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Program General (General Programme)
Vineri 18 Iunie
Friday 18th of June
08:00 – 14:00 Bursa SIFI ediție specială SRCCR
14:00 – 16:00 Sesiunea I SRR Lucrări libere/ Session I SRR Free Papers
16:00 – 16:20 Retinopatia diabetica: o boală neurovasculară. Picăturile oftalmice cu citicolină pentru
încetinirea progresiei deteriorării câmpului vizual
Diabetic retinopathy: a neurovascular disease. Results of RCT with citicoline eye drops for slow
damage progression
Vincenzo Parisi (Italy)
Simpozion / Symposium MagnaPharm
16:20 – 17:40 Sesiunea II SRR Lucrări invitate/ Session II Invited Papers
17:40 – 18:00 Beovu – Vezi ce urmează
Horia Stanca
Simpozion / Symposium Novartis
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Sâmbătă 19 Iunie
Saturday 19th of June
09:00 – 10:30 Lucrări libere (Free Papers)
10:30 – 11:00 Eyhance IOL - bringing premium intermediate vision to standard cataract patients
Pavol Veselý (Slovakia), Bogdan Galan
Simpozion / Symposium Johnson&Johnson Vision
11:00 – 12:45 Traumatic cataract all over the world
Ashraf Armia, Miltos Balidis, Ahmed El-Massry, Florian Kretz, Boris Malyugin, Gabor
Scharioth, Sathish Srinivasan, Călin Tătaru
Simpozion/Symposium Thea Laboratoires
12:45 – 13:00 Eficacitatea clinică a Trium free în gestionarea ochiului uscat iatrogen după operația de
cataractă - putem face mai bine pentru pacienții noștri?
Clinical efficacy of Trium free in the management of iatrogenic dry eye after cataract surgerycan we do better for our patients?
Alina Cantemir
Simpozion / Symposium Biosooft Romania
13:00 – 14:00 Train for your dream job
Basics in cataract refractive surgery
Basics in corneal refractive surgery
Alina Cantemir, Bogdan Galan
Curs YO
14:00 – 15:00 Sesiunea III SRR Lucrări libere / Session III SRR Free Papers
15:00 – 15:30 Optimizarea îngrijirii pacienților în bolile retiniene – O viziune pentru DMLVn și EMD în 2021
Extinderea tratamentului in DMLVn: similarități și diferențe între studiile ARIES și ALTAIR
Mihnea Munteanu, Horia Stanca
Tratamentul precoce, intensiv și proactiv pe termen lung cu Eylea în EMD
Daniel Brănișteanu
Simpozion / Symposium Bayer
15:30 – 15:50 Un Hylo_ pentru fiecare ツ
Alexandru Damian
Simpozion / Symposium AMD Nobel
15:50 – 16:00 Digitalizarea in clinicile de oftalmologie - Appsmart EMR, solutia software pentru o clinica
moderna
Ionut Andronache
16:00 – 18:00 Sesiune interactivă
Cazuri deosebite în chirurgia cataractei – televoting
Interactive session – particular cases in cataract surgery – televoting
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Duminică 20 Iunie
Sunday 20th of June
09:00 – 09:20 Ducressa- Eficacitate și siguranță în practica medicală actuală
Dorin Nicula
Simpozion / Symposium Santen România
09:20 – 10:30 Lucrări libere (Free Papers)
10:30 – 11:00 Artificial Intelligence - The Future of IOL Calculation
Mauro Zuppardo (Italy), Dorin Nicula
Simpozion / Symposium SIFI
11:00 – 11:45 Vivity. Completing the solution
Rudy Nuijts (Netherland), Edoardo Ligabue (Italy), Maria Mitut
Simpozion / Symposium Alcon
11:45 – 12:00 Sindromul de ochi uscat – un mix de cauze si o noua rezolvare – Trimix
Horia Stanca
Simpozion / Symposium Innocare Pharm
12:00 – 13:00 Lucrări libere (Free Papers)
13:00 – 14:00 Lansare de carte. Tratatul de oftalmologie Myron Yanoff
14:00 – 14:30 Protect your eyes with Artelac UV
Antonio di Zazzo (Italy), Daniel Brănișteanu
Simpozion / Symposium Baush Health
14:30 – 15:45 Lucrări libere (Free Papers)
15:45 – 16:00 Noi perspective în refacerea suprafeței oculare
Cătălina Corbu
Simpozion / Symposium Alfa Intes
16:00 – 18:00 Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă
Nightmares in Ophthalmology / Round Table
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Vineri 18 Iunie
Friday 18th of June
08:00 – 14:00 Bursa SIFI ediție specială SRCCR
14:00 – 16:00 Sesiunea I SRR Lucrări libere/ Session I SRR Free Papers
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, Conf.
Dr. D. Brănișteanu, Dr. C. Roșca, Prof. Dr. Simona Nicoară
14:00 – 14:08 Abordarea chirurgicala a patologiilor degenerative retiniene
Surgical approach in degenerative retinal pathologies
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, C.D.M. Dragosloveanu, L. Ladea, O. C. Teleianu, S. G. Lamba, B. M.
Dumitrescu, A. L. Cigaran, C. Budea, M. Irimia:
14:09 – 14:17 Dezlipire de retină veche
Long Term Retinal Detachment/
Levai L., Chicu Adriana, Molnar Ioana, Aracs D.
14:18 – 14:26 Managementul chirurgical intr-un caz cu gaură maculară
Surgical management of a case with full-thickness macular hole
C. Rosca, M. Munteanu
14:27 – 14:35 Gaură maculară caz chirurgical
Macular Hole Surgical Case
Levai L., Ala Seica, Aracs D., Chicu Adriana, Molnar Ioana, Larisa Holhos, Ana Maria Pop
14:36 – 14:44 Este necesară îndepărtarea sistematică a membranei limitante interne
în
timpul
chirurgiei
membranelor epiretiniene maculare?
Is routinely internal limiting membrane peeling worthwhile during epiretinal membrane surgery?
D.C. Brănișteanu
14:45 – 14:53 Soluții moderne pentru probleme vechi
New solutions to old problems
A. Merticariu, Octavia Nunu, Ioana Grecu, Georgiana Druncea, Daiana Ciobanu
14:54 – 15:02 Conversie nedorită la FacoVitrectomie
Unwanted conversion to PhacoVit
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Monica Bordaș, Alina Lazăr, Silvia Costin, George Apostol, Antonia
Mihalache, Raluca Bievel-Rădulescu
15:03 – 15:11 Bariera retiniană externă și edemul macular diabetic
Outer retinal barrier and diabetic macular edema
Simona-Delia Nicoară
15:12 – 15:20 Managementul chirurgical al bolii diabetice agresive
Surgical management in severe proliferative diabetic retinopathy
Nicoleta Zamfiroiu-Avidis, C.D.M. Dragosloveanu, L. Ladea, O. C. Teleianu, S. G. Lamba, B. M.
Dumitrescu, A. L. Cigaran, C. Budea, M. Irimia
15:21 – 15:29 Managementul chirurgical intr-un caz cu dezlipire de retină tracțională diabetică
Surgical management in a case with diabetic tractional retinal detachment
M. Munteanu, C. Rosca
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15:30 – 15:38 Retinopatia Diabetică Proliferativă și Pandemia
Proliferative Diabetic Retinopathy and Pandemic
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Monica Bordaș, Alina Lazăr, Silvia Costin, George Apostol, Antonia
Mihalache, Raluca Bievel-Rădulescu
15:39 – 15:47 Abordare in cataracta intumescenta la tineri
Intumescent cataract management in young people
F. Baltă, R Ochinciuc, Andrada Mirescu, G. Baltă, Denisa Calinescu, E. Teodorescu, Sanziana Goga,
Sara Layes
15:48 – 15:54 Utilizarea Densiron Xtra in decolarea retiniana regmatogena
Densiron Xtra in regmatogenous retinal detachment
F. Baltă, Andrada Mirescu, G. Baltă, Denisa Calinescu, E. Teodorescu, Sanziana Goga, Sara Layes:
15:55 – 16:00 Discuții
16:00 – 16:20 Retinopatia diabetica: o boală neurovasculară. Picăturile oftalmice cu citicolină pentru încetinirea
progresiei deteriorării câmpului vizual
Diabetic retinopathy: a neurovascular disease. Results of RCT with citicoline eye drops for slow damage
progression
Vincenzo Parisi
Simpozion / Symposium MagnaPharm
16:20 – 17:40 Sesiunea II SRR Lucrări invitate/ Session II Invited Papers
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, S.L.
Dr. D. Brănișteanu
16:20 – 16:39 Momentul consensului…în Degenerescența Maculară Legată de Vârstă (DMLV)
Time for Consensus…in Age-Related Macular Degeneration (AMD)
H.T. Stanca
16:40 – 17:00 Optica adaptive în practica medicală
Adaptive Optics in medical practice
F. Baltă
17:01 – 17:20 Angiografia oct in edemul macular diabetic – o trecere în revistă aplicațiilor curente
OCT Angiography in diabetic macular edema - a review of current applications
M. Munteanu
17:21 – 17:40 O noua perspectiva asupra preventiei in Retinopatia Diabetica si Edemul Macular Diabetic
A new insight on Prevention of Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema
D. Brănișteanu
17:40 – 18:00 Beovu – Vezi ce urmează
Horia Stanca
Simpozion / Symposium Novartis
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Sâmbătă 19 Iunie
Saturday 19th of June
09:00 – 10:30 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee)
Mihai Zemba, Horia Stanca
09:00 – 09:08 Abordarea traumatismelor oculare soldate cu afectare cristaliniană
Eye Trauma With Lens Involvement
Levai L., Chicu Adriana, Ala Seica, Aracs D., Holhos Larisa, Pop Ana Maria
09:09 – 09:17 Implant de cameră posterioară la un pacient cu afachie operatorie veche și inel Soemmering bilateral
Bilateral posterior chamber intra ocular lens fixation in a patient with old post surgery afakia and
Soemmering ring
S. Şter, Crenguţa Mihăilescu, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick, Diana Coloji
09:18 – 09:26 Cataracta traumatica după keratoplastie perforanta – provocări terapeutice
Traumatic cataract after penetrating keratoplasty – therapeutic challenges
M. Zemba, V. Dinu, Andreea Elena Dimirache
09:27 – 09:35 Implantarea cristalinelor artificiale în lipsa suportului capsular rezolvări chirurgicale
IOLs implantation without capsular support- surgical options
Dana Preoteasa
09:36 – 09:44 Rezolvare chirurgicală a unui caz de iridodializă traumatică
Surgical management of a traumatic iridodialysis case
V. Dinu, Anca Mazilu, Cristina Poroșanu, Ioana Vintilescu,
09:45 – 09:53 Manevre de salvare a rhexisului
Rhexis rescue maneuvers
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Ciprian Maftei, Monica Mălăescu, Alina Lazăr, Silvia Costin, George
Apostol, Antonia Mihalache, Raluca Bievel-Rădulescu
09:54 – 10:02 Stare post-corp străin intraocular extras, cataracta traumatica, rezolvare chirurgicala
T. Tomi
10:03 – 10:11 Un caz de pol anterior
S. Malis, Bogdana Maliş, Elena Neag, Daria Săcăluş, Teodora Stuparu, Abanob Abdelmesih
10:12 – 10:20 Tehnică particulară de suturare a cristalinelor monobloc
Modified scleral fixation tehnique for one-piece IOLs
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
10:21 – 10:30 Discuții
10:30 – 11:00 Eyhance IOL - bringing premium intermediate vision to standard cataract patients
Pavol Veselý, Bogdan Galan
Simpozion / Symposium Johnson&Johnson Vision
11:00 – 12:45 Traumatic cataract all over the world
Ashraf Armia, Miltos Balidis, Ahmed El-Massry, Florian Kretz, Boris Malyugin, Gabor Scharioth,
Sathish Srinivasan, Călin Tătaru
Simpozion / Symposium Thea Laboratoires
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12:45 – 13:00 Eficacitatea clinică a Trium free în gestionarea ochiului uscat iatrogen după operația de cataractă putem face mai bine pentru pacienții noștri?
Clinical efficacy of Trium free in the management of iatrogenic dry eye after cataract surgery- can we
do better for our patients?
Alina Cantemir
Simpozion / Symposium Biosooft Romania
13:00 – 14:00 Train for your dream job
Basics in cataract refractive surgery
Basics in corneal refractive surgery
Alina Cantemir, Bogdan Galan
Curs YO
14:00 – 15:00 Sesiunea III SRR Lucrări libere / Session I SRR Free Papers
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T. Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, Conf.
Dr. D. Brănișteanu, Dr. O. Mușat, Dr. L. Levai, Dr. S. Șter
14:00 – 14:08 Cataractă traumatică și corp străin intraocular – rezolvare chirurgicală
Traumatic cataract and intraocular foreign body – surgical approach
S. Şter, Crenguţa Mihăilescu, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick, Diana Coloji
14:09 – 14:17 Corp străin intraocular (inclavat în scleră) – extras prin vitrectomie
Intraocular foreign body (inclavated in the sclera) extracted trough PPV
C. Danielescu
14:18 – 14:26 Corp străin intraocular – atitudine chirurgicală
Intraocular foreign body – surgical attitude
O. Musat, E. Calin, R. Babalâc, C. Bîrjovanu, Corina Cernat, Ioana Popescu
14:27 – 14:35 Dezlipire de retină traumatică și aniridie
Traumatic Retinal Detachment and Aniridia
Levai L., Ala Seica, Larisa Holhos, Pop Ana Maria
14:36 – 14:44 Plaga perforanta corneană, cataractă traumatică și endoftalmită fungica
Perforating corneal injury, traumatic cataract and fungal endophtalmitis
Madaras Zoltán, Ferencz Attila, Dogaru Oana, Szatmári Judit, Doczi Zoltán, Barabási Annamária
14:45 – 14:53 Implantare fără suturi după lensectomie posterioară – per primam sau per secundam?
