at first presentation.
Conclusion: Cataract surgery in uveitic eyes is more complex than 
standard cataract surgery. Intra- and postoperative complication could 
appear anytime, the surgical success being strongly influenced by the 
surgeon’s adaptability and the biology of the patient.

TEHNICA SCHELEI FOLOSIND IMPLANTUL DE CRISTALIN ÎN RUPTURA 
CAPSULEI POSTERIOARE
L. Bodolan, Irina Laura Ducan
OculusMed Focșani, România

Cuvinte cheie: tehnica schelei, alternativa chirurgicala, ruptura capsulara 
posterioara
Această procedură, descrisă inițial de dr. Agarwal, poate fi utilizată 
ca alternativă chirurgicală, unde ruptura capsulei posterioare apare 
înaintea emulsificării unui cristalin de densitate moale spre moderată. 
Se folosește un implant foldabil 3 piese ca schelă, pentru a separa cele 
doua camere anterioară și posterioară, prevenind astfel prolabarea 
și hidratarea vitrosului și căderea nucleului. Tehnica are avantajele 
menținerii stabilității camerei anterioare și presiunii intraoculare și 
evitării unui astigmatism postoperator mare, prezervând incizia mică. 

DISTRIBUITOR EXCLUSIV
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IOL SCAFFOLD TECHNIQUE IN POSTERIOR CAPSULAR RUPTURE
L. Bodolan, Irina Laura Ducan
OculusMed Focșani, Romania

Keywords: scaffold technique, surgical alternative, posterior capsular 
rupture
This procedure, first described by Dr. Agarwal, can be used as a surgical 
alternative where PCR occurs before the emulsification of a soft to 
moderate nucleus. It uses a three-piece foldable IOL as a scaffold, to 
separate the two chambers anterior and posterior, to prevent vitreous 
prolapse, hydration and nucleus drop. The technique has the advantages 
of maintaining a stable anterior chamber and avoiding a high degree 
astigmatism, while preserving the small incision.

CATARACTA ALBĂ INTUMESCENTĂ
L. Levai*, Dohi Orsolya*, Chicu Adriana*, D. Aracs*, Livia Olah*, P. 
Bagosi**, S. Șter**, Csik Marta**, Olimpia Șter**
*Vitreum Satu Mare
** Spitalul Județean de Urgenta Satu Mare

Introducere
Cataracta alba reprezintă o provocare pentru chirurgia polului anterior 
in primul rând in ceea ce privește realizarea unui capsulorexis complet 
circular.
Material si metodă
Pacient în varsta de 60 de ani prezintă o cataracta albă, intumescentă, 
pufoasă, cu acuitate vizuală de percetpția mișcărilor mâinii. 
S-au efectuat incizia principala, sideporturi, după care s-a realizat 
umplerea camerei anterioare cu substantă vâscoelastică din abundență 
pentru a preveni fuga capsulorexisului în momentul inițierii acestuia. 
S-a efectuat un capsulorexis inițial mai mic de 2-3 mm diamentru, 
s-a aspirat cortexul aflat în spatele capsulei anterioare, după care s-a 
realizat mărirea capsulorexisului la dimensiunea normală. 
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Extracția cataractei s-a realizat prin facoemulsificre, urmată de 
implantarea cristalinului artificial in sac.
Rezultate
Am reușit efectuarea unui capsulorexis rotund, complet. Pacientul a 
recâștigat funcția vizuală integral.
Discuții
Dificultățile efectuării capsulorexisului in cataractele intumescente 
sunt reprezentate in primul rând in momentul inițierii acestuia cand 
rexisul poate fugi in periferie simulând steagul argentinian, riscul 
acestei complicații poate fi redus prin umplerea camerei anterioare 
cu substanță vascoelastică din abundență. Capsulorexisul mai poate 
derapa în momentul efectuării acestuia datorită presiunii exercitate 
de catre cortexul cristalinian, riscul aceastei complicații poate fi redus 
prin efectuarea unui rexis inițial mai mic, continuu, circular si aspirarea 
cortexului aflat sub capsula anterioară.
Concluzii
Efectuarea unui capsulorexis continuu circular inițial mai mic de 2-3 
mm cu aspirarea cortexului si mărirea ulterioară a rexisului reprezintă 
o metodă eficientă în reducerea riscului apariției derapării rexisului în 
cazul cataractelor albe intumescente.
Cuvinte cheie: Capsulorexis, cataractă albă, aspirarea cortexului

WHITE INTUMESCENT CATARACT
L. Levai *, Dohi Orsolya *, Chicu Adriana *, D. Aracs *, Livia Olah *, P. 
Bagosi **, S. Ster **, Csik Marta **, Olimpia Ster **
* Vitreum Satu Mare
** Emergency County Hospital Satu Mare

Introduction
White cataracts represent a challenge for anterior segment surgery in the 
first place with regard to performing a complete circular capsulorhexis.
Methods
We present the case of a 60-year-old male patient diagnosed with white, 
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intumescent cataract with hand motion visual acuity.
Main incision and sideports were performed followed by filling of the 
anterior chamber with abundant OVD to prevent the rupture of the 
capsulorexis during initiation.
Capsulorexis was initially made 2-3 mm in diameter, the cortex under 
the anterior capsule was aspirated, and eventually capsulorexis was 
increased to normal size.
The cataract extraction was performed by phacoemulsification, followed 
by implantation of the artificial lens into the bag.
Results
We managed to perform a complete round capsulorexis. The patient 
regained full visual function.
Discussions
The difficulty of performing capsulorhexis in intumescent cataracts is 
represented primarily at its initiation point when the rexis can run into the 
periphery simulating the Argentinean flag, the risk of this complication 
can be reduced by filling the anterior chamber with abundant viscoelastic 
substance. Capsulorhexis can also slip away when performed, due to 
the pressure exerted by the cortex; the risk of this complication may 
be reduced by performing a smaller, continuous, circular initial rhexis 
followed by cortical aspiration from underneath the anterior capsule.
Conclusions
Performing a smaller, circular, continuous capsulorhexis initially of 2-3 
mm with cortical aspiration and subsequent enlargement of the rhexis is 
an effective method in reducing the risk of rupturing or loosing the rhexis 
into the zonulae in cases of  white, intumescent cataracts.
Keywords: Capsulorhexis, white cataracts, aspiration of the cortex

Opțiuni terapeutice în cazuri refractive complexe
Madaras Zoltán2, Ferencz Attila2, Horváth Karin1, Szatmári Judit2, 
Dogaru Oana2
Târgu Mureș, Clinica de Oftalmologie1, Dora Optics 2
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Creșterea nivelului de informare a populației și avansarea tehnologiei ne 
permite să oferim soluții refractive pentru o pacientură din ce în ce mai 
largă. Autorii prezintă tehnicile folosite în tratamentul viciilor de refracție 
și combinațiile personalizate ale acestora. Tipurile de tratament folosite 
sunt laserul excimer, implantul de cristalin fachic, schimb refractiv de 
cristalin. Prezentăm alegerea metodelor și rezultatele prin prisma unor 
cazuri complexe.

Treatment	options	in	complex	refractive	cases	
Authors: Madaras Zoltán2, Ferencz Attila2, Horváth Karin1, Szatmári 
Judit1, Dogaru Oana2
Târgu Mureș, Ophthalmology Clinic1, Dora Optics 2

Increasing informational level of the population and the advances of 
the tehnology gives us the opportunity to offer refractive solutions for a 
growing number of patients. The authors present their usual techniques 
and their personalized combinations in treating refractive errors. The 
used treatment options are: excimer laser, artificial phakik lens implant, 
refractive lens exchange. We present the used methods and results in a 
couple of complex cases.

TRAUMATISM CRANIOFACIAL FORTE PRIN ACCIDENT RUTIER. 
CORPI STRAINI CORNEENI MULTIPLI. CORP STRAIN INTRAOCULAR – 
DIFICULTATI DE TRATAMENT
M. Zemba*,**, Daniela Mladin***, Raluca Neacsa*
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”, 
Bucuresti
**Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Spitalul de Urgenta Floreasca, Bucuresti

Cuvinte cheie: corp strain intraocular
Scop: prezentarea dificultatilor de tratament intr-un caz de traumatism 
craniofacial si ocular prin traumatism rutier
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Material si metoda: metodele imagistice modern – tomografia in 
coerenta optica de pol anterior si biomicroscopia ultrasonica – au 
permis evaluarea urgentei de extragere a corpilor straini. Interventia 
chirurgicala este prezentata intr-un film video
Rezultate: corpul strain intraocular s-a extras fara incidente; acuitatea 
vizuala finala – 0,7
Concluzii: o interventie chirurgicala oftalmologica relative simpla poate 
fi poate fi uneori dificil de realizat din cauza unor problem generale. 
Imagistica polului anterior poate ajuta in luarea unei decizii corecte.