Sutureless IOL scleral fixation after posterior lensectomy – per primam vs. per secundam
A Ștefănescu-Dima, Irina Mercuț, Cătălina Berneanu
14:54 – 15:00 Discuții
15:00 – 15:30 Optimizarea îngrijirii pacienților în bolile retiniene – O viziune pentru DMLVn și EMD în 2021
Extinderea tratamentului in DMLVn: similarități și diferențe între studiile ARIES și ALTAIR
Mihnea Munteanu, Horia Stanca
Tratamentul precoce, intensiv și proactiv pe termen lung cu Eylea în EMD
Daniel Brănișteanu
Simpozion / Symposium Bayer
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15:30 – 15:50 Un Hylo_ pentru fiecare ツ
Alexandru Damian
Simpozion / Symposium AMD Nobel
15:50 – 16:00 Digitalizarea in clinicile de oftalmologie - Appsmart EMR, solutia software pentru o clinica moderna
Ionut Andronache
16:00 – 18:00 Sesiune interactivă
Cazuri deosebite în chirurgia cataractei – televoting
Interactive session – particular cases in cataract surgery – televoting
Moderatori (Chairing committee)
Dorin Chiseliță, Călin Tătaru
1. Bogdan Galan - Running rhexis
2. Dorin Chiseliță - Provocări în chirurgia cataractei combinată cu implantarea unui sistem artificial de drenaj în
cazul unui glaucom asociat cu retinopatia prematurității
3. Dorin Nicula
4. Teodor Tomi - Extracție cristalin artificial din vitros, implant per secundam
5. Călin Tătaru – Metodă ingenioasă de pupiloplastie în cataracta traumatică
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Duminică 20 Iunie
Sunday 20th of June
09:00 – 09:15 Ducressa- Eficacitate și siguranță în practica medicală actuală
Dorin Nicula
Simpozion / Symposium Santen România
09:15 – 10:30 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee)
Mihnea Munteanu, Călin Tătaru
09:15 – 09:23 Cataractă traumatică și defect irian – soluție chirurgicală
Traumatic cataract and iris defect – surgical solution
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Ciprian Maftei, Monica Mălăescu, Alina Lazăr, Antonia Mihalache
09:24 – 09:32 Complicații tardive ale operației de cataracta . Video
Late complications of cataract surgery . Video
M. Munteanu, C Rosca
09:33 – 09:41 Chirurgia cataractei post- keratotomii radiare – dificultățI de abordare – prezentare de caz
Cataract surgery after radial keratotomy – a demanding approach - case presentation
Cristina Beșleagă, Adina Toader, M.Milicescu
09:42 – 09:50 Cataracta matura, opacități vitreene dense
Advanced cataract, dense vitreous opacities
C. Rosca, M. Munteanu
09:51 – 09:59 Abordare inedită a cataractei traumatice
An interesting approach in traumatic cataract surgery
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
10:00 – 10:08 Sfaturi și trucuri în chirurgia cataractei
Tips and tricks in cataract surgery
D. Nicula
10:09 – 10:17 Cataracta traumatica foarte, foarte “veche”, cristalin subluxat – film video
Very “old” cataract, subluxated lens – video presentation
Anca Tomi
10:18 – 10:30 Îmbunătățirea acurateței selecției cristalinelor artificiale folosind formule biometrice moderne comparație între 5 formule biometrice
Improving IOL selection accuracy using modern formulas – comparison of the precision of 5 biometric
formulas.
B. Galan, Smărăndița Galan, Lucia Epifanov, Mădălina Anton
10:30 – 11:00 Artificial Intelligence - The Future of IOL Calculation
Mauro Zuppardo, Dorin Nicula
Simpozion / Symposium SIFI
11:00 – 11:45 Vivity. Completing the solution
Rudy Nuijts (Netherland), Edoardo Ligabue (Italy). Maria Mitut (Romania)
Simpozion / Symposium Alcon
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11:45 – 12:00 Sindromul de ochi uscat – un mix de cauze si o noua rezolvare – Trimix
Horia Stanca
Simpozion / Symposium Inocare Pharm
12:00 – 13:15 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee)
Cristina Nicula, Dana Preoteasa
12:00 – 12:08 Rezolvare chirurgicala pentru dezinserția suturii pseudofacului la sclera
Surgical solution for haptic desinsertion after scleral suture
M. Zemba, Alexandra Zaharia, Otilia Maria Dumitrescu, Andreea Elena Dimirache, Roxana Rogoz
12:09 – 12:17 Ce poate determina spațiul Berger?
What could induce the Berger space?
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Monica Mălăescu, Alina Lazăr, Antonia Mihalache, Raluca BievelRădulescu
12:18 – 12:26 Traumatisme iriene – modalități de rezolvare chirurgicală
Iris trauma- techniques of surgical repair
Dana Preoteasa
12:27 – 12:35 Rezolvarea chirurgicală a unui caz de cataractă traumatică cu iridodializă importantă, la un copil de 7
ani
Alina Gheorghe, Jihane Ellorhaoui, Ioana Damaschin, Lavinia Haidu, Anca Onofrei
12:36 – 12:44 Soluție de rezervă în tratamentul chirurgical al cataractei congenitale
A back-up plan in pediatric cataract surgery
C.P. Tătaru, Cătălina Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
12:45 – 12:53 Situații speciale de cataractă congenitală- rezolvare chirurgicală
Special situations in congenital cataract- surgical approach
Cristina Nicula, D. Nicula
12:54 – 13:00 Discuții
13:00 – 14:00 Lansare de carte. Tratatul de oftalmologie Myron Yanoff
14:00 – 14:30 Protect your eyes with Artelac UV
Antonio di Zazzo (Italy), Daniel Brănișteanu
Simpozion / Symposium Baush Health
14:30 – 15:45 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee)
Mircea Filip, Dorin Nicula
14:30 – 14:38 Dificultăți în chirurgia refractivă laser-tehnica Smile
Smile Technique challenges in refractive laser correction
D. Nicula, Cristina Nicula, Patricia Nicula
14:39 – 14:47 Implantarea de segmente corneene intrastromale – o soluție refractivă in cazul pacienților cu
keratoconus
Intrastromal corneal ring segment implantation as a refractive solution for keratoconus patients – our
experience
Raluca Moisescu, A. Filip, Miruna Nicolae, M. Filip, Ileana Ungureanu, E. Rotaru
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14:47 – 14:56 Eficiența ablației de suprafață prin metoda Streamlight în miopie și astigmatism miopic
Efficiency of surface ablation using Streamlight in myopia and myopic astigmatism
Emilia Frone, G. Sima
14:57 – 15:05 Siguranța si predictibilitatea pe care o oferă SMILE, chiar si când lucrurile merg dificil - caz clinic
SMILE - Safety and predictibility, even when the going gets tough - clinical case
A. Filip, Miruna Nicolae, M. Filip, Raluca Moisescu, E. Rotaru
15:06 – 15:14 Dioptrie extremă-modalitate de rezolvare
Extreme diopters – way to solve
M.V. Filip, G. Triantafyllidis, A. Filip
15:15 – 15:23 Vedere de peste 20/20 - rezultate clinice inițiale după LASIK ghidat topografic utilizând un nou
software de planificare
Taking patients beyond 20/20 - initial clinical outcomes from topography-guided LASIK based on a new
planning software
Alina Cantemir, Cătălina Gălățanu, D. Chiseliță
15:24 – 15:32 Chirurgia viciilor de refracție în doi timpi: regularizare corneană laser urmată de corecția refracției
Two step refractive surgery: corneal laser reshaping followed by refractive correction
D. Nicula, R. Pop, Patricia Nicula
15:33 – 15:41 Implantarea segmentelor de inele intracorneene în tratamentul keratoconusului
Intracorneal ring segments implantation for keratoconus
Emilia Frone, G. Sima, Călin Tătaru
15:45 – 16:00 Noi perspective în refacerea suprafeței oculare
Catalina Corbu
Simpozion / Symposium Alfa Intes
16:00 – 18:00 Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă
Nightmares in Ophthalmology / Round Table
1. Horia Stanca – O cataracta intumescenta – AR PUTEA FI MAI MULT SPAȚIU?
2. Lehar Levai - Cataracta traumatica cu dezinsertie iriană
3. Alin Ștefănescu - Dehiscență zonulară intraoperatorie – un coșmar chirurgical
4. Valeriu Rusu - Cataractă ca la circ
5. Dorin Nicula - Cataracta matură, efracție capsulară în timpul facoemulsificării - resturi nucleare- rezolvare
chirurgicală
Mature cataract, capsular rupture during phacoemulsification-nuclear fragments - surgical approach
6. Teodor Tomi - Cataracta complicata

14

15

MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL BOLII DIABETICE AGRESIVE
NICOLETA ZAMFIROIU-AVIDIS, CHRISTIANA D.M. DRAGOSLOVEANU, LIDIA LADEA, OANA C. TELEIANU, SANDRA G.
LAMBA, BIANCA M. DUMITRESCU, ANDREEA L. CIGARAN, CRISTINA BUDEA, MIHAELA IRIMIA
Hexamed București, București, România
Secția III, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București, București, România
Diabet zaharat, Retinopatia diabetică proliferativă, Decolare retiniană
Diabetul zaharat determină afectarea vaselor mici de la nivelul retinei, ducând în timp la apariția retinopatiei diabetice.
Retinopatia diabetică reprezintă una dintre principalele cauze de orbire la nivel mondial, iar incidența acestei boli
continuă să crească mai ales în țarile aflate în curs de dezvoltare. Boala oculară diabetică agresivă (BODA) reprezintă
o complicație a diabetului și apare la pacienții care și-au neglijat în mod sistematic boala de fond. Prognosticul este de
cele mai multe ori rezervat în ceea ce privește acuitatea vizuală iar evoluția bolii este către pierderea completă a
vederii.
Vă vom prezenta management-ul terapeutic în cazul a două paciente diagnosticate cu retinopatie diabetică
proliferativă complicată cu decolare retiniană. În plus, în niciun caz nu a fost efectuat panfotocoagulare laser anterior
prezentării. Pentru punerea în evidență a hemoragiilor intraoculare și a decolării retiniene tracționale s-au efectuat
examinări ecografice și tomografii oculare în coerența optică. În ambele cazuri, intervenția chirurgicală a fost efectuată
sub anestezie locală, cu practicarea vitrectomiei prin pars plana, excizia membranelor tracționale și a fibrozelor
subretiniene, panfotocoagulare laser cu folosirea uleiului siliconic ca tamponament intern și injectarea substanțelor
antiproliferative de tipul Avastin (Bevacizumab) pentru limitarea extensiei proliferărilor și inhibarea neovascularizației.
Intervențiile chirurgicale au adus nu numai un rezultat anatomic mai bun ci și îmbunătățirea acuității vizuale.
Considerând că ambele cazuri erau depășite din punct de vedere chirurgical, trebuie să nu uităm faptul că rezultatele
funcționale pot varia în funcție de gradul de afectare vasculară și acestea nu pot fi estimate preoperator. Prin urmare,
în ciuda intervențiilor chirurgicale, nu se poate obține o acuitate vizuală finală mai bună în cazul tuturor pacienților.
SURGICAL MANAGEMENT IN SEVERE PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
NICOLETA ZAMFIROIU-AVIDIS, CHRISTIANA D.M. DRAGOSLOVEANU, LIDIA LADEA, OANA C. TELEIANU, SANDRA G.
LAMBA, BIANCA M. DUMITRESCU, ANDREEA L. CIGARAN, CRISTINA BUDEA, MIHAELA IRIMIA
Hexamed București, București, România
Secția III, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București, București, România
Diabetes mellitus, Proliferative diabetic retinopathy, Retinal detachment
Diabetes mellitus affects the retinal vessels leading to diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy represents one of the
leading causes of blindness and the incidence continues to rise in the developing world. Patients who are constantly
neglecting their blood sugar level or in whom treatment has been inadequate, advanced diabetic eye disease occurs
and the prognosis in terms of visual acuity is mostly poor.
We will present two cases of severe proliferative diabetic retinopathy (PDR) complicated by tractional retinal
detachment and vitreous hemorrhage. Furthermore, none of the cases had prior laser photocoagulation treatment. In
order to evaluate the complications, we carried out ultrasonography to detect the associated tractional retinal
detachment and vitreous hemorrhage. Where possible, the optical coherence tomography highlighted the extensive
fibrovascular tissue. In both cases we performed pars plana vitrectomy with the dissection of the tractional membranes,
extensive endolaser panretinal photocoagulation, intravitreal anti-VEGF injection and we used 1000 cs silicone oil as
postoperative intraocular tamponade, all under local anesthesia. After surgery, besides a good anatomical result, we
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also obtained a satisfactory functional one consisting in an improved visual acuity. Considering both cases were
surgically outdated, functional result may be different depending on the vascular damage so we couldn’t estimate it
properly. Therefore, we cannot always obtain an improved visual acuity even if we perform a complete surgical
treatment.

DEZLIPIRE DE RETINĂ VECHE
Levai L.*, Chicu Adriana*, Molnar Ioana*, Aracs D.*
*Clinica Oftalmologică Vitreum
Introducere: Dezlipirile de retină reprezintă o patologie oculară gravă care pot duce la pierderea ireversibilă a vederii
dacă nu beneficiază de tratament de urgență.
Scopul lucrării: Este de a prezenta soluția chirurgicală în cazul unui pacient cu o dezlipire de retină veche complicată
cu fibroză subretiniană.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient cu o dezlipire de retină în pâlnie cu proliferări vitreoretiniene și
subretiniene unde s-au efectuat vitrectomie posterioară cu extracția fibrozelor subretiniene și reatașarea retinei.
Rezultate: Am reușit să obținem reatașarea retinei și imbunătățirea acuității vizuale a pacientului.
Concluzii: Vitrectomia cu eliminarea tracțiunilor retiniene și subretiniene este o metodă eficientă în rezolvarea
cazurilor de dezlipiri de retină complicate cu proliferări si fibroze retiniene.
Discuții: Eliminarea tracțiunilor retiniene este necesară dar insuficientă in cazul proliferărilor subretiniene unde
cordoanele fibrotice impiedică reatasarea retinei. In aceste cazuri este necesară abordarea spațiului subretinian si
eliminarea sau extragerea tracțiunilor și fibrozelor subretiniene.
Cuvinte cheie: Fibroză subretiniană, dezlipire de retina
LONG TERM RETINAL DETACHMENT
Levai L.*, Chicu Adriana*, Molnar Ioana*, Aracs D.*
*Ophthalmology Clinic Vitreum
Introduction: Retinal detachments are a serious eye condition that can lead to irreversible vision loss if not treated
urgently.
Purpose: Is to present the surgical solution in the case of a patient with an old retinal detachment complicated with
subretinal fibrosis.
Methods: We present the case of a patient with a funnel retinal detachment with vitreoretinal and subretinal
proliferations where posterior vitrectomy was performed with the extraction of subretinal fibrosis and retinal
attachment.
Results: We managed to reattach the retina and improve the patient's visual acuity.
Conclusions: Vitrectomy with removal of retinal and subretinal traction is an effective method in resolving cases of
retinal detachment complicated with retinal proliferation and fibrosis.
Discussions: Elimination of retinal traction is necessary but insufficient in the case of subretinal proliferations where
fibrotic cords prevent retinal reattachment. In these cases, it is necessary to approach the subretinal space and
eliminate or extract the tractions and subretinal fibrosis.
Keywords: Subretinal fibrosis, retinal detachment
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MANAGEMENTUL CHIRURGICAL INTR-UN CAZ CU GAURĂ MACULARĂ
C Rosca, M Munteanu
Clinica Oculens, Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara;
Cuvinte cheie: Management, Gaură Maculară;
Găurile maculare sunt o cauză importantă a scaderii acuitații vizuale la pacienții vârstnici. Deși acestea au fost descrise
inițial în legătură cu miopia, traumatismele și inflamația, studiile clinice recente au arătat că majoritatea sunt idiopatice
și apar cu o prevalență de 1/3300, de obicei în deceniile 6 și 7 ale vieții. Majoritatea studiilor clinice au implicat
tracțiunea vitreeană ca fiind cauza formării găurilor maculare idiopatice și este acum acceptat pe scară largă că
tracțiunea la nivelul interfeței vitreo-maculare este mecanismul principal.
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 62 de ani, trimisă catre departamentul nostru, aceasta acuzand o vedere
centrală scăzută în ochiul stâng; ea a raportat că pierderea vizuală a fost lent progresivă timp de aproximativ 1 an.
Prezentăm managementul chirurgical al acestui caz, constând în vitrectomia pe 23G prin pars plana, folosind
echipamentul Alcon Constellation (Alcon Laboratories, Inc., SUA), cu îndepărtarea vitrosului cortical posterior,
decolarea membranelor epiretiniene, peelingul membranei limitante interne (MLI) după colorarea cu Albastru Brilliant
și incheierea intervenției prin tamponament cu gaz intraocular. Sunt prezentate rezultatele funcționale și structurale
ale intervenției.
SURGICAL MANAGEMENT OF A CASE WITH FULL-THICKNESS MACULAR HOLE
C Rosca, M Munteanu
Oculens Clinic, Cluj-Napoca, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
Keywords: Full-Thickness, Macular Hole, Management;
Full-thickness macular holes (FTMH) are an important cause of visual loss in older patients. Although FTMH were
originally described in relation to myopia, trauma and inflammation, recent clinical studies have shown that the
majority are idiopathic and occur with a prevalence of 1/3300 usually in the 6th and 7th decades of life. Most of the
clinical studies have implicated vitreous traction as the cause of idiopathic FTMH formation and it is now widely
accepted that traction at the level of the vitreo-macular interface is the main mechanism.
We present the case of a 62-year-old female patient, referred to our Department for a decreased central vision in her
left eye; she reported that the visual loss had been slowly progressive for about 1 year. We present the surgical
management of this case, consisting in 23G pars plana vitrectomy, using the Alcon Constellation vitrectomy machine
(Alcon Laboratories, Inc., USA), removing the posterior cortical vitreous, stripping the epiretinal membranes, peeling
the ILM after Brilliant Blue staining, and ending with intraocular gas tamponade. The functional and structural outcome
are presented.
GAURĂ MACULARĂ CAZ CHIRURGICAL
Levai L.*, Ala Seica*, Aracs D.*, Chicu Adriana*, Molnar Ioana*, Larisa Holhos*, Ana Maria Pop*
*Clinica Oftalmologică Vitreum
Introducere: Gaura maculară este o afecțiune care provoacă scăderea acuității vizuale și impune o abordare
terapeutică cât mai precoce pentru o recuperare vizuală cât mai eficientă.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient de 67 de ani cu gaură maculară la ochiul drept cu debut de
aproximativ 3 luni. În antecedente pacientul a mai suferit la ochiul stâng de gaură maculară care a beneficiat de
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tratament chirurgical. S-a efectuat vitrectomie posterioară cu peeling de membrană limitantă internă sub colorant de
brilliant blue, dar cu protecția foveei de către o bulă de perfluorocarbon.
Rezultate: Am reușit efectuarea peelingului și protejarea foveei de colorant și am obținut inchiderea găurii maculare.
Concluzii: Metoda envelope de rezolvare a găurilor maculare este cea pe care o utilizăm de rutină în practica noastră
cu rezultate eficiente în obținerea reînchiderii găurilor maculare.
Discuții: Brilliant blue este un colorat cu afinitate pentru membrana limitantă internă care insă poate prezenta
toxicitate pentru epiteliul pigmentar, de aceea protejarea găurii maculare cu perfluorocarbon previne contactul
colorantului cu epiteliul pigmentar si poate preveni efectele nedorite ale acestuia.
Cuvinte cheie: Gaura maculară, perfluororcarbon, epiteliu pigmentar
MACULAR HOLE SURGICAL CASE
Levai L. *, Ala Seica *, Aracs D. *, Chicu Adriana *, Molnar Ioana *, Larisa Holhos *, Ana Maria Pop *
* Vitreum Ophthalmic Clinic
Introduction
Macular hole is a condition that causes decreased visual acuity and requires a therapeutic approach as early as possible
for a more effective visual recovery.
Methods: We present the case of a 67-year-old patient with a macular hole in his right eye with an onset of
approximately 3 months. In the past, the patient also suffered from macular hole of the left eye, which received surgical
treatment. Posterior vitrectomy was performed with peeling of the internal limiting membrane under brilliant blue dye,
but with the protection of the fovea by a perfluorocarbon bubble.
Results: We managed to peel and protect the fovea from dye and we managed to close the macular hole.
Conclusions: The envelope method for solving macular holes is the one we routinely use in our practice with efficient
results in obtaining the closure of macular holes.
Discussions: Brilliant blue has affinity for staining the inner limiting membrane and can be toxic to the pigment
epithelium, so protecting the macular hole with perfluorocarbon prevents contact of the dye with the pigment
epithelium and can prevent its side effects.
Keywords: Macular hole, perfluorocarbon, pigment epithelium
ESTE NECESARĂ ÎNDEPĂRTAREA SISTEMATICĂ A MEMBRANEI LIMITANTE INTERNE ÎN TIMPUL CHIRURGIEI
MEMBRANELOR EPIRETINIENE MACULARE?
Conf. Dr. Daniel C. Brănișteanu, FEBO
Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa“, Iași, România
Membranele epiretiniene maculare sunt o constatare relativ frecventă la persoanele peste vârsta de 50 de ani. Marea
lor majoritate sunt diagnosticate întîmplător, cu ocazia unui control de rutină și necesită doar a fi urmărite în timp.
Dacă progresează, ele vor induce, la un moment dat, o suferință notabilă a retinei subjacente, devin simptomatice și
necesită o intervenție chirurgicală rapidă pentru a preveni scăderea ireversibilă a acuității vizuale. Tratamentul de
elecție actual este reprezentat de îndepărtarea membranei după colorare specifică în timpul vitrectomiei
microincizionale. Deși mulți chirurgi îndepărtează în același timp și membrana limitantă internă pentru a preveni
recurențele, nu există la acest moment un consens asupra necesității efectuării sistematice a acestui gest, mai ales că
pot surveni complicații specifice care limitează acuitatea vizuală finală. În prezentare este discutat nivelul actual al
cunoștințelor și este, de asemenea, prezentată experiența autorului în acest subiect.
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IS ROUTINELY INTERNAL LIMITING MEMBRANE PEELING WORTHWHILE DURING
EPIRETINAL MEMBRANE SURGERY?
Assoc. Prof. Daniel C. Brănișteanu, MD, PhD, FEBO
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T.Popa“, Iasi, Romania
Epiretinal membranes (ERM) are a common finding in people over the age of 50 years. Most of them are incidentally
discovered during routine ophthalmologic evaluation and require only watchful waiting. If they progress to a certain
level, they can harm the retina, become symptomatic, and require prompt surgery to prevent irreversible visual loss.
To date, epiretinal membrane removal after specific staining during micro-incision sutureless pars plana vitrectomy is
the standard of care. Although many surgeons simultaneously remove the macular internal limiting membrane (ILM)
for the reason of preventing recurrences there is to date no consensus about the necessity of systematically doing it as
specific postoperative complications could appear, constraining the final visual benefit. In this presentation, the current
state of knowledge on this topic is discussed and the personal experience is presented.
SOLUȚII MODERNE PENTRU PROBLEME VECHI
A. Merticariu, Octavia Nunu, Ioana Grecu, Georgiana Druncea, Daiana Ciobanu
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Cuvine cheie: ulei siliconic greu, solvent intraocular
Scop: evaluarea eficienței noilor materiale/ adjuvanți chururgicali dezvoltati de industria oftalmologică în ultimii ani,
corelată cu particularitățile practicii medicale in pandemie COVID-19
Vom prezenta experiența proprie cu doua clase noi de adjuvanți chirurgicali dezvoltați în ultimii ani și disponibili
oftalmologilor români, respectiv variantele îmbunătățite de ulei siliconic greu și solvenții intraoculari utilizați la
extracția uleiului siliconic. Vom evalua utilitatea acostor noi produse in contextul pandemiei globale COVID -19 și a
particularităților cazurilor chirurgicale din această perioadă.
NEW SOLUTIONS TO OLD PROBLEMS
A.Merticariu, Octavia Nunu, Ioana Grecu, Georgiana Druncea, Daiana Ciobanu
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Key words: Heavy silicone oil, intraocular silicone oil solvents
Purpose: evaluation of the efficiency for new surgical materials / adjuvants developed by the ophthalmic industry in
recent years, correlated with the particularities of the medical practice in COVID-19 pandemic
We will present our own experience with two new classes of surgical adjuvants developed in recent years and available
to Romanian ophthalmologists, respectively the improved variants of heavy silicone oil and intraocular solvents used
in the extraction of silicone oil. We will evaluate the usefulness of these new products in the context of the global
COVID-19 pandemic and the particularities of surgical cases during this period.
CONVERSIE NEDORITĂ LA FACOVITRECTOMIE
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Monica Bordaș2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia
Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
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1 Secția Clinică de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti, România
2 Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, România
Cuvinte cheie: sdr. de iris flasc, facovitrectomie, cristalin luxat, implant foldabil trei piese fixat în sulcus cu optic
capturat în sac.
Rezumat: Prezentăm cazul unui pacient programat pentru operație de cataractă prin facoemulsificare la OS. Ca
particularități menționăm că pacientul prezintă Diabet Zaharat tip 2 Insulinonecesitant, AO Sindrom de iris flasc (prin
utilizare cronică de tamsulosin), AO Cataractă legată de vârstă avansată (OS > OD), AO Retinopatie Diabetică
Nonproliferativă moderată, AO Edem macular diabetic non-central. AVOS = 0,01. În timpul facoemulsificării nucleului
se constată apariția unei breșe în capsula posterioară și luxarea unui fragment de nucleu. Se decide conversia la
vitrectomie posterioară și se montează trocarele de 25 Ga. Se practică vitrectomie posterioară, se recuperează
fragmentul cristalinian restant cu ajutorul vitreotomului, se repoziționează în camera anterioară și se emulsifică cu
sonda de faco. Se implantează un cristalin foldabil în trei piese în sulcus cu opticul fixat în sacul capsular. Se disecă
hialoida posterioară prin impregnare cu triamcinolon și se inspectează periferia retiniană. Se finalizează cazul fără alte
incidente. Recuperarea vizuală postoperatorie este integrală cu AVOS = 1 fc la controlul de 1 lună.

UNWANTED CONVERSION TO PHACOVIT
Author: H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Monica Bordaș2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia
Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
1 Eye Clinic, ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, Romania
2 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania
Key words: IFIS, phacovit, dropped nucleus, three pieces foldable IOL sulcus fixated with the optic captured inside the
bag.
Summary: We are presenting the case of a patient scheduled for a routine cataract surgery. The patient has type 2
Diabetes, OU IFIS (tamsulosin chronical user), OU Advanced Age-related Cataract (OS > OD), OU Moderate NPDR, OU
Non-central Diabetic Macular Edema. BCVA LE = CF. During phacoemulsification We noticed a posterior capsule tear
and a part of the nucleus has dropped into the vitreous cavity. We decided to convert to 25 Ga pars plana vitrectomy.
We inserted the trocars, we performed posterior vitrectomy and We brought the lens remnant into the anterior
chamber by the cutter suction. We emulsify the lens by the phaco probe. We implanted a three piece IOL sulcus fixated
with the optic captured inside the bag. We continued the vitrectomy by posterior hyaloid dissection using triamcinolone
staining of the vitreous. We inspected the retinal periphery and We succesfully finished the surgery. At 1 month followup the patient’s BCVA was 20/20 without correction.
BARIERA RETINIANĂ EXTERNĂ ȘI EDEMUL MACULAR DIABETIC
Simona-Delia Nicoară
Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu”
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca
Edemul macular diabetic (EMD) este cea mai frecventă cauză de scădere a vederii în cadrul retinopatiei diabetice care
la rândul său constituie prima cauză de pierdere ireversibilă a vederii la populația activă. Modificările la nivelul barierei
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hemato-retiniene (BHR) interne au fost investigate pe larg în ultimii ani, fiind considerate principalii factori ai
patogenezei și progresiei EMD. Cu toate acestea, ultimele progrese în tehnologia imagisticii retiniene au permis
descoperirea unor biomarkeri structurali noi aparținând de BHR externă, fapt care a deschis calea dezvoltării unor
teorii noi în patogeneza EMD. Sunt descriși parametrii OCT specifici BHR externe la pacienții cu diabet zaharat, cu
scopul de a contura situația actuală a rolului său în patogeneza și progresia EMD. Acest fapt deschide noi perspective
pentru identificarea unor teorii noi de cercetare, contribuind la progresul cunoașterii în înțelegerea EMD.
Cuvinte cheie: bariera retiniană externă, edem macular diabetic, tomografie în coerență optică
OUTER RETINAL BARRIER AND DIABETIC MACULAR EDEMA
Simona-Delia Nicoară
Department of Ophthalmology, “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy
Emergency County Hospital, Cluj-Napoca
Diabetic macular edema (DME) is the most common cause of vision loss within the working age group of patients. The
changes at the level of the inner blood-retina barrier (BRB) have been largely investigated over the years and considered
to be the main factors in the pathogenesis and progression of DME. However, the latest developments in imaging
technologies allowed the discovery of new structural biomarkers related to the outer BRB, paving the way for the
development of new theories in the pathogenesis of DME. We focused on the specific outer BRB optical coherence
tomography (OCT) parameters in patients with diabetes mellitus in order to outline the current status of its role in the
pathogenesis and progression of DME. This will open novel perspectives for the identification of new research pathways
contributing to the advancement of knowledge in the understanding of DME.