CRANIOFACIAL INJURY THROUGH ROAD ACCIDENT. MULTIPLE 
INTRACORNEAL FOREIGN BODIES. INTRAOCULAR FOREIGN BODY – 
DIFFICULTIES OF THE TREATMENT
M.Zemba*,**, Daniela Mladin***,Raluca Neacsa*
*Central Military Emergency Universitary Hospital “Dr. Carol Davila”, 
Bucharest
**University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
***Emergency Hospital Floreasca, Bucharest

Keywords: secondary implantation, ocular hypotony
Purpose: to show the difficulties for the treatment in a case of craniofacial 
injury ivolving the eye, after a road accident
Methods: Modern investigation methods of the cornea – anterior 
segment optical coherence tomography and ultrasound biomicroscopy 
allowed the assessment of the emergency for foreign bodies removal. 
Surgery is illustrated in a video film. 
Results: The intraocular foreign body was removed without incidents 
Visual acuity was 0,7 without correction
Conclusions: A simple ophthalmologic surgery may be difficult to 
be performed because of some general diseases. Anterior segment 
investigations may help the surgeon to take the right decision.
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CHIRURGIA CATARACTEI IN ROMANIA – CHESTIONAR DE EVALUARE 
2019
C. P.Tataru *, M. Zemba*
*Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Cuvinte cheie: chestionar de evaluare

La ora actuala in Romania nu exista date exacte depre numarul de chirurgi 
oftalmologi, numarul de operatii efectuate si cu atat mai putin tipul de 
tehnici utilizate sau tipul de cristaline implantate. Societatea Romana de 
Cataracta si Chirurgie Refractiva ar dori realizarea unei cercetari in acest 
sens. Se va prezenta un chestionar cu intrebarile pe care le consideram 
utile pentru a putea centraliza datele despre chirurgia cataractei in 
tara noastra. Dorim sa aflam in ce masura membrii societatii considera 
oportun un astfel de demers, precum si oportunitatea fiecarei intrebari 
a chestionarului.
Fiecare membru prezent isi va putea exprima anonim opinia – prin 
televoting – despre fiecare intrebare a chestionarului.

Cataract	surgery	in	Romania	–	evaluation	questionnaire
C.P.Tataru*, M.Zemba*
*University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
Keywords: evaluation questionnaire

Nowadays in Romania there are not exact data about the number of 
ophthalmic surgeons, the number of cataract surgeries, and even less 
about the surgical techniques or intraocular lens types. The Romanian 
Society of Cataract and Refractive Surgery wants to do a research on 
these topics. A questionnaire with the questions that we consider that 
are useful will be presented. We want to know if the members of our 
society agree with such an idea, and also their opinion about every 
question.
Every member will be able to express his or her opinion anonymously – 
by televoting – about every question of the questionnaire.
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IMPLANT PER SECUNDAM SUTURAT LA SCLERA – CAND SE VA TERMINA 
COSMARUL?
M. Zemba*,**
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”, 
Bucuresti
**Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Cuvinte cheie: implant per secundam, hipotonie oculara

Scop: prezentarea evolutiei intra si postoperatorii a unei operatii de 
implant per secundam de cristalin artificial
Material si metoda: intervetia chirurgicala este prezentata intr-un film 
video. Dupa realizarea inciziei principale apare o hipotonie marcata. Se 
obtine cu dificultate un tonus normal, se introduce partial implantul, 
cand hipotonia revine. Postoperator pacienta prezinta hemoftalmus, 
dar si decolare de coroida. Si aceasta nu este totul.
Rezultate: la trei luni postoperator acuitatea vizuala era 0,5 fara corectie
Concluzii: orice interventie pe un glob vitrectomizat poate avea o 
evolutie imprevizibila

SECONDARY INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION WITH SCLERA 
FIXATION – WHEN WILL THE NIGHTMARE END?
M.Zemba*,**
*Central Military Emergency Universitary Hospital “Dr. Carol Davila”, 
Bucharest
**University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
Keywords: secondary implantation, ocular hypotony
Purpose: to show the intra and postoperative evolution of a scleral 
fixated secondary intraocular lens implantation
Methods: Surgery is illustrated in a video film. An unexpected important 
ocular hipotony appeared few seconds after the achievement of the main 
incision. The normal tonus was hard to get , the intraocular lens was 
partially implanted , then the hipotony appeared again…Postoperatively 
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the patient had hemophthalmos, but also coroidal effusion. And this is 
not the end…
Results: three months after the surgery the visual acuity was 0,5 without 
correction
Conclusions: every surgery on a vitrectomized eye may follow an 
enexpected evolution

Cataracta complicata la pacient cu panuveita: rezolvare chirurgicala – 
video
M. Munteanu, Alexandra Preda – Centrul Oftalmologic Prof Dr 
Munteanu, Timisoara

Cuvinte cheie: uveita, cataracta
Cataracta este una dintre complicatiile frecvente ale uveitei.
Deseori rezolvarea acestor cazuri este dificila deoarece asociază sinechii 
iriene, membrane inflamatorii pupilare, fibroza capsulara, risc mare de 
recidiva a inflamației postoperator.
Vom prezenta un astfel de caz la care am efectuat extracția cataractei 
prin facoemulsificare si la final, pentru a trata inflamația din polul 
posterior am injectat Ozurdex.
Deși intervenția a fost o provocare, astfel de cazuri trebuie rezolvate 
deoarece asigura îmbunătățirea acuității vizuale si a calității vieții 
pacientului.

Cataract	surgery	in	a	patient	with	panuveitis:	surgical	management	–	
video
M. Munteanu, Alexandra Preda – ‘Prof Dr Munteanu’ Ophthalmology 
Center, Timisoara

One of the most frequent complications of uveitis is cataract.
Management of cataract in patients with uveitis is very challenging 
because often they associate posterior synechiae, inflammatory 
membrane in the pupillary area, capsular fibrosis, post-operative 
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inflammation.
This video is an example of a cataract surgery in a patient with uveitis and 
all the complications listed above. In order to treat the inflammation in 
the vitreous cavity and prevent postoperative inflammation intravitreal 
Dexamethasone implant ( Ozurdex) was inserted.
Although these cases are difficult, they have to be treated in order to 
offer a good visual function and a better quality of life to the patient.

Chirurgia cataractei in caz de distrofie endoteliala
M.Filip, Raluca Moisescu, A.Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, Irina 
Lutic, Ileana Ungureanu, Cristina Antonescu, Claudia Cirstea
Clinica AMAOPTIMEX,Bucuresti

Cuvinte cheie: cataracta,distrofie endoteliala
Scop. Sunt evaluate  dificultatile operatiei de cataracta in conditiile 
decelarii preoperator a distrofiei endoteliale.
Material si metoda. Prezenta acestei patologii genereaza precautii in 
plus pentru o operatie,altfel,obisnuita.
Precocitatea momentului chirurgical,tehnica si materialele folosite  
intraoperator pot genera rezultate favorabile in aceste cazuri dificile.
Concluzii. Numarul cazurilor este restrains,dar aparitia edemului 
cornean cronic este o evolutie de temut.

Cataract surgery in case of endothelial dystrophy   
M.Filip, Raluca Moisescu, A.Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, Irina 
Lutic, Ileana Ungureanu, Cristina Antonescu, Claudia Cirstea   
AMAOPTIMEX Clinic, Bucharest 

Key words: cataract, endothelial dystrophy  
Purpose. The difficulties of cataract surgery are assessed in the conditions 
of preoperative endothelial dystrophy. 
Material and method. The presence of this pathology generates 
additional precautions for an otherwise normal operation. The moment 
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of surgical moment, technique and materials used intraoperatively can 
generate favorable results in these difficult cases.  
Conclusions. The number of cases is small, but the occurrence of chronic 
corneal edema is a dreadful development.

Experienta clinica privind chirurgia refractiva laser in 2017
M. Filip, Raluca Moisescu, A.Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, 
G.Triantafyllidis, Cristina Antonescu, Ing.E.Rotaru
Clinica AMAOPTIMEX, Bucuresti

Cuvinte cheie: vicii refractie, laser
Scop. Evaluarea rezultatelor  operatiilor laser in scop refractiv in 2017 in 
Clinica AMAOPTIMEX
Material si metoda. In anul 2017 s-au efectuat 587 interventii laser 
pentru reducere de dioptrii. S-au utilizat tehnicile PRK, FemtoLasik si 
Smile
Sunt descrise investigatiile preoperatorii, precum si tratamentele 
adiacente.
Rezultate. Scopul acestor operatii a fost atins fapt confirmat de lipsa 
necesitatii corectiilor suplimentare.
Concluzii. Corectia laser a viciilor de refractie este o alternativa 
terapeutica in domeniul mentionat.De mentionat,modificarea in timp a 
tehnicilor chirurgicale.

Clinical	experience	in	refractive	laser	surgery	in	2017	
M.Filip, Raluca Moisescu, A.Filip, Miruna Nicolae, Carmen Dragne, 
G.Triantafyllidis, Cristina Antonescu, Ing.R.Rotaru 
AMAOPTIMEX Clinic, Bucharest 

Key words: refraction errors, laser 
Purpose. Evaluation of refractive laser surgery results in 2017 in the 
AMAOPTIMEX Clinic 
Material and method. In 2017, 587 laser interventions were performed 
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to reduce diopters. The PRK, FemtoLasik and Smile techniques have been 
used Preoperative investigations as well as adjacent treatments are 
described. 
Results. The purpose of these operations was reached, fact confirmed by 
the lack of additional correction. 
Conclusions. The laser correction of refractive errors is a therapeutic 
alternative in the mentioned field. We mention the modification of 
surgical techniques in time.

MANAGEMENTUL CATARACTEI CU ECTOPIA LENTIS BILATERALĂ- video
Monica Gavriș*, Ioana Olteanu**, R. Mateescu*, Svetlana Znaceni*
*Secția Oftalmologie, Spitalul Militar de Urgență “Dr. Constantin 
Papilian”, Cluj-Napoca, România
**Clinica Laser Optisan, Cluj-Napoca, România

facoemulsificare, ectopia lentis, cataractă, retractoare capsulare
Introducere: Facoemulsificarea în chirurgia cataractei cu ectopia lentis 
bilaterală rămâne o reală provocare pentru chirurg, în ciuda evoluției 
intrumentarului, aparaturii și noilor tehnici chirurgicale.
Scopul lucrării: este de a prezenta rezolvarea chirurgicală a cataractei 
asociată cu ectopia lentis bilaterală, utilizând retractoare capsulare MST 
și inel de tensiune capsulară, suturat la scleră.
Material și metodă: Pacientă în vârstă de 48 de ani, prezintă cataractă și 
ectopia lentis la AO, VOD= 0,16 cc, VOS= 0,25 cc, ARM OD: -7,00-0,75/5°, 
ARM OS:-5,25-2,75/0°. Clinic se constată opacități cortico-nucleare și 
dehiscență zonulară pe aproximativ 180 de grade. FO este de aspect 
normal. S-a practicat extracția cristalinului prin facoemulsificare, după 
susținerea sacului capsular cu 2 retractoare capsulare MST. Ulterior s-a 
stabilizat sacul cristalinian cu un inel de tensiune capsulară suturat la 
scleră, cu fir de Prolen 10/0 și s-a implantat IOL-CP monofocal la OD și 
monofocal toric la OS.
Rezultate: Acuitatea vizuală evaluată la 1 săptămână, 1 lună și 3 luni 
postoperator a fost de 1 cc, PIO în limite normale. Cristalinul artificial 
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este bine centrat în sac și în axul calculat la OS.
Concluzii: Retractoarele capsulare au menținut sacul cristalinian în 
poziție pe parcursul facoemulsificării și aspirației cortexului cristalinian. 
CTR a fost suturat la scleră, pentru a menține sacul cristalinian și IOL 
bine centrat, pe termen lung. 

MANAGEMENT OF CATARACT WITH BILATERAL ECTOPIA LENTIS- video
Monica Gavriș*, Ioana Olteanu**, R. Mateescu*, Svetlana Znaceni*
*Emergency Military Hospital “Dr. Constantin Papilian”, Cluj-Napoca, 
Romania
**Laser Optisan Clinic, Cluj-Napoca, Romania

phacoemulsification, ectopia lentis, cataract, capsule retractors
Introduction: Phacoemulsification in cataract surgery with bilateral 
ectopia lentis remains a real challenge for the ophthalmic surgeon, 
despite of the progress related to instrumentation, devices and surgical 
techniques.
Objective: to present the surgical technique applied in a case of bilateral 
cataract and ectopia lentis, using MST capsule retractors and a capsular 
tension ring sutured to the sclera.
Material and Method: 48-year-old patient, with cataract and bilateral 
ectopia lentis, BCVA RE= 0,16, BCVA LE= 0,25, ARM OD: -7,00-0,75/5°, 
ARM OS:-5,25-2,75/0°. Clinically, we observed cortical and nuclear 
lens opacities and a 180-degree zonular dehiscence. The posterior 
pole was normal. Phacoemulsification of the nucleus was carried out 
after stabilization of the capsular bag with 2 MST capsule retractors. 
Subsequently, the capsular bag was stabilized using a tension ring with a 
Prolene 10/0 suture to the sclera and a monofocal IOL was implanted in 
the capsular bag in the RE and monofocal toric in the LE.
Results: After 1 week, 1 month and 3 months postop, BCVA BE=1, PIO in 
normal limits. PC- IOL is well positioned in the capsular bag and in the 
calculated axis in the LE.
Conclusions: The MST capsule retractors maintained the bag in steady 
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position during phacoemulsification and cortex aspiration. CTR was 
sutured to the sclera to maintain the capsular bag and the IOL well 
centered, on a long term basis.

DISPOZITIVUL B-HEX ÎN CHIRURGIA CATARACTEI
P. Mohanta, Irina-Elena Cristescu

Cuvinte cheie: pupilă mică. facoemulsificare, dispozitiv de dilatare a 
pupilei
Introducere: Pupila miotică este o provocare în chirurgia cataractei din 
cauza spațiului limitat de lucru și a vizualizării insuficiente. Pentru a 
obține rezultate bune, chirurgii trebuie să fie familiar-izați cu dispozitivele 
mecanice de dilatare a pupilei. Prezentăm B-HEX® Pupil Expander (Med 
Invent Devices), un dispozitiv hexagonal, flexibil care utilizează o tehnică 
diferită față de dis-pozitivele deja existente.
Material și metode:B-HEX a fost utilizat la ochii selectați, cu pupilă 
mică intra-operator (după administrarea intra-camerală de soluție de 
adrenalină și midriază suplimentară cu vâscoelastic).
Rezultate: Diametrul pupilar de 5.5 mm obținut cu ajutorul acestui 
dispozitiv este optim pentru capsulorexis, facoemulsificare și implant 
intraocular de cristalin artificial sigure și eficiente.
Concluzii: B-HEX Pupil Expander este o alternativă simplă, ușor de 
utilizat, accesibilă ca preț în cazurile cu dilatare pupilară slabă.

B-HEX PUPIL EXPANDER IN CATARACT SURGERY 
P. Mohanta, Irina-Elena Cristescu

Keywords: small pupil, pupil expander, phacoemulsification
Purpose: Miotic pupil has always been a challenge in cataract surgery 
due to reduced work space and insufficient visualization. In order to 
achieve good results, surgeons should be familiar with the use of pupil 
mechanical devices. We are presenting B-HEX® Pupil Expander (Med 
Invent De-vices), a disposable flexible hexagonal device which employs a 





93

different technique from that of existing devices. 
Methods: Selected eyes with an intraoperative small pupil size (after 
intracameral administration of adrenaline solution and additional 
viscomydriasis) have been managed with B-HEX. 
Results: The 5.5 mm pupil provided by this device is optimal for safe, 
effective capulorhexis, phacoemulsification and intraocular lens 
implantation.
Conclusion: B-HEX Pupil Expander is a simple, easy to use and affordable 
alternative in cases with poor pupil dilation.

O trecere in revista a rolului imagistii oculare în diagnosticarea și 
managementul patologiei segmentului anterior
Roxana Ursea, MD, Bogdan G. Ursea, MD

Obiectiv: Imagistica oculară a devenit un instrument indispensabil în 
evaluarea segmentului anterior. Scopul nostru a fost de a evalua utilitatea 
tehnicii de ultrasunet de înaltă frecvență, inclusiv indicațiile, beneficiile 
și limitările sale in pacienți cu diferite patologii ale segmentului anterior.
Metode: Revizuirea retrospectivă non-comparativă a 70 de pacienți 
(125 ochi) cu diverse afecțiuni ale segmentului anterior, examinati cu 
biomicroscopie cu ultrasunete (UBM) (Quantel, Clermont-Ferrand, 
Franța sau Sonomed, Lake Success, NY) la Universitatea din Arizona in 
Departamentul de Oftalmologie. Sistemele UBM utilizează frecvențe 
cuprinse între 35 și 80 MHz, comparativ cu sistemele clasice de 10 MHz 
utilizate pentru imagistica oftalmică generală. Indicațiile pentru acestă 
tehnică imagistică au fost vizualizarea structurilor corneei și a camerei 
anterioare, a irisului posterior sau a corpului ciliar, evaluarea poziției sau 
a unghiului cristalinului intraocular, evaluarea preoperatorie în cazuri 
de hipotonie sau traumă. 
Rezultate: Anomalii au fost găsite în 101 ochi. În cazurile de vizualizare 
limitată cauzată de opacificărea corneei sau de traumatism, acestă 
tehnică a oferit informații valoroase asupra anatomiei segmentului 
anterior care nu ar fi fost posibilă prin alte tehnici de examinare oculară. 
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La pacienții cu glaucom, această tehnologie a permis vizualizarea 
unghiului iridocorneal, contribuind astfel la diagnosticarea și tratarea 
acestor pacienți. În cazul patologiei irisului trebuie să fie utilizat 
preferențial UBM-ul, pentru a asigura vizualizarea completă a leziunilor 
și pentru a confirma sau exclude implicarea corpului ciliar.
Concluzie: Ultrasoundul cu frecvență înaltă oferă o evaluare completă a 
segmentului anterior și detalii utile pentru diagnosticare. UBM furnizează 
imagini transversale în timp real într-o manieră foarte eficientă din punct 
de vedere al costurilor. Este o tehnică utilă în determinarea activității 
bolii, monitorizarea evoluției clinice și furnizarea de informații critice 
pentru planificarea intervențiilor chirurgicale.