Key words: outer retinal barrier, diabetic macular edema, optical coherence tomography

ABORDAREA CHIRURGICALĂ A PATOLOGIILOR DEGENERATIVE RETINIENE
NICOLETA ZAMFIROIU-AVIDIS, CHRISTIANA D.M. DRAGOSLOVEANU, LIDIA LADEA, OANA C. TELEIANU, SANDRA G.
LAMBA, BIANCA M. DUMITRESCU, ANDREEA L. CIGARAN, CRISTINA BUDEA, MIHAELA IRIMIA
Hexamed București, București, România
Secția III, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București, București, România
Degenerescentă maculară legată de vârstă, Membrană epiretiniană, Edem macular, anti-VEGF.
Membrana epiretiniană (MER) reprezintă un strat fin de țesut fibrovascular care se formează la suprafața retinei.
Apariția ei poate induce un edem tracțional mecanic și din cauza acesta poate determina vedere ondulată și
deformată. O altă entitate întalnită tot mai frecvent, ce amenință vederea centrală este însă și degenerescența
maculară legată de vârstă (DMLV). În prezentul articol vom dicuta două cazuri la care cele două patologii s-au asociat,
despre managementul chirurgical și tratamentul injectabil al acestora. Aspectul evolutiv dar și cel pre și postoperator
a fost pus în evidență cu ajutorul tomografiei în coerență optică. În primul caz, pacienta I.R., 78 ani, aflată în observație
cu DMLV formă atrofică a dezvoltat exudație și sindrom de tracțiune vitreo-maculară. Ulterior injectării intravitreene
de substanțe antiproliferative (anti factor de creștere endotelială anti VEGF), s-a practicat vitrectomia prin pars plana
cu îndepartarea membranei tracționale și maculorhexis continuându-se administrarea periodică a substanțelor
antiproliferative în ambulator obtinându-se în final o acuitate vizuală stabilă. Un al doilea caz studiat a fost cel al
pacientei P.I. 73 ani, ce era diagnosticată cu membrană epiretiniană cu edem tracțional și decolare seroasă de
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neuroepiteliu la care s-a practicat inițial vitrectomia prin pars plana cu îndepartarea membranei tracționale și
maculorhexis iar ulterior s-au administrat injecții intraoculare cu anti-VEGF pentru remisia decolării seroase de
neuroepiteliul. În ambele situații combinarea celor două proceduri a dus la un rezultat funcțional mai bun.
Managementul afecțiunilor degenerative este unul dificil iar asocierea unei patologii cu rezolvare chirurgicală (în cazul
de față asocierea MER) poate complica evoluția bolii. Aprecierea indicației operatorii pentru reducerea edemului
tractional mecanic poate crește prognosticul vizual urmând ca exudația aparută în contextul bolii degenerative să fie
tinută sub control prin injectarea intravitreană de substanțe aniproliferative. Urmărirea minuțioasa a pacientului și
intervenția promptă pot îmbunătății atât acuitatea vizuală cât și calitatea vieții.
SURGICAL APPROACH IN DEGENERATIVE RETINAL PATHOLOGIES
NICOLETA ZAMFIROIU-AVIDIS, CHRISTIANA D.M. DRAGOSLOVEANU, LIDIA LADEA, OANA C. TELEIANU, SANDRA G.
LAMBA, BIANCA M. DUMITRESCU, ANDREEA L. CIGARAN, CRISTINA BUDEA, MIHAELA IRIMIA
Hexamed București, București, România
Secția III, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București, București, România
Age-related Macular Degeneration, Epiretinal membrane, Macular oedema, ANTI-VEGF.
Epiretinal membrane (ERM) represents a thin fibrocellular tissue that forms above the surface of the retina, leads to
vitreomacular traction and causes visual symptoms like metamorphopsia. Another disorder that afects visual acuity is
age-related macular degeneration (AMD) and we see it more often as the life expectancy has increased. We will present
two cases in wich theese entities are associated and we will discuss the surgical management and anti-VEGF therapy.
Serial optical coherence tomographies were performed to evaluate the disease before and after the surgical treatment.
The first case was a female patient known with dry AMD who developped vitreomacular traction and macular oedema.
After anti-VEGF treatment, we performed pars plana vitrectomy and removed both the epiretinal membrane and the
internal limiting membrane (maculorhexis). After surgery, serial anti VEGF injections were administerd în order to
obtain a stable visual outcome. The other case was also a female patient who was diagnosed with ERM. Pars plana
vitrectomy, removal of the ERM and maculorhexis were initially performed, followed by serial anti-VEGF treatment.
Combining surgery to decrease the mechanical oedema with serial anti-VEGF treatment had a good functional result
in both cases. When macular degeneration meets a surgical pathology, the prognosis may be impredictible and
complications difficult to manage. Choosing to reduce vitreomacular traction and then control the macular exudation
with ani-VEGF therapy may increase the final visual outcome. Appropriate observation and prompt treatment can
improve vision and increase quality of life.

DEZLIPIRE DE RETINĂ TRAUMATICĂ ȘI ANIRIDIE
Levai L.*, Ala Seica*, Larisa Holhos*, Pop Ana Maria*
*Clinica Oftalmologică Vitreum
Introducere: Traumatismele oculare pot produce leziuni grave uneori iremediable la nivelul globului ocular.
Scopul lucrării: Este de a prezenta cazul unui pacient cu traumă oculară gravă, dezlipire de retină traumatică si aniridie.
Material și metodă: Pacient in vârstă de 44 de ani a suferit un traumatism ocular perforant grav, lovitura cu fier, fără
corp străin intraocular, tratat de urgență prin sutura plăgii sclerocorneene, apoi tratat persecundam pentru dezlipirea
de retina si hemoragia in vitros.
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S-au efectuat vitrectomie posterioară, reatașarea retinei, tamponament cu silicon, aplicare de fire de blocaj al
siliconului în sulcus pentru a compensa aniridia.
Rezultate: Am reușit să obținem reatașarea retinei și menținerea siliconului in cavitatea vitreană.
Concluzii: Utilizarea de fire 10-0 polipropilenă pentru a preveni contactul uleiului de silicon cu endoteliul corneean
este o metodă eficientă în prevenirea keratopatiei siliconice.
Discuții: Uleiul de silicon poate migra in camera anterioară în cazurile de aniridie și să provoace keratopatie
edematoasă după un contact mai îndelungat. Tensiunea superficiala a ueliului siliconic permite izolarea acestuia in
cavitatea vitreană chiar și în lipsa irisului dacă creem o barieră față de cornee prin aplicarea firelor de blocaj in sulcus.
Cuvinte cheie
Aniridie, fire de blocaj sclerale, ulei de silicon

TRAUMATIC RETINAL DETACHMENT AND ANIRIDIA
Levai L. *, Ala Seica *, Larisa Holhos *, Pop Ana Maria *
* Vitreum Ophthalmic Clinic
Introduction: Eye injuries can cause serious and sometimes irreparable damage to the eyeball.
Purpose: Is to present the case of a patient with severe eye trauma, traumatic retinal detachment and aniridia.
Methods: 44-year-old patient suffered a severe perforating eye injury, iron bar, no intraocular foreign body, treated
urgently by suturing the sclerocorneal wound, then treated persecundam for retinal detachment and in vitreous
hemorrhage.
Posterior vitrectomy, retinal reatachment, silicone tamponade, application of silicone oil blocking sutures in the sulcus
to compensate for aniridia were performed.
Result: We managed to reatach the retina and to keep the silicone oil in the vitreous cavity.
Conclusions: The use of 10-0 polypropylene sutures to prevent the contact of silicone oil with the corneal endothelium
is an effective method in preventing silicone keratopathy.
Discussions: Silicone oil can migrate to the anterior chamber in cases of aniridia and cause edematous keratopathy
after prolonged contact. The surface tension of the silicone oil allows its isolation in the vitreous cavity even in the
absence of the iris if we create a barrier against the cornea by applying the blocking sutures in the sulcus.
Keywords: Aniridia, scleral blocking sutures, silicone oil

MANAGEMENTUL CHIRURGICAL INTR-UN CAZ CU DEZLIPIRE DE RETINĂ TRACȚIONALĂ DIABETICĂ
M Munteanu, C Rosca
Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, Clinica Oculens, Cluj-Napoca;
Cuvinte cheie: Dezlipire de Retină, Diabet, Management
Dezlipirea de retină tracțională diabetică este o etapă finală a retinopatiei diabetice, care apare atunci când forțele
contractile din vitros și membranele neovasculare duc la dezlipirea retinei neurosenzoriale.
Prezentăm cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 57 de ani, cu antecedente de retinopatie diabetică
proliferativă. Vitrectomia pe 23G a fost efectuată folosind echipamentul Alcon Constellation (Alcon Laboratories, Inc.,
SUA), utilizând un sistem de vizualizare cu unghi larg și indentație sclerală în timpul disecției bazei vitreene. Disecția
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membranei fibrovasculare a fost efectuată utilizând o combinație a uneia sau mai multora dintre următoarele: piesa
de mână a vitreotomului, forcepsul pentru membrana limitantă internă (MLI), foarfece curbate și spatula de
delaminare, urmată de endodiatermia membranelor fibrovasculare adiacente discului optic. Endofotocoagularea a
fost aplicată în jurul rupturilor retiniene și în mod de panfotocoagulare retiniană (PFC) folosind o sondă laser curbată
iluminată, urmată de schimb fluid-aer la sfârșitul intervenției chirurgicale.
Utilizarea factorului anti-VEGF (Bevacizumab) pentru tratamentul preoperator (am efectuat 3 injecții preoperatorii
intravitreene, cu frecvență la 5 săptămâni), a avut beneficii semnificative pentru managementul detașării retiniene
tracționale în îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor chirurgicale, facilitând disecția chirurgicală a fibrozei
preretiniene și reducerea incidenței hemoragiilor postoperatorii. Sunt prezentate rezultatele funcționale și structurale
ale procedurii.
SURGICAL MANAGEMENT IN A CASE WITH DIABETIC TRACTIONAL RETINAL DETACHMENT
M Munteanu, C Rosca
“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara, Oculens Clinic, Cluj-Napoca;
Keywords: Diabetic, Tractional Retinal Detachement, Management;
Tractional retinal detachment is an end-stage form of diabetic retinopathy that occurs when contractile forces in the
vitreous and neovascular tissue lead to the detachment of the neurosensory retina.
We present the case of a 57-years-old male patient, with a history of proliferative diabetic retinopathy. 23-gauge
vitrectomy was performed using the Alcon Constellation vitrectomy machine (Alcon Laboratories, Inc., USA) using a
wide-angle viewing system and scleral depression during the vitreous base dissection. Fibrovascular membrane
dissection was performed using a combination of one or more of the following: the vitrector handpiece, internal limiting
membrane (ILM) forceps, curved scissors, and blunt delaminating spatula, followed by endodiathermy of the
fibrovascular membranes adjacent to the optic disc. Endolaser photocoagulation was applied around retinal breaks
and in panretinal photocoagulation (PRP) fashion using a flexible curved illuminated laser, followed by fluid-air
exchange at the end of surgery.
The use of antivascular endothelial growth factor (Bevacizumab) for preoperative treatment (we performed 3
preoperative intravitreal injections, 5 weeks frequency), has had significant benefits for tractional retinal detachment
repair in improving surgical efficiency and outcomes, facilitating surgical dissection of pre-retinal fibrosis and reduce
the incidence of post-operative hemorrhages. The functional and structural outcome of the procedure are presented.

RETINOPATIA DIABETICĂ PROLIFERATIVĂ ȘI PANDEMIA
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Monica Bordaș2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia
Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
1 Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti, România
2 Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, România
Cuvinte cheie: retinopatie diabetică proliferativă, hemoragie vitreană, decolare de retina tracțională, vitrectomie
posterioară 25 Ga cu rată mare de tăiere (10000 tăieri/minut).
Rezumat: Prezentăm cazul unui pacient cunoscut cu Diabet Zaharat tip 2 nonInsulinodependent și Retinopatie
Diabetică Proliferativă (RDP), care în contextul pandemiei nu s-a mai putut prezenta pentru panfotocoagulare laser.
Evoluția în timp fără monitorizare și tratament a fost nefavorabilă. Pacientul a revenit la începutul acestui an
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prezentând la OD RDP complicată cu hemoragie vitreană și decolare de retină (DR) tracțională, iar la OS RDP complicată
cu DR tracțională. AVOD = pmm, iar AVOS = 0,05 fcnc. Prezentăm intervenția la OD, ce a constat în vitrectomie
posterioară în sistem de 25 Ga cu rată mare de tăiere (10000 tăieri/min), disecție și delaminare unimanuală,
endodiatermie, endofotocoagulare laser și tamponament intern cu aer. S-a obținut recuperarea anatomiei retiniene
și o recuperare funcțională vizuală cu AVOD = 0,5 fcnc. După o lună s-a practicat vitrectomie posterioară și la OS. După
patru luni s-a practicat cu succes și chirurgia cataractei complicate prin facoemulsificare la același ochi cu AVOD = 0,8
fcnc.
PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY AND PANDEMIC
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Monica Bordaș2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia
Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
1 Eye Clinic, ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, Romania
2 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania
Key words: Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR), Vitreous Haemorrhage (VH), Tractional Retinal Detachment (TRD),
25 Ga Pars Plana Vitrectomy (PPV), high speed vitrectomy (10 000 cuts per minute).
Summary: We are presenting the case of a diabetic patient known with OU Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR),
who was unable to attend the follow-up and panretinal photocoagulation schedule due to the pandemic situation. His
evolution without any treatment was not good at all. The patient came back to us at the beginning of the year
presenting RE Complicated PDR, Vitreous Haemorrhage (VH), Tractional Retinal Detachment (TRD) and LE Complicated
PDR, TRD. BCVA RE = HM, BCVA LE = 20/400. We are showing the surgery for the RE. We had performed 25 Ga pars
plana vitrectomy (PPV) with high-speed cutting rate (10 000 cuts per minute), unimanual dissection and delamination,
endodiathermy, endophotocoagulation and fluid-air exchange. We achieved a proper anatomical recovery of the retina
and a reasonable visual acuity (RE BCVA = 20/40). After one month We performed PPV for the LE. After four months
We operated the complicated cataract of the RE by phacoemulsification and the actual VA achieved is 20/30.

MOMENTUL CONSENSULUI…ÎN DEGENERESCENȚA MACULARĂ LEGATĂ DE VÂRSTĂ (DMLV)
H. T. Stanca1,2
1 Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Bucureşti, România
2 Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, România
Cuvinte cheie: DMLV neovasculară, multimodalitate, neovascularizație maculară, consens
Rezumat: Degenerescența Maculară Legată de Vârstă este o afecțiune, care interesează pacienții de regulă peste 50
de ani, în care structura și funcția regiunii maculare se alterează. O caracteristică importantă o constituie acumularea
depozitelor extracelulare care cuprind acumulări fie drusenoide subretiniene, fie bazale liniare, fie bazale laminare.
Ochii afectați pot dezvolta neovascularizație sau atrofie. DMLV este cauza principală de alterare severă ireversibilă a
vederii, cea mai gravă formă fiind cea neovasculară (DMLVn). Elementul caracteristic al acesteia îl constituie
neovascularizația maculară, un nou termen care arată că neovasele nu au origine obligatoriu în coroidă. Progresele
recente în tehnologia imagistică, și în mod specific multimodalitatea, ar putea oferi o standardizare a nomenclaturii
care integrează concepte noi și generează un consens în lumea retinologilor. În această prezentare discutăm ultimele
date ce privesc aceste aspecte.
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TIME FOR CONSENSUS…IN AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)
H. T. Stanca1,2 MD PhD Dr Habil FEBO
1 Eye Clinic, ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, Romania
2 Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania
Key Words: nAMD, multimodality, macular neovascularization, consensus
Summary: Age-related macular degeneration is a condition in patients, typically beyond 50 years of age, in which the
structure and the function of the macula deteriorates. A noteworthy characteristic is the accumulation of extracellular
deposits including subretinal drusenoid deposits, basal linear, and basal laminar deposit. These eyes may demonstrate
neovascularization or atrophy. Age-related macular degeneration is a leading cause of irreversible visual impairment,
the most severe form being the neovacular one (nAMD). The hallmark of the nAMD is the macular neovascularization,
a new term used in order to emphasize that neovascularization does not necessarily originate from the choroid. Recent
advances in imaging technology, specifically the multimodality, could offer a standardization of the nomenclature that
integrates new concepts and create a consensus among the retinologist all over the world. We are discussing the latest
data regarding these aspects.
ANGIOGRAFIA OCT IN EDEMUL MACULAR DIABETIC – O TRECERE ÎN REVISTĂ APLICAȚIILOR CURENTE
M. Munteanu
Universitatea de Medicină și Farmacie Țvictor Babeș” Timișoara
Retinopatia diabetică (RD) este principala cauză de pierdere a vederii la adulți. În prezent, tehnica standard de
imagistică pentru monitorizarea RD și a edemului macular diabetic (EMD) este angiografia fluoresceinică (AFG). Odată
cu introducerea angiografiei OCT (OCTA), aceasta poate servi ca o modalitate de imagistică rapidă, neinvazivă,
îmbunătățind cunoștințele noastre despre modificările vasculare oculare care apar în diabet.
Scopul acestei lucrari este de a prezenta o imagine de ansamblu a modificărilor OCTA în EMD. Practic, OCTA a
demonstrat că atât vasele retiniene cât și coriocapilara sunt afectate la subiecții diabetici, sunt de asemenea discutate
tehnologia widefield și vizualizarea tridimensională (3D) în imagistica OCTA.

OCT ANGIOGRAPHY IN DIABETIC MACULAR EDEMA - A REVIEW OF CURRENT APPLICATIONS
M. Munteanu
“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacology Timisoara
Keywords: Macular Edema, Diabet, OCT, Angiography;
Diabetic retinopathy (DR) is a leading cause of vision loss in adults. Currently, the standard imaging technique to
monitor and prognosticate DR and diabetic macular edema (DME) is fluorescein angiography (FAG). With the
introduction of optical coherence tomography angiography (OCTA), it may serve as a potential rapid, non-invasive
imaging modality as an adjunct, improving our knowledge on the ocular vascular alterations occurring in diabetes.
Aim of this presentation is to provide a review of the prominent OCTA findings in DME. In details, OCTA demonstrated
that both the retinal vessels and the choriocapillaris are affected in diabetic subjects; the widefield technology and a
3-dimensional (3D) visualization in OCTA imaging are also discussed.
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O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA PREVENTIEI IN RETINOPATIA DIABETICA SI EDEMUL MACULAR DIABETIC
Conf. Dr. Daniel C. Branisteanu, FEBO
Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T.Popa“, Iasi, Romania
Diabetul zaharat a inregistrat o crestere constanta a prevalentei in ultimele decenii si datorita raspindirii rapide in
toate arealele geografice si socioeconomice este considerat astazi o boala pandemica. Daca in anul 2019, la nivel
global, sufereau de diabet zaharat mai bine de 400 de milioane de oameni, acesta cifra va creste la peste 600 de
milioane in urmatoarele 2 decenii. Atingerea oculara, in particular retinopatia diabetica si edemul macular diabetic,
apare la un procent considerabil de pacienti care vor suferi o scadere a acuitatii vizuale si implicit a calitatii vietii.
Screeningul modificarilor retiniene este un element major in preventia scaderii vederii in diabet, alaturi de abordarea
multidisciplinara a bolii de baza si a tratamentului prompt medical si/sau chirurgical al complicatiilor oculare. De-a
lungul anilor, Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCR.net) a initiat si finalizat multiple studii clinice
asupra retinopatiei diabetice si a edemului macular diabetic, oferind informatii valoroase din viata reala, cu impact
major asupra strategiilor clinice si ghidurilor terapeutice. Aceasta prezentare se axeaza pe datele importante rezultate
din Protocolul V si recentul Protocol W al DRCR.net referitor la rolul proactiv al administrarii intravitreeene de antiVEGF in preventia progresiei retinopatiei diabetice si a edemului macular diabetic.
A NEW INSIGHT ON PREVENTION OF DIABETIC RETINOPATHY AND DIABETIC MACULAR EDEMA
Assoc. Prof. Daniel C. Branisteanu, MD, PhD, FEBO
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T.Popa“, Iasi, Romania
Diabetes had a constant increasing prevalence in the last decades and the rapidity of spreading into all geographic and
socioeconomic areas is justifying his current status of a global pandemic. While approximately 400 million people
worldwide suffered from diabetes in 2019, the number will increase to more than 600 million by 2040. Diabetic eye
disease, and in particular diabetic retinopathy (DR) and diabetic macular edema (DME) will inevitably develop in a
significant percentage of these patients negatively impacting the visual function and the quality of life. Despite the
constant improvements in the effective, multidisciplinary management of diabetes and the medical and surgical care
of ocular complications, the appropriate screening of diabetes patients is still considered the key to preventing
diabetes-related blindness. During the years, the Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCR.net) has
initiated and completed numerous clinical trials in DR and DME, thus offering important real-life clinical data with a
major impact on treatment strategies and guidelines. This lecture focuses on the pivotal results of Protocol V and
more-recent Protocol W DRCR.net Studies, in clarifying whether proactive anti-VEGF treatment could play a significant
role in preventing long-term diabetic retinopathy progression and DME-related vision loss.
CATARACTĂ TRAUMATICĂ ŞI CORP STRĂIN INTRAOCULAR – REZOLVARE CHIRURGICALĂ
S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Diana Coloji1.
1 Spitalul Judeţean - Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
Cuvinte cheie : cataractă traumatică, corp străin intravitrean, leziune retiniana.
Scopul lucrării: Expunerea tehnicii chirurgicale de soluţionare a cataractei traumatice, şi extracţia corpului străin
intraocular.
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Material si metodă: Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 43 de ani cu plagă corneană, cataractă traumatică,
hemoragie vitreană şi corp străin intraocular survenite după un accident casnic. Se practică îndepartarea cristalinului
opacifiat, implantarea unui cristalin de cameră posterioară, vitrectomie posterioară, extracţia corpului străin metalic
cu magnetul şi fotocoagularea leziunii retiniene.
Rezultate: Evolutia postoperatorie este favorabilă pacientul având o vedere de 20/20 fc
Concluzii: Traumatismele oculare reprezinta o provocare continua pentru chirurgia vitreoretiniana.
TRAUMATIC CATARACT AND INTRAOCULAR FOREIGN BODY – SURGICAL APPROACH
S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Diana Coloji1
1 Spitalul Judeţean - Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
Purpose: Surgical solution for a traumatic cataract and intraocular foreign body.
Material and Method: The case of a 43-year-old man with corneal laceration, traumatic cataract, vitreal hemorrhage
and intraocular foreign body after a domestic accident is presented. The removal of lens, implantation of a posterior
chamber intraocular lens, posterior vitrectomy, removal of the intraocular foreign body with the help of a magnet and
retinal photocoagulation are performed.
Results: Post operatory evolution is satisfactory, with a best corrected visual acuity of 20/20.
Conclusion: Ocular traumatisms represent an ongoing challenge for the vitreoretinal surgeon.
CORP STRĂIN INTRAOCULAR (INCLAVAT ÎN SCLERĂ) – EXTRAS PRIN VITRECTOMIE
C. Danielescu
UMF “Gr.T.Popa” Iași
Se prezintă managementul unui corp străin (sârmă) situat în cavitatea vitreană (dar cu un capăt inclavat în sclera
anterioară). La vitrectomia prin pars plana se vizualizează un înveliș de fibrină de culoare albă, care este îndepărtat cu
vitreotomul pentru a facilita vizualizarea. Corpul străin este extras cu pensa crocodil de 20 G, apoi este trecut în altă
pensă (manevra “handshake”) pentru putea fi apucat de capăt, facilitând astfel trecerea prin sclerotomia lărgită.
Cristalinul pacientului prezenta o opacitate periferică și a rămas pe loc.
INTRAOCULAR FOREIGN BODY (INCLAVATED IN THE SCLERA) EXTRACTED TROUGH PPV
C. Danielescu
UMF “Gr.T.Popa” Iași
We are presenting the management of an intraocular foreign body (wire) which was situated in the vitreous cavity, but
with an end inclavated in the anterior sclera. At the pars plana vitrectomy we visualised a white “cocoon” of fibrin
around the foreign body, that had to be removed with the vitreous cutter in order to be able to see and maneuver the
wire. It was removed with the crocodile 20 G forceps and then it was passed into another forceps (the “handshake”),
grabbed by the end and then extracted through an enlarged sclerotomy. The crystalline lens presented a peripheral
opacity and was left in place.
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CORP STRĂIN INTRAOCULAR – ATITUDINE CHIRURGICALĂ
Musat Ovidiu, Călin Edward, Babalâc Robert, Bîrjovanu Carrol, Cernat Corina, Popescu Ioana
Spitalul Universitar de Urganță Militar Central Dr. Carol Davila
Lucrarea prezintă cazul unui pacient cu ochi unic, de profesie instalator, care a suferit la locul de muncă un traumatism
ocular penetrant cu retenție de corp străin intraocular, cu potențial infectant ridicat. Ochiul congener a fost pierdut
prin mecanism asemănător în urmă cu câțiva ani. S-a intervenit de urgență la câteva ore de la producerea incidentului,
practicându-se vitrectomie posterioară cu extracția corpului străin, cu parcurs post-operator favorabil.
INTRAOCULAR FOREIGN BODY – SURGICAL ATTITUDE
Musat Ovidiu, Calin Edward, Babalâc Robert, Bîrjovanu Carrol, Cernat Corina, Popescu Ioana
Central Military Hospital Dr. Carol Davila
The paper presents the case of a single-eyed patient, by profession plumber, who suffered a work-related penetrating
eye injury with intraocular foreign body retention, with a high infectious potential. The congener eye was lost by a
similar mechanism a few years ago. Emergency intervention was made within hours of the incident, with posterior
vitrectomy and foreign body extraction, with a favorable post-operative course.
PLAGA PERFORANTA CORNEANĂ, CATARACTĂ TRAUMATICĂ ȘI ENDOFTALMITĂ FUNGICĂ: PREZENTARE DE CAZ
Madaras Zoltán, Ferencz Attila, Dogaru Oana, Szatmári Judit, Doczi Zoltán, Barabási Annamária, Dora Optics ,
Kristály Dóra: Dora Medicals
Târgu-Mureș
Infecția fungică este una dintre cele mai temute complicații ale plăgilor perforante oculare, cu prognostic extrem de
rezervat.
Prezentăm cazul unui pacient care a suferit o plagă perforantă corneană cu cataractă traumatică cu 2 săptămâni
înainte de a se prezenta la clinica noastră. La prezentare deja avea hipopion, cataractă traumatică, plagă corneană
coaptată și pe ecografie se observa implicarea vitrosului.
S-a intervenit chirurgical, efectuându-i-se o operație combinată de cataractă și vitrectomie. Însămânțarea din camera
anterioară ne-a arătat aspergillus fumigatus. S-a instituit un tratament local și general antifungic. Dupa intervenții
repetate și tratament prelungit s-a ajuns la vindecarea ochiului.
Acesta este primul caz de endoftalmită dovedită fungică din Târgu-Mureș operată și vindecată.
PERFORATING CORNEAL INJURY, TRAUMATIC CATARACT AND FUNGAL ENDOPHTALMITIS: A CASE PRESENTATION
Madaras Zoltán, Ferencz Attila, Dogaru Oana, Szatmári Judit, Doczi Zoltán, Barabási Annamária: Dora Optics
Kristály Dóra: Dora Medicals
Târgu-Mureș
Fungal endophtalmitis is one of the most fearsome complications of perforating corneal injuries with a very severe
prognosis.
We present the case of a patient tht has suffered a corneal injury with traumatic cataract two weeks prior to showing
up at our practice. By that time he had hipopion, non-leaking corneal injury, traumatic cataract and vitrous
involvement. He underwent a combined operation of cataract and vitrectomy. From the anterior chamber we
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succeeded to cultivate aspergillus fumigatus. Local and general antifungal treatment has been installed. After
repeated operations and prolonged treatment, the eye was saved.
This is the first documented, operated and healed fungal endophtalmitis case in Târgu-Mureș.

IMPLANTARE FĂRĂ SUTURI DUPĂ LENSECTOMIE POSTERIOARĂ – PER PRIMAM SAU PER SECUNDAM?
A Ștefănescu-Dima1,2,3, dr. Irina Mercuț1,2, dr. Cătălina Berneanu2
(1) UMF Craiova
(2) Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
(3) Clinicile Ocularius
Prezentare video – autorii discută diverse tehnici de implantare fără suturi în contextul ochiului afak posttraumatic
prin lensectomie posterioară. Se identifică avantajele și dezavantajele implantării per primam simultan cu vitrectomia
posterioară cu lensectomie în comparație cu implantarea per secundam la distanță de intervenția primară.