An	 overview	 of	 the	 utility	 of	 ocular	 imaging	 in	 the	 diagnosis	 and	
management of anterior segment pathology
Roxana Ursea, MD, Bogdan G. Ursea, MD

Objective: Ocular imaging has become an indispensable tool in the 
assessment of the anterior segment. Our goal was to evaluate the 
utility of high frequency ultrasound including indications, benefits and 
limitations in patients with various anterior segment pathology.  
Methods: Non-comparative retrospective review of 70 patients (125 
eyes) with different conditions involving the anterior segment, examined 
with ultrasound biomicroscopy (UBM) (Quantel, Clermont-Ferrand, 
France or Sonomed, Lake Success, NY) over a period of 18 months at the 
University of Arizona Department of Ophthalmology. The UBM systems 
use frequencies ranging from about 35 to 80 MHz, compared to classic 
10 MHz systems used for general ophthalmic imaging. Indications for 
imaging were visualization of cornea and anterior chamber structures, 
of posterior iris or ciliary body, assessment of intraocular lens position 
or angle, preoperative assessment in cases of hypotony or trauma. The 
findings were determined and the clinical relevance analyzed.
Results: Abnormalities were found in 101 eyes. In cases of poor 
visualization due to corneal opacification or trauma, it offered invaluable 
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information about the anterior segment anatomy not available by other 
ocular exam techniques. In patients with glaucoma this technology 
allowed visualization of the iridocorneal angle, contributing therefore 
to the diagnosis and management of these patients. In cases of iris 
pathology UBM should be preferentially used to ensure complete 
visualization of lesions and to rule out ciliary body involvement. 
Conclusion: The high frequency ultrasound offers a complete anterior 
segment assessment and provides excellent diagnostic clues. UBM 
provides real-time cross-sectional images in a very cost-effective manner, 
even in the presence of optically opaque intervening structures. It is 
useful in determining disease activity, monitoring the clinical course and 
providing critical information for surgical planning.

MEMBRANE PRERETINIENE ÎN DIVERSTATEA LOR
S. Şter1,2, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Adriana 
Bar4, Ruxandra Florescu.
1 Spitalul Judeţean Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
4Spitalul Municipal Sebeş

Cuvinte cheie: membrană preretiniană, retinopatie diabetică 
proliferativă, tracţiune retiniană
Scopul lucrării: Expunerea diversităţii şi tehnicii chirurgicale de 
îndepărtare a membranelor preretiniene
Material şi metodă : Se prezintă cazurile a 3 pacienţi diagnosticaţi cu 
membrane preretiniene de localizări şi suprafeţe diferite. În fiecare 
caz se practică vitrectimie posterioară cu îndepărtarea membranelor 
preretiniene. După caz se completează tratamentul cu panfotocoagulare 
LASER, tomponament cu gaz expandabil/ulei siliconic.
Rezultate: Evoluţia postoperatorie este favorabilă, toţi pacienţi obţinând 
o ameliorare a acuităţii vizuale.
Concluzii: Membranele preretiniene au localizări variate şi prezită fiecare 
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particularităţile sale. Îndepărtarea acestora poate ameliora acuitatea 
vizuală şi calitatea vieţii pacienţilor.
PRERETINAL MEMBRANES IN THEIR DIVERSITY
S. Şter1,2, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Adriana 
Bar4, Ruxandra Florescu.
1 Spitalul Judeţean Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
4Spitalul Municipal Sebeş

Key words: preretinal membranes, proliferative diabetic retinopathy, 
retinal traction
Purpose: Underlining the diversity and the surgical technique for 
removing the preretinal membranes. 
Matherial and Method: The cases of 3 patients diagnosed with preretinal 
membranes of different localizations and sizes are presented. In each 
case pars plana vitrectomy was performed for removing the preretinal 
membrane. Particularly, to the treatment, LASER fotocoagulation, silicon 
oil/expandable gas was added. 
Results: Postoperatory evolution is satisfactory, all the patients having 
an improved visual acquity.
Conclusion: Preretinal membranes have varied locations and have their 
own particularities. Removing these membranes can have a benefic 
effect on the visual acuity and on the quality of life.

O SOLUŢIE PENTRU DOUĂ PROBLEME – OPERAŢIA DE CATARACTĂ 
POATE REDUCE TENSIUNEA INTROCULARĂ
S. Şter1,2, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Adriana 
Bar4, Ruxandra Florescu.
1 Spitalul Judeţean - Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
4Spitalul municipal Sebes
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Cuvinte cheie: cataractă complicată, hipermetropie, glaucom 
decompensat.
Scopul lucrării: Operaţia de cataractă ameliorează acuitatea vizuală şi 
scade presiunea intraoculară în grade variabile, în funcţie de caz.
Material si metodă : Se prezintă cazul unei paciente în vârstă de 
62 de ani cu ochi unic,  hipermetropie (+7 dioptrii sferice), cataractă 
matură, cu pupilă care nu se dilată, cameră anterioară de profunzime 
mică şi chirurgia glaucomului în antecedente. S-a practicat extracţia 
extracapsulară a cristalinului prin facoemulsificare cu implantare de 
cristalin artificial şi ajustarea tratamentului antiglauomatos.
Rezultate : Evoluţia postoperatorie este favorabilă pacienta având  o 
recuperare semnificativă a acuităţii vizuale şi o scădere satisfăcătoare a 
presiunii intraoculare.
Concluzii: Operaţia de cataractă prin extracţia cristalinului cu implantarea 
cristalinului artificial, în special la ochii hipermetropi, poate scădea 
semnificativ presiunea intraoculară.

TWO	 PROBLEMS,	 ONE	 SOLUTION	 –	 THE	 CATARACT	 SURGERY	 MAY	
REDUCE THE INTRAOCULAR PRESSURE 
S. Şter1,2, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Adriana 
Bar4, Ruxandra Florescu.
1 Spitalul Judeţean - Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
4Spitalul municipal Sebes

Key words: complicated cataract, hyperopia, decompensated glaucoma.
Purpose: Cataract surgery improves the visual acuity and lowers the 
intraocular pressure in variable degrees.
Matherial and Method: The case of a 62 year old woman with single 
eye, hyperopia (+7 spherical dioptries), mature cataract, pupil in miosys, 
small anterior chamber and glaucoma surgery in history. Extracapsular 
extraction of the lens through facoemulsification was performed with 
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lens implantation and the intraocular pressure was adjusted through 
medication. 
Results: Postoperative evolution is satisfactory, with a visual acuity 
improvement and an intraocular pressure reduction.
Conclusion: The cataract surgery through facoemulsification, especially 
in hyperopic eyes, may reduce considerably the intraocular pressure.

CATARACTA POLARĂ POSTERIOARĂ - PROVOCARE ȘI RISC ASUMAT 
Simona Ardelean
WEST EYE HOSPITAL 

Cuvinte cheie: opacitate polară posterioară, hidrodelineație, breșă 
capsulară
Lucrarea prezintă date generale despre cataracta polară posterioară 
și evidențiază riscul crescut de producerea a unei rupturi în capsula 
posterioară pe parcursul facoemulsificării. Totodată sunt prezentate, 
pentru fiecare timp operator, măsurile care pot să prevină producerea 
acestei rupturi, sub forma unui film video.

Cataracta congenitala, rara - rezolvare chirurgicala - film video.
T.  Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Clinica Ophtalens T, Cluj - Napoca 

Autorii prezinta cazul unui copil in varsta de 11.5 luni caruia i s-a 
diagnosticat o forma rara de cataracta congenitala, unilaterala, asociata 
cu o membrana irido- corneana. Examinarea UBM arata un aspect atipic 
al cataractei. Se arata rezolvarea chirurgicala a cazului.

Rare	congenital	cataract	-	surgical	solution.	Video	presentation
T.  Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Ophtalens T Eye Clinic, Cluj Napoca

The authors present the case of an 11.5 months old boy diagnosed with 
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a rare unilateral congenital cataract associated with a irido-corneal 
membrane. The UBM exam shows an atypical cataract. We show the 
surgical solution for this case.

Implementarea tehnicilor noi în chirurgia cataractei, diminuarea ratei 
inflamațiilor postoperatorii
Valeriu Cușnir jr., Eugen Bendelic, Didenco Tatiana, Vitalie Cușnir, 
Procopciuc Vitalie, Valeriu Cușnir
USMF ”Nicolae Testemițanu”, Clinica oftalmologie nr2, Chișinău, 
Republica Moldova

Scopul lucrării este de a prezenta rezultatele noului studu efectuat în 
cadrul clinicii de oftalmologie nr2 a USMF ”Nicolae Testemițanu”.
Pentru a demonstra eficacictatea noilor implementari am efectuat un 
studiu pe 2 loturi de pacienți. Lotului nr1 format din 115 pacienți i s-a 
administrat ca antibiotic la sfârșitul operației de cataractă sol. Cefazolina 
100mg în 0,5ml în amestec cu sol. Dexamentazonă 2mg în 0,5ml 
subconjunctival, iar lotului nr2 format din 250 pacienți i s-a administrat 
sol Aprocam 1mg în 0,1ml în camera anterioară.
Studiul a arătat o diferență între procentul reacțiilor inflamatorii intre 
cele două loturi cu un procent mai mic în grupul nr2.
Utilizarea sol. Aprocam ca antibiotic la sfârșitul intervenției de cataractă 
aduce beneficii.

Cataract	surgery	inflamation	aprocam
Valeriu Cușnir jr., Eugen Bendelic, Didenco Tatiana, Vitalie Cușnir, 
Procopciuc Vitalie, Valeriu Cușnir
USMF ”Nicolae Testemițanu”, Clinica oftalmologie nr2, Chișinău, 
Republica Moldova

The goal of this paper is to present the results of the new study made  in 
ophthalmology clinic number 2 of SMPhU ”Nicolae Testemițanu”.
To ensure the security of the new practices we did a study on the safety 
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process. Two lots of patients were organized one of 115 patients, Cefazolin 
100mg and dexamethasone 2mg were introduced in the subconjunctival 
space and the other lot of 250 patients where 1 mg in 0,1ml of Aprocam 
were injected in the anterior chamber at the end of cataract surgery.
The study showed a different percentage of inflammatory reactions 
between the two lots with less inflammation in the second lot.
The use of Aprocam like antibiotic at the end of the cataract surgery has 
essential benefits.