SUTURELESS IOL SCLERAL FIXATION AFTER POSTERIOR LENSECTOMY – PER PRIMAM VS. PER SECUNDAM
A Ștefănescu-Dima1,2,3, dr. Irina Mercuț1,2, dr. Cătălina Berneanu2
(1) UMF Craiova
(2) Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
(3) Clinicile Ocularius
Video presentation – the authors share a series of cases of sutureless IOL scleral fixation after vitrectomy and
lensectomy for posttraumatic lens luxation. We discuss the pros and cons of simultaneously implantation at the time
of vitrectomy vs. postponed implantation.
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DEHISCENȚĂ ZONULARĂ INTRAOPERATORIE – UN COȘMAR CHIRURGICALATACI ACUM SAU TE REPLIEZI?
A Ștefănescu-Dima1,2,3, Irina Mercuț1,2, Cătălina Berneanu2
(1) UMF Craiova
(2) Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
(3) Clinicile Ocularius
Prezentare video – autorii discută două cazuri de cataractă cu evoluție complicată prin dehiscență zonulară
intraoperatorie. Sacul cristalinian este stabilizat folosind cârlige capsulare și inel de tensiune Cionni cu prindere
sclerală. În unul dintre cazuri centrarea este nesatisfăcătoare și o sutură suplimentară este necesară în cadrul unei
reintervenții la 6 luni distanță. În celălalt caz, opțiunea inițială de implant toric este abandonată în favoarea unui
implant non-toric, ținând cont de riscul imprevizibil de rotație secundară prin fibroza sacului capsular.
INTRAOPERATIVE ZONULAR DEHISCENCE – A SURGICAL NIGHTMARE
STAY AND FIGHT OR LIVE TO FIGHT ANOTHER DAY?
A Ștefănescu-Dima1,2,3, Irina Mercuț1,2, Cătălina Berneanu2
(1) UMF Craiova
(2) Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
(3) Clinicile Ocularius
Video presentation - The authors share two cases of complicated cataract surgery – intraoperative zonular dehiscence.
Lens bag is salvaged by means of capsular hooks and stabilized using Cionni capsular tension ring with scleral suture.
In one of the cases centration is suboptimal and an additional suture is needed in a second surgical effort 6 months
apart. In the other case, the intraocular lens option is modified from toric to non-toric due to a presumed risk of
incorrect alignment.
DIOPTRIE EXTREMĂ-MODALITATE DE REZOLVARE
M.V. Filip, G. Triantafyllidis, A. Filip
Clinica de Oftalmologie Ama Optimex, Bucuresti
Cuvinte cheie: dioptrie extremă, rezolvare
Introducere: Vom analiza cazul unui pacient tânăr cu dioptrii extreme și modalitatea de rezolvare a cazului din punct
de vedere al chirurgiei refractive.
Material si metodă: Pacient în vârstă de 29 de ani, de sex masculin, se prezintă la consult oftalmologic cu intenția de
a îmbunătăți vederea și de a apela la chirurgie refractivă. După efectuarea consultului oftalmologic se pune
diagnosticul de astigmatism mixt , strabism divergent alternant și ambliopie medie. Se propune și se efectuează
implantarea cristalinului artificial multifocal în scop refractiv și în paralel efectuarea operației de strabism în scop
estetic.
Rezultate: Refracție postoperatorie masiv îmbunătățită , obținerea maximului de performanță vizuală postoperator
și rezolvarea problemei inestetice a strabismului.
Concluzii: Implantul de cristalin artificial multifocal în scop refractiv a avut rezultate neașteptat de bune din punct de
vedere al acuității vizuale obținute, fiind singura modalitate chirurgicală în cazul dioptriilor extreme ale pacientului.
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EXTREME DIOPTERS –WAY TO SOLVE
M.V. Filip, G. Triantafyllidis, A. Filip
Ama Optimex Eye Clinic, Bucharest
Key words: extreme diopters, solving
Introduction: We will analyze the case of a young patient with extreme diopters and the way to solve the case from the
refractive surgery’s point of view.
Material and method: 29-year-old male patient presents to ophthalmologist with the intention of improving vision and
resorting to refractive surgery. After performing the ophthalmological examination, the diagnosis of mixed
astigmatism, alternating divergent strabismus and medium amblyopia is made. It is proposed and is performed the
implantation of the multifocal artificial lens for refractive purpose and in parallel is being made the strabismus
operation for aesthetic purpose.
Results: Massively improved postoperative refraction, achieving maximum postoperative visual performance and
solving the unaesthetic problem of strabismus.
Conclusions: The multifocal artificial lens implant for refractive purpose had unexpectedly good results in terms of visual
acuity obtained, being the only surgical way in case of extreme diopters of the patient.
SIGURANȚA SI PREDICTIBILITATEA PE CARE O OFERĂ SMILE, CHIAR SI CÂND LUCRURILE MERG DIFICIL - CAZ CLINIC
A. Filip, Miruna Nicolae, Conf. Dr. M. Filip, Raluca Moisescu, Ing. E. Rotaru
Clinica Ama Optimex, Bucresti, Romania
Scopul lucrării: Lucrarea prezinta managementul unei complicații survenite in timpul unei proceduri SMILE.
Material si Metoda: Prin intermediul acestei prezentări am evaluat siguranța si predictibilitatea pe care SMILE ne-o
oferă, atât noua cat si pacienților noștri, chiar si in situații nedorite. Acest caz arata abordarea si rezolvarea corecta a
complicațiilor, bazata pe o experiență de peste 3000 de proceduri SMILE.
Aceasta procedura laser oferă oportunitatea unica de a evalua fără presiuni cea mai buna soluție pentru pacient, chiar
si atunci când apar complicații intraoperatorii.
Rezultate: Rezultatele ne-au arătat ca SMILE este o procedura cu un înalt grad de siguranță, atâta timp cat abordarea
complicațiilor este corecta si bazata pe o bogata experiență. Astfel, rezultatele sunt întotdeauna la nivelul așteptărilor.
Concluzii: In momentul de fata, s-au efectuat mai mult de 4 milioane de proceduri SMILE in cei peste 10 ani de la
lansarea pe piață. Astfel SMILE a demonstrat ca este o tehnica sigura, minim invaziva, matura, stabila in timp, ce oferă
pacienților miopi care doresc sa scape de ochelari sau lentile de contact, șansa de a reveni la o viată normala fără
restricții, ȋntr-un confort maxim.
SMILE - SAFETY AND PREDICTIBILITY, EVEN WHEN THE GOING GETS TOUGH - CLINICAL CASE
A. Filip, Miruna Nicolae, Conf. Dr. M. Filip, Raluca Moisescu, Ing. E. Rotaru
Clinica Ama Optimex, Bucresti, Romania
Purpose: This paper presents the management of a complication during a SMILE LVC procedure.
Material and Method: Through this presentation, we evaluated the safety and predictability that SMILE offers both to
us and to our patients, even in unwanted situations. This case shows the correct approach and solution of a
complication, based on the experience we have of over 3000 SMILE procedures.
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This laser procedure offers the unique opportunity to evaluate without pressure the best solution for the patient, even
when intraoperative complications occur.
Results: The results have showed that SMILE is a procedure with a high degree of safety, as long as the approach to
complications is correct and based on a rich experience. Thus, the results always meet the level of expectations.
Conclusions: Currently, more than 4 million SMILE procedures have been performed worldwide after more than 10
years since its launch. Thus, SMILE has demonstrated that it is a predictable, minimally invasive, mature and stable
technique over time, offering short-sighted patients who want to get rid of glasses or contact lenses, the chance to
return to a normal life without restrictions, in maximum comfort and safety.
CATARACTA MATURA, OPACITATI VITREENE DENSE
C. Rosca1 MD, PhD, Prof. M. Munteanu2MD, PhD
1 Clinica OCULENS, Cluj Napoca
2 Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Victor Babeș’, Timișoara
Cuvinte cheie: cataracta, retina, facoemulsificare, opacități vitreene
Introducere: Unii dintre factorii de prognostic in operația de cataracta sunt aspectul retinei si al papilei nervului optic.
La unele cazuri, datorita opacităților cristaliniene dense nu se poate vizualiza polul posterior. Se pune întrebarea:
intervenția chirurgicala va aduce beneficii?
Metoda: Lucrarea dorește sa prezinte cazul unui pacient care a dorit un consult oftalmologic in urma diminuării severe
a acuității vizuale, pana la percepția luminii. Examenul oftalmologic releva cataracta matura, fără posibilitatea de a
vizualiza aspectul retinei sau a papilei nervului optic. Pacientul prezinta reflex pupilar direct si consensual. Se
efectuează ecografie oculara, investigație ce evidențiază opacități vitreene dense. Chiar daca exista anumite rezerve
asupra rezultatului postoperator, decizia luata împreună cu pacientul este de a opera cataracta. Montajul video reda
tehnica adoptata si particularitățile cazului.
Rezultate: Postoperator pacientul a redobândit funcția vizuala a ochiului operat.
Concluzii: Afecțiunile oculare asociate cataractei influențează major rezultatele postoperatorii. In aceste cazuri se
recomanda efectuarea unor investigații suplimentare, cum ar fi: OCT, ecografie. Beneficiile intervenției chirurgicale
uneori pot depăși așteptările chirurgului.
ADVANCED CATARACT, DENSE VITREOUS OPACITIES
C. Rosca1 MD, PhD, Prof. M. Munteanu2MD, PhD
1 OCULENS Clinic, Cluj Napoca
2 ‘Victor Babes’ University of Medicine and Pharmacy, Timisoara
Keywords: cataract, retina, phacoemulsification, vitreous opacities
Introduction: The integrity of the retina and of the optic nerve can severely affect the results of cataract surgery. In
some cases, due to dense opacities in the lens, one cannot assess whether there are retinal or optic nerve pathologies
associated. So, we have to decide whether to operate or not.
Material and Methods: The aim of this paper is to present a similar case: a patient that addressed our service for severe
decrease in visual acuity, to light perception. Examination of the eye revealed pupillary reflex, dense, brunescent
cataract, without visualisation of the retina or the optic nerve. Ultrasound was performed and dense vitreous opacities
could be seen. The patient gave his consent for surgical intervention: cataract extraction. The video shows the surgical
interventions and the particularities of the case.
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Results: Postoperative results were good, with full recovery of the visual function of the eye.
Conclusions: Associated ocular pathology influences the results after cataract surgery. Further investigations such as
OCT, ultrasound need to be done in such cases. Postoperative results can sometimes surpass our expectations.
CE POATE DETERMINA SPAȚIUL BERGER?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Antonia Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
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: spațiul Berger, creșterea presiunii intraoculare, sdr. de dispersie pigmentară
Scop: Prezentarea unui caz la care implantarea cristalinului artificial s-a făcut cu dificultate în condițiile creșterii
neașteptate a presiunii intraoculare.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente de 68 de ani la care s-a practicat operația de cataractă prin
facoemulsificare la OS și la care am întâmpinat dificultăți de implantare a cristalinului artificial.
Rezultate: Operația de cataractă s-a derulat fără incidente până la momentul implantării cristalinului în sac. Am
constatat, dar a fără a da importanță, la umplerea sacului doar o foarte mica cantitate de vâscoelastic a intrat în ochi,
restul fiind eliminat. Am continuat cu implantarea prin cartuș a unui cristalin artificial monobloc, care s-a făcut extrem
de dificil. S-a reușit plasarea în sacul capsular a acestuia, dar au urmat numeroase manevre de refacere a camerei
anterioare și de stabilizare a globului. În final s-a reușit refacerea camerei anterioare doar prin injectare de aer steril.
Concluzii: Acest caz particular a relevat un aspect anatomic destul de rar, prezența spațiului Berger retrocristalinian,
ce s-a umplut cu lichid intraoperator și a generat o creștere importantă a presiunii intraoculare, făcând foarte dificile
manevrele de implantare a pseudofakului și de refacere a camerei anterioare.
WHAT COULD INDUCE THE BERGER SPACE?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Antonia Mihalache2, Raluca BievelRădulescu2
1” Carol Davila” Medicine and Pharmacy University, Ophthalmology Department, Bucharest, Romania
2 Clinical Department of Ophthalmology,”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency Hospital, Bucharest, Romania
Key words: Berger space, high intraocular pressure, pigmentary dispersion sdr.
Purpose: To present a surgical case which faced us with difficulties in IOL implantation due to an unexpected rise of
the intraocular pressure (IOP).
Materials and methods: To present a surgical case of a 68 year old lady with a pretty standard cataract surgery just till
the IOL implantation, which was very difficult to manage.
Results: The cataract surgery was uneventful till the IOL implantation step. We noticed, but We didn’t give importance,
that when We inflated the bag with visco, just a small amount of substance entered the eye. We continued by
implanting through cartridge a foldable single-piece IOL, but this task was extremely difficult. We succeeded to centre
the IOL inside the bag, but We needed a lot of time and manoeuvres to stabilize the eye and to restore the anterior
chamber. Finally, we did it only by sterile air usage.
Conclusion: This particular case showed a quite rare anatomical aspect, the presence of Berger space behind the lens,
which filled up with BSS and visco during the surgery and generated an important rise of the IOP. Due to this situation
the surgeon faced a lot of difficulties during IOL implantation and restoring the anterior chamber.
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MANEVRE DE SALVARE A RHEXISULUI
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Ciprian Maftei2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George
Apostol2, Antonia Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
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: derapaj capsulorhexis, manevra Little
Scop: Evidențierea tehnicii de realizare a manevrei Little pentru salvarea unui capsulorhexis derapat.
Material și metodă: Prezentăm trei cazuri la care manevrele standard de continuare a capsulorhexisului continuu
central nu au fost eficiente, dar manevra Little a reușit să salveze situația dificilă.
Rezultate: Manevra Little a fost publicată de către Brian Little în JCRS în anul 2006 și constă în folosirea pensei de
capsulorhexis care apucă flap-ul chiar la locul derapajului, îl trage înapoi circumferential exact în direcția din care a
venit, aplicând forța în planul capsulei pentru a o pune în tensiune, iar apoi redirecționează tracțiunea spre centru
pentru a iniția recuperarea continuității deschiderii capsulare. În toate cazurile la care am folosit manevra Little
rezultatele au fost foarte bune.
Concluzii: Chirurgia cataractei, extrem de standardizată, poate prezenta totuși un grad mare de variabilitate tehnică,
ceea ce îi obligă pe chirurgi să stăpânească un arsenal vast de manevre și resurse salvatoare.
RHEXIS RESCUE MANEUVERS
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Ciprian Maftei2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George
Apostol2, Antonia Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
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: capsulorhexis tear, Little manoeuvre
Purpose: To highlight the surgical steps of Little manoeuvre which allows completion of the rhexis even in the peripheral
tear-out cases.
Materials and methods: We report three cases with unexpected capsulorhexis tears. The standard maneuvers of
conducting the flap were unsuccessful, so We applied the Little maneuver which saved the day in all these situations.
Results: The Little maneuver was published by Brian Little in 2006 in JCRS. Using forceps, the trick is to hold the flap
near the root of the tear and pull it backward circumferentially in the direction from where it came, applying the force
in the plane of the capsule, to put it under tension. While holding the flattened flap under tension, the traction should
now be directed more centrally to initiate the retrieving tear and to create a continuous opening in the anterior capsule.
All our cases which needed the Little maneuver were successfully managed.
Conclusion: The cataract surgery is quite standardized nowadays, but there are still a lot of technical variables, which
force the surgeons to master a wide armentarium of saving maneuvers and resources.
CATARACTĂ TRAUMATICĂ ȘI DEFECT IRIAN – SOLUȚIE CHIRURGICALĂ
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Ciprian Maftei2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Antonia Mihalache2
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
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Cuvinte cheie: cataractă traumatică, defect irian, inel capsular cu segment, pseudofak (PFK) toric
Scop: Prezentarea unui caz chirurgical de cataractă traumatică și defect irian important la un pacient relativ tânăr (52
ani).
Material și metodă: Prezentăm cazul unui bărbat de 52 ani ce a suferit un traumatism perforant în copilărie, care s-a
prezentat pentru scăderea acuității vizuale (VOS=0,4 cccd) și fotofobie, căutând o soluție chirurgicală.
Rezultate: S-a practicat chirurgia cataractei prin facoemulsificare ultrasonică torsională și s-a optat pentru utilizarea
unui inel de tensiune capsulară (PMMA), a unui inel suplimentar cu segment pentru acoperirea defectului irian (PEMA)
și a unui implant toric monobloc foldabil hidrofob, toate poziționate în sacul capsular. Sunt prezentate etapele
chirurgicale și evoluția postoperatorie a pacientului.
Concluzii: Traumatismele oculare reprezintă o provocare pentru orice chirurg oftalmolog, repararea unor defecte
tisulare necesitând tehnici și/sau accesorii adecvate.
TRAUMATIC CATARACT AND IRIS DEFECT – SURGICAL SOLUTION
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Ciprian Maftei2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Antonia Mihalache2
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: traumatic cataract, iris defect, capsular ring with aperture, toric IOL
Purpose: To present a surgical case of a traumatic cataract with important iris defect in a quite young patient (52 years
old).
Materials and methods: We are presenting a case of 52 years old male patient, with a perforating trauma in the LE
during childhood. He was looking for a surgical solution in order to fix his decreased VA (LE BCVA = 20/50) and
photofobia.
Results: We performed the cataract surgery by torsional phacoemulsification, and we decided to use a PMMA capsular
tension ring, a PEMA capsular ring with aperture and a hidrophobic toric IOL, all inside the bag. We are presenting the
surgical steps and the patient’s postoperative evolution.
Conclusion: The ocular trauma represents a challenge for every eye surgeon, fixing specific tissue defects being
dependant on adequate techniques and/or accessories.
O CATARACTĂ INTUMESCENTĂ – AR PUTEA FI MAI MULT SPAȚIU?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Ciprian Maftei2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George
Apostol2, Antonia Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
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 intumescentă, camera anterioară redusă, cristalin foldabil trei piese.
Scop: Evidențierea dificultăților intraoperatorii într-un caz de cataractă intumescentă.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient, care la o lună de la efectuarea unei iridotomii laser YAG se prezintă
cu albirea marcată și creșterea de volum impresionantă a cristalinului, motiv pentru care s-a luat decizia intervenției
chirurgicale.
Rezultate: Am optat pentru facoemulsificarea ultrasonică torsională. Dificultățile tehnice ale cazului au ținut de
dimensiunea extrem de redusă a camerei anterioare (1 mm) și de presiunea mare din interiorul cristalinului. Sunt
prezentați pașii operatori finalizați cu implantul unui cristalin foldabil trei piese în sulcus și evoluția postoperatorie
favorabilă a pacientului.
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Concluzii: Chirurgia cataractei intumescente ridică o serie de dificultăți tehnice, care pot altera evoluția postoperatorie.
Utilizarea unor soluții “în afara tiparelor” poate ameliora semnificativ prognosticul acestor cazuri.
AN INTUMESCENT CATARACT – COULD WE HAVE MORE SPACE?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Ciprian Maftei2, Monica Mălăescu2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George
Apostol2, Antonia Mihalache2, Raluca Bievel-Rădulescu2
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: intumescent cataract, narrow anterior chamber, three pieces IOL
Purpose: To highlight intraoperative difficulties in an intumescent cataract case.
Materials and methods: We report the case of a male patient, which, one month after a YAG laser peripheral iridotomy,
came to us with a huge, white lens and We decided to operate him.
Results: We decided to approach the cataract surgery using our standard torsional phacoemulsification technique. The
technical difficulties consisted in the extreme narrow anterior chamber (1 mm) and the high pressure inside the lens.
We are presenting the surgical steps till the sulcus implantation of a three-piece IOL at the end of the surgery as well
the postoperative evolution of the patient.
Conclusion: The intumescent cataract surgery often poses technical difficulties which could impede the functional
recovery. Using some “off label” solutions could substantially improve the visual prognosis for these specific cases.
ABORDAREA TRAUMATISMELOR OCULARE SOLDATE CU AFECTARE CRISTALINIANĂ
Levai L.*, Chicu Adriana*, Ala Seica*, Aracs D.*, Holhos Larisa*, Pop Ana Maria*
Cuvinte cheie: Iris claw, cristalin artificial sub/luxat, sutura la scleră
Introducere: Traumatismele oculare pot duce la afecțiuni grave ale globului ocular uneori iremediabile, dar de cele
mai multe ori remediabile parțial sau total.
Scopul lucrării: Este de a prezenta soluțiile chirurgicale adoptate în cazul traumatismelor oculare, în cadrul cărora au
survenit subluxații accentuate sau chiar luxații în vitros a cristalinelor artificiale.
Material și metodă: Prezentăm 5 cazuri de traumatisme oculare neperforante care au avut ca rezultat subluxarea sau
luxarea cristalinelor sau implantelor in vitros.
Metodele de corecție chirurgicală utilizate au fost în 2 cazuri explantarea cristalinelor subluxate și implant de cristalin
artificial iris claw retroirian prin incizii sclerocorneene tunelizate.
Un caz de traumatism cu explozie de petardă ce a produs luxarea cristalinului în vitros a fost tratat prin extracția
cristalinului din vitros și implant de iris claw, după o prealabilă pupiloplastie
Un caz a prezentat o cataractă traumatică veche unde s –a extras cristalinul cataractat și s-a implantat cristalin artificial
iris claw și s-a efectuat pupiloplastie.
Intr-un caz de luxație a cristalinului artificial în vitros s –a efectuat repoziționarea acestuia în sulcus prin sutura sclerală.
Rezultate: În toate cele 4 cazuri am reușit implantarea cristalinelor iris claw retroirian, respectiv sutura la scleră a
cristalinului artificial luxat în vitros și recuperarea parțială sau totală a funcției vizuale.
Concluzie: Traumatismele oculare reprezintă o provocare pentru practica oftalmologică prin gravitatea si diversitatea
lor. Utilizarea cristalinelor artificiale iris claw reprezintă o alternativă eficientă în restabilirea funcției vizuale și le
preferăm față de alte metode de sutură la scleră sau tunelizare sclerală.
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Discuții: Efectuarea inciziilor sclerocorneene permite implantarea cristalinelor artificiale fără inducerea de
astigmatisme corneene postoperatorii semnificative. Considerăm că utilizarea implantelor iris claw oferă avantajul
unei intervenții minim invazive și reducerea timpului operator față de tehnicile de sutură sau tunelizare sclerală.
EYE TRAUMA WITH LENS INVOLVEMENT
Levai L. *, Chicu Adriana *, Ala Seica *, Aracs D. *, Holhos Larisa *, Pop Ana Maria *
Keywords: Iris claw, sub / dislocated artificial lens, scleral suture
Introduction: Eye traumas can lead to serious injuries of the eye, sometimes irreparable, but most often partially or
completely remediable.
Purpose: Is to present surgical solutions adopted in case of eye injuries, in which there have been severe subluxations
or even vitreous dislocations of artificial lenses or crystalline lens
Methods: We present 5 cases of non-perforating ocular traumas that resulted in subluxation or dislocation of the lens
or implants into the vitreous.
The surgical correction methods used were in 2 cases the explantation of the subluxated IOLs and the implantation of
retroirian iris claw lens through tunnelled sclerocorneal incisions.
A case of trauma with a firecracker explosion that caused the dislocation of the lens into the vitreous was treated by
extraction of the lens from the vitreous and iris claw implant, after a previous pupiloplasty.
One case showed an old traumatic cataract where the cataracted lens was extracted and an artificial iris claw lens was
implanted and pupiloplasty was performed.
In a case of dislocation of the artificial lens into the vitreous, this was repositioned in the sulcus by scleral suture.
Result: In all 4 cases, we managed to implant the retro-irian iris claw IOLs, respectively the scleral suture of the artificial
lens dislocated into the vitreous and the partial or total recovery of the visual function.
Conclusion: Eye injuries are a challenge for ophthalmology due to their severity and diversity. The use of artificial iris
claw lenses presents an effective alternative in restoring visual functionality and we prefer them to other methods of
scleral suturing or scleral tunnelling.
Discussions: Performing sclerocorneal incisions allows the implantation of IOLs without inducing significant
postoperative corneal astigmatism. We consider that the use of iris claw implants offers the advantage of a minimally
invasive intervention and the reduction of the surgery time compared to the scleral suturing or tunnelling technique.
CATARACTA TRAUMATICA DUPA KERATOPLASTIE PERFORANTA – PROVOCARI TERAPEUTICE
M.Zemba*,***, V. Dinu**,***, Andreea Elena Dimirache*
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central, Bucuresti
**Spitalul de Urgente Oftalmologice, Bucuresti
*** Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Cuvinte cheie: cataracta traumatica, keratoplastie perforanta, keratoconus
Lucrarea prezinta cazul unui pacient operat cu success pentru keratoconus in urma cu doi ani, care suferă un
traumatism contuziv forte. Se prezinta in urgenta cu dehiscenta de plaga si subluxația cristalinului. Sunt trecute in
revista toate etapele tratamentului, pana la recuperarea totala a acuității vizuale. Înaintea fiecărei intervenții sunt
analizate variantele posibile si este susținută opțiunea autorilor.
Fiecare intervenție este ilustrata prin filme video sau imagini foto.
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TRAUMATIC CATARACT AFTER PENETRATING KERATOPLASTY – THERAPEUTIC CHALLENGES
M.Zemba*, V. Dinu**, Andreea Elena Dimirache*
*Central Military Emergency University Hospital, Bucharest
**Eye Emergency Hospital,Bucharest
***Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Keywords: traumatic cataract, penetrating keratoplasty, keratoconus
This is a case-report of patient who underwent a successful penetrating keratoplasty for advanced keratoconus in his
right eye two years prior to suffering severe ocular trauma of the same eye. He presented to the emergency room with
an open wound and lens subluxation. The workup and treatment plan are presented from admission to restoration of
vision. Prior to each surgery, different possible treatment alternatives have been evaluated and the authors’ approach
is explained.
Each surgical intervention is illustrated by images or videos.
REZOLVARE CHIRURGICALA PENTRU DEZINSERTIA SUTURII PSEUDOFACULUI LA SCLERA
M. Zemba*,**, Alexandra Zaharia*, Otilia Maria Dumitrescu*, Andreea Elena Dimirache*, Roxana Rogoz*
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central, Bucuresti
** Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Cuvinte cheie: repozitionare ansa pseudofac
Este prezentat cazul unui pacient care a suferit o intervenție pentru implantarea unui cristalin suturat la sclera in urma
cu trei săptămâni. După un traumatism contuziv vine cu dezinserția unei suturi. Se decide reinsertia acestei printr-o
tehnica diferita. Operația este ilustrata ȋntr-un film video.
SURGICAL SOLUTION FOR HAPTIC DESINSERTION AFTER SCLERAL SUTURE
M. Zemba*,**, Alexandra Zaharia*, Otilia Maria Dumitrescu*, Andreea Elena Dimirache*, Roxana Rogoz*
*Central Military Emergency University Hospital, Bucharest
**Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Keywords: haptic repositioning
This is a case-report of patient who underwent a scleral suturing of an intraocular lens three weeks ago. After an ocular
contusion he presented to the emergency room with low visual acuity due to a disinsertion of a haptic and subsequent
intraocular lens subluxation. The haptic was reinserted, but a different technique was performed. Surgical intervention
is illustrated by a video.
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COMPLICATII TARDIVE ALE OPERATIEI DE CATARACTA. VIDEO
Prof. M. Munteanu1MD PhD, C Rosca2 MD PhD
1 Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Victor Babes’, Timisoara
2 Clinia Oculens, Cluj Napoca
Introducere: Procedura de facoemulsificare a devenit una dintre cele mai sigure intervenții chirurgicale. Rata de
complicații e tot mai redusa iar rezultatele din punct de vedere anatomic si functional tot mai bune. Exista însă si
complicații asociate acesteia, unele fiind destul de greu de manageriat.
Metode: Vom prezenta cazul unui pacient operat pentru cataracta in alt serviciu. Acesta se prezinta pentru scăderea
acuității vizuale. La examenul biomicroscopic, in afara de pseudofacul ușor descentrat, secluzie pupilara, se observa o
parte din complicațiile tardive ale operației de cataracta: fimoza caspulara, opacitatea capsulei posterioare.
Montajul video reda intervenția efectuata pentru a corecta aceste complicații.
Rezultate: In urma unei intervenții chirurgicale laborioase, am reușit sa restabilim parțial funcția vizuala a ochiului
operat.
Concluzii: Chiar daca facoemulsificarea este o procedura sigura, exista complicații. Acestea duc la diminuarea acuității
vizuale si tratamentul lor poate fi unul dificil, necesitând manevre complexe si experiență chirurgicala.
LATE COMPLICATIONS OF CATARACT SURGERY. VIDEO
Prof. M. Munteanu1MD PhD, C Rosca2 MD PhD
1 ‘Victor Babes’ University of Medicine and Pharmacy, Timisoara
2 Oculens Clinic, Cluj – Napoca
Introduction: Phacoemulsification is one of the safest surgical interventions nowadays. Postoperative results are
excellent most of the times. Even is complications rate is low, their management can be quite challenging
Material&Methods: This paper presents the case of a patient who underwent cataract extraction by
phacoemulsification. He addressed to our service for decrease in visual acuity. Biomicroscopical examination of the
anterior pole revealed a slightly decentred IOL, pupillary seclusion, and some of the late complications of cataract
surgery: capsular phimosis, posterior capsular opacification. The video reveals the authors method to solve the case.