EXPLANTAREA UNEI LENTILE ACRILICE HIDROFILE PLASATĂ ÎN SULCUS 
URMATĂ DE REIMPLANTAREA ÎN SACUL CAPSULAR A UNEI LENTILE 
ACRILICE HIDROFOBE “TREI PIESE”
Explantare, implantare secundară, lensectomie refractive
Conf. Dr Chercota Vlad, Anita Haiduc, Flavia Julecatean, Ania Istoc

Filmul video prezintă o metodă de explantare a unui pseudofak de tip 
monobloc urmat de reimplantarea secundară a unei lentile acrilice 
hidrofobe “trei piese”, în cazul unui subiect operat de lensectomie 
pentru o miopie forte. Se efectuază o incizie de 2,75 mm în două planuri. 
Protecţia endotelială  se asigură cu o combinaţie dispersiv-cohezivă 
(metoda “soft shell”), se practică o singură secţiune diametrală a părţii 
optice a pseudofakului obţinând două hemilentile simetrice, care se 
foldează în camera anterioară şi ulterior se explantează. După polisarea 
capsulei se reimplantează în sacul capsular o lentilă acrilică de tip “trei 
piese”. Explantarea pseudofakului plasat incorect în sulcus este necesară 
pentru îmbunătăţirea statusului refractiv şi a calităţii vederii respectiv 
pentru evitarea unor complicaţii postoperatorii precum sindromul de 
depigmentare, uveitele cronice şi/sau glaucoamele secundare.
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Explanation,	secondary	implantation,	refractive	lensectomy
Conf. Dr Chercota Vlad, Anita Haiduc, Flavia Julecatean, Ania Istoc

The video presents a method of explanting a monoblock pseudofak 
followed by the secondary implantation of a “three-piece” acrylic lens, 
in the case of a refractive lensectomy subject. An incision of 2.75 mm 
is made. Endothelial protection is provided with a dispersive-cohesive 
combination (“soft shell” method). A diametral section of the optic 
part of the pseudofak is made, obtaining two symmetrical hemilenses, 
which are folded in the anterior chamber and then explanted. A “three-
piece” acrylic lens is than implanted into the capsular bag. Explanting 
an incorrectly placed pseudofak in the sulcus is required to: improve 
refractive status, visual quality, avoid postoperative complications such 
as depigmentation syndrome, chronic uveitis or secondary glaucoma.

OPȚIUNI CHIRURGICALE ÎN REZOLVAREA CATARACTEI ASOCIATE CU 
PTERIGION
Anca Tomi, Alexandra Șerban, B. Agiu 
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București

Cuvinte cheie: cataracta, pterigion, operație concomitentă/secvențială
Introducere: Deseori pacienții diagnosticați cu cataractă prezintă asociat 
și pterigion sub forme clinice variate. Modalitățile de abord chirurgical 
pot diferi în funcție de particularitățile cazurilor. Se poate opta pentru 
operații secvențiale sau concomitente (cu avantajele și dezavantajele 
fiecărei opțiuni). 
Material si metodă: Prezentăm cazul unei paciente in vârsta de 78 de ani, 
care se prezintă cu AO: cataractă cortico-nucleară si pterigion avansat 
până în aria pupilară. AV la AO=0,05fc, n.c. Am optat la AO pentru 
operația concomitentă, de excizie a pterigionului și EEC cu implant de 
IOL.
Rezultate și discuții: Deși atât intervenția chirurgicală cât și recuperarea 
postoperatorie au o durată mai lungă,iar biometria este mai imprecisă, 
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operația concomitentă a cataractei si pterigionului este o opțiune 
bună , prin numărul mai redus de intervenții și creșterea complianței 
pacienților. Pentru viciul refractiv restant poate fi luată în considerare o 
intervenție laser corneană.

SURGICAL MANAGEMENT OF CATARACT ASSOCIATED WITH PTERYGIUM
Anca Tomi, Alexandra Serban, B. Agiu 
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București

Key words: cataract, pterygium, simultaneous/sequential surgery
Introduction: Many patients develop cataract and pterygium 
concomitantly. The surgical approach in these cases, simultaneous or 
sequentially, has to be decided considering the particular aspects of each 
case.
Material and methods: We present the case of a female patient, 78 years 
old, who was diagnosed with bilateral cataract and pterygium, which 
extended into the pupillar area. VA in both eyes 0,05 with and without 
correction. We decided to perform concomitant surgery, pterygium 
excision and cataract removal with IOL implant.
Results and discussions: Although longer surgery time and postoperative 
recovery period are expected, and the biometry readings are more 
imprecise, the concomitant surgery has the advantage of fewer 
procedures and better patient compliance. For the residual refractive 
error, corneal laser surgery can be planned.

REZULTATE FUNCȚIONALE IN CATARACTA CONGENITALĂ UNILATERALĂ 
OPERATĂ 
Cioplean Daniela, Raluca Nițescu, Andreea Gheorghe 
Clinica Oftalmologica OFTAPRO, Bucuresti

Obiectiv: Identificarea factorilor care influențează major rezultatele 
funcționale in chirurgia cataractei congenitale unilaterale.
Metode / Metodologie: Prezentăm un studiu retrospectiv al unui grup 
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de  25 de copii, născuți intre 2010 și 2015, operați pentru cataractă 
congenitală  unilaterală. S-au urmărit parametri printre care : vârsta la 
momentul chirurgiei, tehnica chirurgicala utilizată,  afecțiuni oculare 
asociate și complicații, refracția bilaterală la vârsta de 3 ani, acuitatea 
vizuală la vârsta de 3 ani și respectiv 6 ani precum și prezența/absența 
VB și tratamentul de recuperare aplicat.
Rezultate: Intervenția a avut loc în intervalul de vârsta 2 luni si 54 luni, 
in medie la vârsta de 15.5 luni. 4 copii din cei 25 au rămas cu afakie, 
la 16 dintre ei s-a implantat cristalin de camera posterioară iar la 5 
dintre ei , bag in the lens (BIL).  7 copii au avut Persistență de Vitros 
Primitiv (PVP), 2 microcornee , 2 microftalmie și unul ROP. In 20 din 
cazuri tratamentul de dezambliopizare a inceput la maxim o luna de 
la intervenția pt cataractă iar corecția optică simultan cu acesta. 10 
cazuri s-au complicat cu cataractă secundară și s-a reintervenit. 4 copii 
au ramas cu pupilă miotica și opacităti pupilare restante, AV sub 0,1 și 
complianța slabă la ocluzie. Anizometropii majore >3 dioptrii au avut 8 
pacienți. 8 copii aveau la 3 ani acuitați vizuale peste 0,5. 4 copii prezintă 
un grad de binocularitate. 19 din cei 25 au avut deviații strabice inițiale 
mai mari de 20 PD, 6 au fost tratați pentru strabism chirurgical sau cu 
toxină botulinică.
Concluzii : Cauzele cele mai frecvente ale eșecului în cataracta congenitală 
unilaterală sunt : depistarea tardivă, chirurgia tardivă, alte afecțiuni 
oculare asociate, complicațiile postoperatorii, începerea tardivă a 
ocluziei, inconsecvența ei, lipsa corecției optice, lipsa de complianța a 
copilului sau a familiei.

FUNCTIONAL RESULTS IN OPERATED UNILATERAL CONGENITAL 
CATARACT 
Cioplean Daniela, Raluca, Nițescu Andreea Gheorghe 
Ophthalmology Clinic OFTAPRO, Bucuresti

Objective: To identify the mean factors which influence the functional 
results in unilateral congenital cataract surgery.
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Method : We present a retrospective study of a 25 children group, born 
between 2010 and 2015 operated for unilateral congenital cataract. We 
followed parameters as: the surgical age, the used technique, associated 
pathology and complications, bilateral refraction at age 3 years, visual 
acuity at age 3 and 6 (when available), binocular vision presence, 
strabismus and amblyopia treatment applied.
Results: The surgery was provided between age 2 -54 months, meanage 
15.5 months.  4 children have aphakia, 16 have posterior chamber 
intraocular lens,  5 have bag” in the lens”( BIL). Associated  pathology:  7 
Primitive Vitreous Persistence (PVP), 2 microcornea, 2 microphthalmia, 1 
ROP case. In 20 cases the amblyopia treatment started one month after 
surgery and children received optical correction. 10 children developed 
secondary cataract and have been re-operated. 4 children still have 
significant opacities and myotic pupil, remaining with poor outcome 
and poor compliance at occlusion.  High anisometropia larger than 3 
diopters was present in8 cases. 8 children had a visual acuity better 
than 0,5 at age 3. 4 children have a degree of binocularity. 19 of 25 had 
strabismus over 20 PD, 6 have been surgically treated for strabismus or 
with botulinum toxin.
Conclusions: The most often causes of failure in unilateral congenital 
cataract surgery are: diagnosis delay, surgery delay, associated 
pathology, surgery complication, amblyopia treatment delay, poor 
follow-up.
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Abbott Medical Optics (AMO) is 
now part of Johnson & Johnson. 
AMO brings ophthalmic products 
in three areas of patient care: 
cataract surgery, laser refractive 
surgery (LASIK) and consumer eye 
health. These products will join 
with the world-leading ACUVUE® 
Brand Contact Lens business, 
and our combined organization 
will be known as Johnson & 
Johnson Vision. Johnson & 
Johnson Vision brings together 
insights, technology, and people 
to encourage professionals and 
patients to proactively preserve 
and enhance vision for a lifetime 
of overall well-being. We deliver 
meaningful innovation to improve 
patients’ sense of sight and 
enhance professionals’ abilities to 
deliver better outcomes. About 
Johnson & Johnson: Caring for the 
world one person at a time inspires 
and unites the people of Johnson 
& Johnson. We embrace research 
and science – bringing innovative 
ideas, products and services to 
advance the health and well-being

of people. Our approximately 
126,400 employees at more than 
230 Johnson & Johnson operating 
companies work with partners in 
health care to touch the lives of 
over a billion people every day, 
throughout the world.

Alcon este lider global în 
oftalmologie. Parte a grupului 
Novartis, avem un portofoliu 
generos ce sa adresează îngrijirii 
vederii și creșterea calității vieții 
pacienților noștri. Produsele 
noastre intră în viața a mai mult de 
260 milioane de oameni în fiecare 
an, persoane afectate de cataractă, 
glaucom, afecțiuni retiniene și vicii 
de refracție. Ne concentrăm în a 
reinventa îngrijirea oftalmică prin 
produse inovative, parteneriate 
cu profesioniștii din domeniul 
sănătății și programe care 
faciliteaza accesul pacienților la 
îngrijiri medicale oftalmologice. 

Detalii parteneri (Partners details)
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Alfasigma a luat fiinţă în 2017 în 
urma fuziunii Alfa Wassermann, 
Sigma-Tau și Biofutura, fiind 
prezenta în 80 de ţări, pe 
toate meridianele globului. 
Misiunea sa principală este 
aceea de a câştiga excelenţă în 
domeniul său de activitate graţie 
profesionalismului, experienţei şi 
pasiunii angajaţilor săi. Viziunea 
de dezvoltare a companiei are 
drept fundament creşterea duratei 
şi a calităţii vieţii astfel încât 
fiecare om să se poată bucura cât 
mai mult de frumuseţile timpului 
său. Strategia materializării acestei 
viziuni presupune concentrarea 
investiţiilor în trei direcţii principale: 
cercetarea şi descoperirea de 
noi molecule revoluţionare în 
medicină, crearea şi dezvoltarea 
celor mai performante tehnologii 
farmaceutice de producţie şi 
internaţionalizarea acestor 
realizări de excepţie spre beneficiul 
cât mai multor oameni. Alfasigma 
România înseamnă un portofoliu 
de produse premium ce acoperă o 
gamă variată de patologii precum 
cea inflamatorie (Dicloreum®), 
infecţiile şi disbiozele intestinale 

(Normix®, Zir-Fos® și ZirComBi®), 
durerea neuropată (ALAnerv® 
și ALA 600-SOD®), afecţiunile 
vasculare cu risc de tromboză 
(Vessel Due® F).
Adresă: București, Sector 3, Str. 
Clucerul Udricani nr. 18. Tel: 004 
031 805 35 26.

“Anul acesta sarbatorim o jumatate 
de deceniu de la introducerea 
gamei MacuShield in Romania. 
Acesti ani s-au dovedit a fi un 
cadou bogat in invataturi pentru 
proiectul nostru de a imbunatatii 
formatul tipic de comunicare, atat 
cu specialistii cat si cu pacientii. 
Suntem recunoscatori pentru 
feedback-ul primit in acest timp, 
pentru deschiderea oferita ‘noului’ 
si pentru multiplele rezultate 
pozitive pornite din dorinta de 
‘a fi mai bine’. Astfel, ne simtim 
responsabili sa extindem aceste 
limite si mai mult! Prezentul 
congres marcheaza a V-a editie si 
speram ca motivatia noastra de a 
oferi inovatie in diferite forme sa 
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fie resimtita in fiecare interactiune 
cu reprezentantii acestei companii 
mici, dar cu un spirit puternic! 
Succes si va multumim!”  

BAUSCH +LOMB este o companie 
cu extindere si renume mondial, 
care se pozitioneaza ca leader 
in dezvoltarea si lansarea de 
medicamente si echipamente 
medicale folosite pentru a trata o 
gama de afectiuni. Bausch&Lomb, 
este una dintre cele mai cunocute 
si respectate companii in domeniul 
ingrijirii ochilor, cu produse 
disponibile in peste 100 de tari din 
toata lumea. De-a lungul ultimilor 
160 de ani, Bausch&Lomb a devenit 
un nume important la nivel mondial 
in domeniul inovatiei si al calitatii, 
oferind o gama larga de produse 
dedicate ingrijirii ochilor, printre 
care: produse pentru chirurgia 
oftalmica, lentile intraoculare, 
produse farmaceutice, lentile de 
contact si produse de ingrijire 
ale lentilelor. Prin asigurarea 
unei proceduri complete de 
abordare a ingrijirii vederii si 
printr-o continua dezvoltare si 

inovatie a produselor sale, prin 
programe de instruire continua si 
prin programe de colaborare cu 
partenerii sai, Bausch&Lomb isi 
duce la indeplinire angajamentul 
de a imbunatatii calitatea vederii 
pentru oamenii din toata lumea.

Bayer este o companie globală 
cu competenţe cheie în domeniul 
Ştiinţelor Vieţii, respectiv 
sănătate şi agricultură. Produsele 
şi serviciile oferite sunt special 
concepute pentru a fi în beneficiul 
oamenilor şi a îmbunătăţi calitatea 
vieţii acestora. Totodată, Grupul 
îşi propune să creeze valoare 
prin inovaţie, dezvoltare şi o 
profitabilitate ridicată. Bayer s-a 
angajat să respecte principiile 
dezvoltării sustenabile, precum 
şi responsabilităţile sale etice şi 
sociale, în calitate de cetăţean 
corporativ. În anul fiscal 2017, 
Grupul avea aproximativ 99.800 de 
angajaţi şi a înregistrat vânzări de 
35 de miliarde Euro. Cheltuielile cu 
capitalul s-au ridicat la 2,4 miliarde 
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de Euro, iar cele cu Cercetarea şi 
Dezvoltarea la 4,5 miliarde de Euro. 
Pentru informaţii suplimentare vă 
invităm să accesaţi www.bayer.ro.  

BIOSOOFT este parte a FIDIA-OO 
GROUP, grup farmaceutic italian 
specializat in cercetarea, productia 
si comercializarea de noi solutii 
pentru sanatatea ochiului si nu 
numai. Produsele noastre tintesc 
sa luptesi, unde este posibil, 
sa previna modificaril ce duc la 
afectarea sanatatii ochiului. Inca 
din 2007 Biosooft reuseste sa 
vina in intampinarea nevoilor 
medicului specialist oftalmolog 
aducand noutati in oftalmoterapie. 
Produsele Biosooft sunt produse 
premium, cu ingredient de calitate 
superioara si o cale de administrare 
inovativa fiind astfel eficiente si 
usor de administrat.

CARK ZEISS INSTRUMENT SRL
Ca lider si innovator de produse 
optice (avand, in medie, mai mult 
de o inovatie patentata zilnic, in 
diferite domenii), ZEISS permite 
utilizatorilor sai sa isi atinga 
ambitiile, „vazand mai mult si mai 
departe”.
Traian Str. 234, 024046, Bucharest, 
www.zeiss.ro

Health

EUROMEDEX FRANCE este o 
companie farmaceutică franceză, 
prezentă în România dina nul 
1998 și are o bogată experienţă 
în lansarea și promovarea pe 
piața farmaceutică românească 
a numeroase produse. În prezent 
EUROMEDEX FRANCE desfășoară o 
campanie de lansare a produselor 
oftalmologice NICOX pe piața 
farmaceutică din România.
Str. Câmpia Libertății, nr. 33, Bl. 21, 
Sc. 3, Ap. 94, sector 3, București, 
www.euromedex.com
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EXPERTMED a luat fiinta in anul 
1994 din dorinta unei independente 
profesionale si, deopotriva, din 
ambitia constructiva de a evolua 
intr-o ecomonie de piata libera. 
Domeniul medical a reprezentat o 
provocare, spunem noi benefica, 
intretinuta de necesitatea investirii 
in ceva vital: sanatatea umana. Str. 
Ioan Socec nr.83A, 500169, Brasov, 
Romania Tel: 0368.40.15.55, 
0268.42.80.77

Ewopharma AG este o companie 
elvetiana cu sediul la Schaffhausen 
care reprezinta in spatiul Europei 
centrale si de est companiile 
farmaceutice vest-europene de 
prestigiu. Astfel, inca din anii 
‘60-’70 Ewopharma deschide 
birouri de reprezentare la Praga, 
Bratislava, Budapesta, Bucuresti, 
diversificind si crescind treptat 
portofoliul de produse. Acest pas 
a insemnat pentru foarte multi 

pacienti accesul la tratamente 
moderne inovatoare, care poate 
au salvat vieti. In cei peste 50 de ani 
de activitate, numele Ewopharma 
s-a legat indisolubil de cel al 
partenerilor nostril, lideri mondiali 
in diverse arii terapeutice: Bracco 
Imaging SpA, Dr. Falk Pharma 
GmbH, Stallergenes SA, Santera 
Pharmaceuticals, Biogaia, Tilman, 
etc.

FARMATIN MEDICAL este o 
companie care propune solutii 
pentru clinica si pacientii 
dumneavostra!  Reprezentantul 
pentru Romania al producatorilor- 
Accutome, Hoya Surgical Optics, 
Konan Medical, Sharpoint, Ruck-
FARMATIN MEDICAL si-a construit 
portofoliul si parteneriatele 
externe, raportandu-se la  calitatea 
produselor si a serviciilor asigurate 
de producatori, beneficiarul final 
fiind PACIENTUL.
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FREEDOM OFTALMIC - Din 
octombrie 2009 în România, 
cristalinele artificiale, inelele 
capsulare și cionini produse de 
compania Freedom Ophtalmic 
din India au demonstrat un 
raport preț-calitate optim pentru 
condițiile actuale.
Strada Surorilor, nr. 9-15, Bl. A2, 
Sector 1, București

KEMBLI-MED S.R.L., societate 
mixtă româno-germană înființată 
la Brașov în anul 1998, având 
ca obiect principal de activitate 
importul și distribuția de produse 
oftalmologice. Este reprezentanta 
autoriztă a: MEDICONTUR – 
Ungaria, ISTQ – Germania, D.O.R.C. 
– Olanda, GEUDER – Germania, 
ELLEX – Australia, VOLK – S.U.A., 
HAAG STREIT DIAGNOSTICS 
– Germania, HAAG STREIT – 
SURGICAL – Germania, UFSK 
– Germania, SciCAN – Canada, 

KEELER – Anglia, CENTERVUE – 
Italia, OPTIVUE – S.U.A., APTISSEN 
– Elveția, oferind implanturi și 
soluții pentru uz intraocular, 
fire de sutură, consumabile și 
materiale chirurgicale, dispozitive 
complexe de sterilizare, aparatură 
și instrumentar de oftalmologie. 
Activitatea firmei se desfășoară 
pe întreg teritoriul țării, principalii 
clienți fiind unități medico0sanitare 
de stat și particulare. De asemenea, 
societatea are relații contractuale 
cu C.N.A.S, dispozitivele medicale 
fiind acreditate de Ministerul 
Sănătății.

KRKA este printre primele companii 
farmaceutice producatoare de 
medicamente generice din lume, 
cu experienta clinica. Direcția 
de dezvoltare pentru compania  
Krka este producția și vânzarea 
de medicamente ce necesită  
prescripție medicală, medicamente 
OTC și medicamente pentru 
sănătatea animală. Activitatea 
companiei este suplimentată de 
Termele Krka și serviciile turistice. 
Produsele noastre sunt vândute 
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în peste 70 de țări, în cinci regiuni 
diferite: Slovenia, Europa Centrală, 
Europa de Sud-Est, Europa de Est, 
Europa de Vest și piețele de peste 
ocean si alte continente.
Ca un producător de medicamente 
generice, Krka este responsabilă 
pentru medicamentele care pot 
avea locul lor alături de liderii 
industriei farmaceutice din lume 
în termeni de calitate, siguranță 
și eficiență. Calitatea, în sensul cel 
mai larg al cuvântului, este creată, 
menținută și este responsabilitatea 
tuturor angajaților. Abordarea 
sistematică Krka este destinată să 
asigure și să depășească cerințele 
clienților și pentru a atinge 
obiectivele operaționale stabilite.
KRKA – INSPIRED FOR HEALTH!
KRKA Romania SRL: Splaiul 
Independentei nr.319 et 10 sector 
6 Bucuresti; Tel 0213106605; Fax 
0311000703; www.krka.ro

MEDICAL LOGISTIC MALL este o 
companie privată fondată în anul 
2002, specializată în realizarea 
sistemelor de gaze şi fluide 

medicale, precum şi integrarea 
sistemelor modulare de cameră 
curată pentru blocul operator. 
Alături de un larg portofoliu 
de echipamente specializate şi 
mobilier medical, o excelentă 
expertiză privind managementul 
spitalicesc şi peste 10 ani de 
experienţă în cadrul a numeroase 
proiecte de succes realizate în 
România şi Republica Moldova, 
compania are ca misiune asigurarea 
confortului personalului medical 
şi al pacienţilor, la cele mai înalte 
standarde europene.

MEDICAL VISION - Importator 
și distribuitor autorizat de 
cristaline artificiale, substanțe 
vascoelastice, instrumentar 
și consumabile chirurgicale, 
Medical Vision Optix Group își 
propune să ofere potențialilor 
parteneri achiziționarea de 
produse și servicii medicale de 
calitate la cele mai bune prețuri. 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 
393, Loc. Domnești, Jud. Ilfov 
“Domnești Business Park”, www.
medicalvision.ro
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Medicare Technics  este  o  
companie  cu   capital  privat ce are  
o   experiență     de   peste   20  de  
ani    în   domeniul  comercializării,    
instalării  şi  întreținerii  
echipamentelor medicale,  fiind 
importator  şi  distribuitor  în 
România pentru  o   serie  de  
producători  de  prestigiu  din   
întreaga  lume: Nidek – Japonia, 
Nidek - Franta, Haag-Streit Surgical 
- Germania, Welch Allyn - USA, 
Poland Optical - Polonia, Elektron 
Technology - UK.
De asemenea, Medicare Technics 
este implicată şi în implementarea  
contractelor la cheie în domeniul 
medical.

OFTASTYLE este o societate 
comercială cu capital integral 
românesc ce și-a început 
activitatea în anul 2001, ca magazin 
de optică și cabinet medical, 
oferind servicii de cea mai bună 

calitate ca urmare a colaborării 
cu cele mai prestigioase firme din 
domeniu. Din septembrie 2005 
Oftastyle importă și distribuie în 
România lentile de ochelari Tokay, 
pansamente oculare MasterAid, 
rame de ochelari atraumatice 
MIRAFLEX pentru copii și 
instrumente chirurgicale France 
Chirurgie International.
Bd. Mărășești, nr. 15, etaj 3, 
București, sector 4, office@
oftastyle.ro, www.oftastyle.ro

OPTIMED. Înfiinţată în anul 1992, 
Optimed este distribuitor la nivel 
naţional de echipamente de 
oftalmologie, optometrie şi optică, 
dermatologie, medicina estetică şi 
chirurgie având un portofoliu ca: 
lentile de contact, soluţii pentru 
întreţinerea lentilelor de contact, 
picături oftalmologice şi vitamine. 
Optimed deţine reprezentanţă în 
România a: Topcon Europe Medical, 
iCare Finland, Plusoptix, Alcon, 
fiind de asemenea distribuitor al 
echipamentelor produse de către: 
A.R.C Laser, Asclepion, Karl Kaps, 
Katena, Micro Medical Devices 
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Inc., OCULUS OptikgerateGMBh, 
Optotec, UFSK Internaţional, 
Vistec AG.
Str. Lungă, Nr. 112, Brasov, Tel: 
+40.268.471.603; www.optimed.
ro

Rayner. După mai mult de 65 de ani 
de creștere continuă și experiență. 
Vindem produsele noastre în mai 
mult de 70 de țări printre care și în 
România și rămânem în prima linie 
a inovației. Misiunea noastră este 
să livrăm produse oftalmologice 
inovative și superioare din punct 
de vedere clinic, care răspund 
așteptărilor clienților noștri 
din întreaga lume și răsplătesc 
încrederea investită în noi pentru 
îmbunătăţirea vederii și creșterea 
calității vieții. Rayner proiectează 
și produce lentile intraoculare și 
dispozitive de injectare patentate 
pentru întrebuințare în chirurgia 
cataractei. Când Sir Harold Ridley 
a conceput în 1949 primul cristalin 
artificial pe plan mondial, a ales 
Rayner să producă această invenție 
epocală.
Sos. Mihai Bravu nr. 45, București, 
sector 2, www.medicalpromo.ro

RECKITT BENCKISER
Optrex ActiMist Spray oftalmic 
cu lipozomi, pentru lacrimare si 
prurit al ochilor, prima linie de 
ingrijire in caz de conjunctivita 
alergica. Calmeaza lacrimarea si 
senzatia de mancarime a ochilor, 
reduce inrosirea de la marginea 
pleoapelor. Incepe sa actioneze 
in 10 minute si efectul dureaza 
pana la 4 ore. Adresa: Str. Grigore 
Alexandrescu 89-97, Metropolis 
Center, aripa Vest, Et. 5, Sect. 
1, Bucharest, Romania | T +40 
215296700 F +40 215296799

Rida Group a luat naștere la 
începutul anului 2016 prin fuziunea 
a patru firme recunoscute în plan 
național: Argus Optik – cu o istorie 
de peste 10 ani în distribuția 
de aparatură medicală, RidaS, 
Ridas Optic și Rida Eye. Grupul 
de firme Rida oferă echipamente 



116

și dispozitive medicale, rame 
de ochelari, consumabile și 
instrumentar chirurgical, toate 
fiind destinate uzului oftalmologic 
și respectând cele mai exigente 
standarde ale calității. 

ROMGER GENERAL este unul 
dintre liderii pieței din România 
în furnizarea dispozitivelor si 
soluțiilor medicale. Datorită 
politicii companiei de a oferi 
doar produse premium de ultimă 
generație, ROMGER GENERAL a 
devenit, în cei peste 20 de ani 
de existență, partenerul liderilor 
mondiali care stabilesc noi 
standarde în înalta tehnologie: 
HEIDELBERG ENGINEERING – 
Germania, SCHWIND eye-tech-
solutions – Germania, ZIEMER 
– Elveția, NIDEK – Japonia, 
GEUDER – Germania, OPHTEC – 
Olanda, CSO – Italia, ALBOMED - 
Germania. DOMENII DE APLICAȚIE: 
chirurgia cataractei, chirurgia 
refractivă, chirurgia vitreo-
retiniană, diagnostic și evaluare 

glaucom, retinopatie diabetică, 
degenerescență maculară, 
traume oculare. PRODUSE: 
Aparat phacoemulsificare cu 
ultrasunete pentru chirurgia 
cataractei; Tomograf în coerență 
optică cu angiografie; Perimetru 
computerizat; HRT – tomograf 
nerv optic; Laser excimer, 
Laser femtosecond; Topograf 
corneean; Microkeratom; Laser 
fotocoagulare și Laser YAG; 
Autorefractometru/ Keratometru/ 
Tonometru/ Pahimetru; Foropter/ 
Optotip; Combine oftalmologice; 
Fundus Camera Nonmidriatică; 
Biometru; Microscop specular; 
Biomicroscop.
Șos. Gheorghe Ionescu Sișeti, nr. 
256-260, Ap. 6, Sector 1, București, 
013824; Website:  www.romger.
com

ROMPHARMA COMPANY S.R.L, 
singura fabrică de picături 
oftalmologice din România activă 
din anul 2004, pune la dispoziția 
pacienților medicamente generice 
la standarde maxime de calitate 
și la un preț accesibil. Încă din 
anul 2004 Rompharma Company 
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a ales în strategia de marketing și 
orientarea către export și parteneri 
externi, comercializând produse 
sunt brand propriu în țări ca Rusia, 
Belarus, Ucraina, Moldova etc. 
Și fabricând preparate pentru 
companii farmaceutice europene 
ca Strada, Ratiopharma etc. În 
continuare Rompharma Company 
va fi un partener sigur al medicilor 
oftalmologi din România punând 
la dispoziția acestora medicație 
generică de interes pentru terapia 
modernă a patologiei actuale. 
Str. Eroilor, 1A, Otopeni, România; 
www.rompharma.ro; office@
rompharma.ro 

Fondată în Japonia în 1890, Santen 
este una dintre cele mai vechi 
companii farmaceutice specializate 
în domeniul oftalmologic, cu o 
îndelungată tradiţie in grija faţă 
pacient. Este leader de piata in 
Japonia, Scandinavia si Rusia.  Pe 
baza patrimoniului Santen, ambiția 
noastră este să punem la dispoziția 
pacienților și profesioniștilor din 
domeniul medical din întreaga 

lume accesul la tratamentul nostru 
inovativ pentru a îmbunătăți 
Vederea, Calitatea vieții și pentru a 
contribui la dezvoltarea Societatii. 
Santen detine 285 de premii 
nationale si internationale si 77 
de patente si acorda o atentie 
desebita cercetarii in centrele 
sale din Japonia, Franta si USA.  
Ghidat de valorile companiei  în 
toate activitățile sale, Santen se 
străduiește să-si realizeze viziunea 
strategică pe termen lung în anul 
2020: pozitie in Top 3 la nivel 
global.  Lansarea de produse noi 
este in plina desfășurare și ajuta 
la creșterea profitabilității în Asia 
și Europa ca priorități-cheie ale 
strategiei noastre pe termen 
mediu si la atingerea obiectivului 
pe termen lung.  In 2014 Santen 
a achizionat compania Merck 
Sharp&Dome Ophthalmics 
(Cosopt &Trusopt) si a deschis 
reprezentante in restul Europei 
unde nu era prezenta, inclusiv 
in Romania. Reprezentanta din 
Romania este condusa de Dr. 
Carmen Tudose care a coordonat 
lansarea, in decurs de 2 ani a 
produselor Santen: Cationorm, 
Oftaquix, Lutax 10 Plus, Ikervis si 
Saflutan.
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SIFI este o companie specializata 
in domeniul oftalmologic, prezenta 
de peste 20 de ani pe piata din 
Romania. Intre timp, porofoliul 
nostrum s-a diversificat, ajungand 
sa acopere in present majoritatea 
nevoilor oftalmologilor, carora 
le punem la dispozitie o gama 
completa pentru tratamentul 
infectiilor, inflamatiilor, ochiului 
uscat, cataractei si afectiunilor 
degenerative ale retinei si 
vitrosului.
Str. Carol Davila, nr.105-107, et. 2, 
ap.5, Sector 5, Bucuresti, www.sifi.
ro

Sover Optica este o societate cu 
capital privat integral românesc, 
principalul obiect de activitate 
fiind distribuţia naţională de 
articole optice dedicate îngrijirii 
vederii. Portofoliul de produse 

include ochelari, ochelari de 
soare și accesorii, Sover Optica 
fiind distribuitor autorizat al 
unor importanți producători din 
Italia, Franța, Germania, Canada, 
Coreea și Japonia. Totodată, Sover 
Optica comercializează unități 
oftalmologice (Meccanottica 
Mazza-Italia) și aparate 
multifuncționale de investigație 
comprehensivă a vederii 
(VisionixVX120 și VX130), oferta 
destinată examinării oculare fiind 
completată cu autorefractometre, 
tonometre non-contact, 
aplanotonometre, fundus-camere, 
biomicroscoape, topografe, 
pachimetre, perimetre, foroptere 
automate, proiectoare de teste, 
truse de lentile, precum și un 
sortiment variat de instrumente 
de testare a acuității vizuale 
(Shin Nippon by Rexxam-Japonia, 
Visionix-Franța, ScienceTera-
Coreea, Medmont-Australia). 
Gama de produse pentru 
laboratorul de optică medicală 
include echipamente pentru 
montajul și calibrarea ochelarilor 
– mașini automate de prelucrat 
lentile pe contur (Briot-Franța), 
autolensmetre (Shin Nippon by 
Rexxam și Visionix), instrumente 



119

ori consumabile specifice (Briot și 
Centro Style-Italia). Pentru toate 
aceste aparate și echipamente, 
societatea asigură servicii de 
consultanță tehnică, asistență, 
reparații si mentenanță atât în 
perioada de garanție, cât și în 
post-garanție. Pe lângă produse 
performante, Sover Optica 
oferă o gamă largă de servicii 
personalizate, ce pornesc de la 
consultanță pentru demararea 
și dezvoltarea afacerii, ajungând 
până la definirea conceptului 
de magazin, design interior 
si merchandising, instruire și 
informare profesională. Experiența 
acumulată în cei peste 25 de ani 
de activitate în sectorul îngrijirii 
vederii din România au permis 
consolidarea reputației Sover 
Optica, societatea colaborând azi 
cu peste 500 de magazine de optică 
medicală și optometrie, precum 
și cu cabinete, clinici, centre și 
spitale oftalmologice situate pe tot 
cuprinsul țării. 

Laboratoires Théa – 150 ani 
dedicați oftalmologiei
Istoria companiei Théa este 
strȃns legată de familia Chibret, 
care a avut şi are un rol esențial 
ȋn descoperirea şi distribuția de 
produse inovative. Cinci generații 
ale familiei Chibret, reprezentate de 
personalități puternice pline de idei 
și de energie, împărtășesc aceeași 
dorință și aceeași pasiune pentru 
cercetare și oftalmologie. Mai mult 
ca oricând, Théa intenționează să 
rămână loială tradiției familiei 
Chibret, care și-a adus contribuția 
ȋn oftalmologia europeană din 
generație în generație. Inovațiile 
rezultate din Laboratoires 
Théa sunt comercializate pe 5 
continente. În prezent, grupul 
Théa are douăzeci si cinci de filiale 
în Europa, Rusia, Africa de Nord 
și Sud și America de Sud. În alte 
țări, comercializarea produselor 
din portofoliul Théa este finalizat 
către companii sau laboratoare 
independente care sunt lideri pe 
piața lor. Expansiunea geografică 
a companiei Théa se bazează, 
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de asemenea, pe mai multe 
operațiuni de creștere externă 
reușită (achiziționarea țintită a 
laboratoarelor farmaceutice sau a 
produselor). Specialitatea noastră: 
oftalmologia. Familia Chibret s-a 
dedicat oftalmologiei de mai multe 
generații. Henri și Jean-Frédéric 
Chibret, acționari executivi, sunt 
în permanență în contact cu 
oftalmologii din întreaga lume. 
Deci, Théa este o combinație de 
know-how şi tehnici care constituie 
capitalul său intangibil viu. Astăzi, 
ca ieri, Théa este îndreptată spre 
viitor.

UNIMED PHARMA este o 
companie farmaceutică slovacă, cu 
o activitate de 20 de ani desfășurată 
în 20 de țări din Europa Centrală și 
de Est. Portofoliul reprezentanței 
din România cuprinde 16 
produse destinate tuturor 
afecțiunilor oftalmice. Nivelul 
calității produselor depășește 
cu mult standardele de bază, 
regulamentele și instrucțiunile, 
devenind o constantă la care 
tindem în toată munca noastră. 

Produsele noastre inovative oferă 
o valoare adăugată în tratament 
la prețuri accesibile și o siguranță 
sporită prin combinațiile complexe 
de substanțe. 
Strada Mătăsari 55, sector 2, 
București; www.unimed.ro
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