Results: After a quite difficult surgical intervention, we managed to improve the visual function of the patient’s eye.
Conclusions: Complications associated to cataract surgery by phacoemulsification can lead to severe decrease of visual
acuity. Some of them are hard to deal with, requiring complex surgical interventions and very good surgical skills.
IMPLANTAREA DE SEGMENTE CORNEENE INTRASTROMALE – O SOLUTIE REFRACTIVA IN CAZUL PACIENTILOR CU
KERATOCONUS
Raluca Moisescu, A. Filip, Miruna Nicolae, M. Filip, Ileana Ungureanu, E. Rotaru
Amaoptimex, Bucharest, Romania
Cuvinte-cheie: keratoconus, segmente corneene intrastromale
Scopul lucrării: De a evalua eficienta implantării segmentelor corneene intrastromale (ICRS) folosind laserul cu
femtosecunde in cazul pacienților cu keratoconus.
Material si metoda: Am inclus în studiu 16 ochi la care au fost implantate segmente intrastromale de tip Keraring
(Mediphacos®), crearea tunelului cornean fiind realizata folosind laserul cu femtosecunde (Visumax Carl Zeiss
Meditech®). Intervențiile chirurgicale au fost realizate în ultimele șase luni în clinica noastră. Acuitatea vizuală fără
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corecție (UCVA) și acuitatea vizuală cu cea mai buna corecție optica (BCVA) au fost evaluate preoperator și la 24 de
ore, la o săptămână, la 6 săptămâni și la 3 luni postoperator. Măsurători topografice și tomografice utilizând Pentacam
AXL Wave (Oculus Inc®) și sistemul de tomografie in coerență optică Cirrus 6000 (Carl Zeiss Meditech®) au fost realizate
preoperator, cat si la fiecare control postoperator, pentru a evalua poziția segmentelor și aplatizarea corneei prin
reducerea Kmax postoperator.
Rezultate: Dispozitivele Keraring au fost implantate cu succes în toate cazurile. Nu au existat complicații sau
necesitatea repoziționării inelelor corneene. Analiza rezultatelor refractive după implantarea ICRS a arătat o aplatizare
corneana semnificativă statistic, cu o îmbunătățire consecutiva a UCVA și BCVA. Utilizarea laserului cu femtosecunde
pentru crearea tunelului cornean a simplificat si scurtat timpul de execuție, furnizând o adâncime exactă a implantării
și reducând riscul de complicații intraoperatorii și postoperatorii.
Concluzii: Implantarea ICRS s-a dovedit a fi o procedură refractivă eficientă și sigură in cazul pacienților cu keratoconus,
îmbunătățind rapid si stabil acuitatea vizuala a acestora.
INTRASTROMAL CORNEAL RING SEGMENT IMPLANTATION AS A REFRACTIVE SOLUTION FOR KERATOCONUS
PATIENTS – OUR EXPERIENCE
Raluca Moisescu, A. Filip, Miruna Nicolae, M. Filip, Ileana Ungureanu, E. Rotaru
Amaoptimex, Bucharest, Romania
Key Words: keratoconus, intrastromal corneal ring segments
Purpose: To evaluate the efficacy of femtosecond laser-assisted intrastromal corneal ring segment implantation (ICRS)
in patients with keratoconus (KC).
Material and methods: We included in the study 16 eyes in which femtosecond laser-assisted (Visumax Carl Zeiss
Meditech™) Keraring (Mediphacos™) implantation was performed during the past six months in our clinic. Uncorrected
distance visual acuity (UCVA) and best corrected distance visual acuity (BCVA) were evaluated preoperatively and at
24 hours, one week, 6 weeks and 3 months postoperatively. Topographic and tomographic evaluations using the
Pentacam AXL Wave (Oculus Inc™) and Cirrus 6000 Optical Coherence Tomography System (Carl Zeiss Meditech™) were
repeated at each follow-up to evaluate the position of the segments and the reduction in maximum keratometry (Kmax)
postoperatively.
Results: The Keraring segments were successfully implanted in all eyes. There were no complications or need for ring
repositioning. Analysis of the refractive outcomes after ICRS implantation showed a significant postoperative corneal
flattening with a subsequent increase in UCVA and BCVA. Using the femtosecond laser for tunnel creation made the
procedure easy and fast with an accurate depth of implantation and reduced the risk of intraoperative and
postoperative complications.
Conclusions: ICRS implantation proved to be an effective and safe refractive procedure in patients with advanced
keratoconus, which improved visual acuity as soon as the next day following the surgical procedure.
IMPLANT DE CAMERĂ POSTERIOARĂ LA UN PACIENT CU AFACHIE OPERATORIE VECHE ŞI INEL SOEMMERING
BILATERAL
S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Diana Coloji1
1 Spitalul Judeţean - Satu Mare
2Clinica Imagister - Satu Mare
3Clinica Vitreum - Satu Mare
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Cuvinte cheie: inel Soemmering, pseudofakie de cameră posterioară.
Scopul lucrării : Expunerea tehnicii chirurgicale de soluționare a îndepărtării inelului Soemmering restant și
implantarea unui cristalin în camera posterioară.
Material și metodă : Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 53 de ani care se adresează serviciului medical cu afakie
operatorie veche (~45 ani), inel Soemmering bilateral. Vederea pacientului cu corecție aeriana de +8 dioptrii sferice
este de 20/40 şi 20/80 echiv Snellen. Se practica îndepărtarea inelului Soemmering și implantarea unui cristalin
artificial în sacul restant.
Rezultate : Evoluția postoperatorie este favorabilă, pacientul având o vedere de 20/25 si 20/40 echiv Snellen.
Concluzii: Disecția membranelor capsulare, după o perioadă lungă, poate pune probleme de identificare și tehnică
operatorie. Recuperarea postoperatorie favorabilă a fost obținută datorită rapidității cu care s-a efectuat prima
intervenție, evitându-se astfel instalarea ambliopiei.
BILATERAL POSTERIOR CHAMBER INTRA OCULAR LENS FIXATION IN A PATIENT WITH OLD POST SURGERY AFAKIA
AND SOEMMERING RING
S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Diana Coloji1
Purpose: Surgical solution for Soemmering ring removal and posterior chamber lens fixation.
Material and Method: The case of a 53-year-old man who addresses the medical service with old bilateral post-surgery
afakia (~45 years) and bilateral Soemmering ring is presented. The visual acuity with prescription glasses (+8 spherical
dioptres) is 20/40 and 20/80 Snellen eqv. The Soemmering ring is removed and an artificial lens is placed in the bag.
Results: Post operatory evolution is satisfactory, with a best corrected visual acuity of 20/25 and 20/40 Snellen eqv.
Conclusion: After a long while, the dissection of the capsular membranes may result to be tricky. The satisfactory
outcome was obtained through a quick first surgery, avoiding thus amblyopia.
IMPLANTAREA CRISTALINELOR ARTIFICIALE ÎN LIPSA SUPORTULUI CAPSULAR- REZOLVĂRI CHIRURGICALE
Dana Preoteasa
Spitalul de Oftalmologie Onioptic, Craiova, Romania
Absența suportului capsular în implantarea cristalinelor artificiale presupune abordarea unor tehnici complexe, de
multe ori adaptate fiecărui caz în parte, cu decizii care trebuie luate uneori intraoperator.
Prezentăm mai multe posibilități de implantare a cristalinelor artificiale în lipsa suportului capsular: sutură iriană, fixare
iriană, sutură la scleră sau fixarea intra-sclerală a hapticelor fără sutură. Filmele video demonstrează dificultățile
tehnice, avantajele și dezavantajele, precum și rezultatele funcționale.
Concluzii: Cunoașterea mai multor posibilități tehnice reprezintă un avantaj, fiind de preferat, alegerea celei mai
simple tehnici și cu cele mai puține manevre în camera anterioară.
IOLS IMPLANTATION WITHOUT CAPSULAR SUPPORT- SURGICAL OPTIONS
Dana Preoteasa
Onioptic Eye Hospital, Craiova, Romania
The absence of capsular support in the implantation of IOLs involves the approach of complex techniques, often
adapted to each case, with decisions that must sometimes be made intraoperatively.
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The following case series present several possibilities of artificial lens implantation in the absence of capsular support:
iris suture and fixation, scleral sutured IOL or sutureless intrascleral haptic fixation. The videos demonstrate the
technical difficulties, the advantages and disadvantages as well as the functional outcomes.
Conclusions: Knowing more technical possibilities is an advantage and it is preferable to choose the simplest technique
with the least maneuvers in the anterior chamber.
TRAUMATISME IRIENE – MODALITĂȚI DE REZOLVARE CHIRURGICALĂ
Dana Preoteasa
Spitalul de oftalmologie Onioptic, Craiova
Rupturile traumatice ale irisului nu au tendință de vindecare spontană, ceea ce înseamnă că, pentru restabilirea atât
anatomică, cât și functională a irisului si a pupilei este necesar tratamentul chirurgical. Chirurgia reconstructivă iriană
este una dintre cele mai dificile intervenții efectuate de către chirurgul de segment anterior și implică abilități
chirurgicale de multe ori complexe.
Sunt descrise si prezentate mai multe tehnici de sutura iriene, dependente de localizarea rupturii, gradul de afectare
a pupilei, necesitatea restabilirii rolului diafragmului pupilar, aniridie partiala/ totala: tehnici de iridoplastie, cerclaj
pupilar, iridopexie, sistem prostetic irian cu fixare la sclera.
IRIS TRAUMA- TECHNIQUES OF SURGICAL REPAIR
Dana Preoteasa
ONIOPTIC EYE HOSPITAL, CRAIOVA
Traumatic iris tears do not tend to heal spontaneously, leading to the unavoidable need of surgical treatment. Iris
reconstructive surgery is one of the most challenging interventions performed by the anterior segment surgeon and
often involves complex surgical skills. Several Iris suturing techniques are described and presented in the following case
series, depending on the location of the rupture, the degree of pupil damage, the need of repairing the pupillary
diaphragm and partial / total aniridia: iridoplasty techniques, pupillary cerclage, iridopexy techniques, Iris prosthetic
system.
PROVCĂRI ÎN CHIRURGIA CATARACTEI COMBINATĂ CU IMPLANTAREA UNUI SISTEM ARTIFICIAL DE DRENAJ ÎN
CAZUL UNUI GLAUCOM ASOCIAT CU RETINOPATIA PREMATURITĂȚII
Dorin Chiselță1, 2, Anca Pantalon2
1 Clinica Oftalmologică “Oftaprof” Iași
2 Clinica I Oftalmologie, Spitalul “St. Spiridon” Iași
Cuvinte cheie: chirurgia cataractei, retinopatia prematurității, valvă Ahmed, glaucom secundar
Scopul: de a evidenția provocările chirurgicale într-un caz de cataractă complicată combinată cu glaucom secundar, la
un pacient cu istoric de retinopatia prematurității (ROP) și infecție HIV.
Material și metodă: Pacient de 33 ani, monoftalm funcțional (OD) cu sechele bilaterale de ROP, nistagmus congenital
și infecție HIV dobândită la naștere. La internare AVOD=pmm/pl cert, iar PIO la OD=50 mmHg, sub medicație
maximală. Prezența la OD a unei cataracte intumescente cu sechele de uveita anterioară au limitat vizualizarea
fundului de och; examenul echografic (mod A&B) a detectat prezența unor membrane fine tracționale care traversează
cavitatea vitreană, fără dezlipire de retină
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Rezultate: S-a efectuat extracția cristalinului cataractat și introducerea unui implant de cristalin monobloc acrylic
hibrofob în sacul capsular și un sistem artificial de drenaj, valvulat, de tip Ahmed cu exteriorizarea tubului în sulcus;
poziționarea optimă a tubului în aria pupilară este ajutată de crearea unei iridectomii inverse în sector superotemporal. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă; după faza hipertensivă a AGV, PIO se stabilizează la 10 mmHg
(Cosopt).
Examenul FOOD relevă o zonă mari de retina atrofică, ce înglobează discul optic și regiunea contrală maculară, până
în dreptul arcadei temporale inferioare (posibilă sechelă de uveită posterioară oportunistă în context HIV).
Concluzii: În ciuda unei chirurgii corecte și a unui control bun presional post-operator la OD, rezultatele funcționale
trebuie interpretate în mod realist, ținând cont de particularitățile anatomice și funcționale ale sechelelor ROP și
infecției HIV.
CHALLENGES IN COMBINED AHMED VALVE AND PHACOEMULSIFICATION WITH INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION
IN SECONDARY GLAUCOMA
Dorin Chiselță1, 2, Anca Pantalon2
1 “Oftaprof” Ophthalmology Clinic, Iași, Romania
2 Ophthalmology Clinic, “St. Spiridon” University Hospital, Iași, Romania
Key words: cataract surgery, ROP, Ahmed glaucoma valve, secondary glaucoma
Aim is to emphasize the surgical challenges plus the outcome of combined Ahmed glaucoma valve (AGV) and
phacoemulsification with posterior chamber intraocular lens implantation in a patient with secondary glaucoma
related to retinopathy of prematurity (ROP) and HIV infection.
Material and method: Male patient age 33, with a positive history for bilateral ROP, congenital nystagmus and HIV
infection at birth. In the single functional eye, OD, best corrected visual acuity (BCVA) at baseline was hand motion and
the intraocular pressure (IOP) was 50 mmHg under maximal medication. The intumescent cataract with signs of
anterior uveitis prevented direct visualization of the fundus in OD, yet the ultrasound examination (mod A&B) revealed
the presence of fine tractional structures across the vitreous cavity, without retinal detachment. The fellow eye OS had
no light perception, due to old total retinal detachment in ROP context.
Results: During a complex surgical procedure, a single-piece IOL (23D, AcrySof IQ SN60WF, Alcon) was implanted in the
first step, then a valvulated artificial drainage system (AGV) was inserted in the ciliary sulcus with favourable outcome.
The IOP stabilized after the hypertensive phase of the AGV at 10 mmHg (Cosopt).
Post-op fundus examination in OD that revealed large areas of atrophic retina adjacent to the optic nerve extending
towards the macula and the infero-temporal quadrant, suggestive for a previous retino-choroiditis infection (possible
opportunistic posterior uveitis, HIV related).
Conclusions: despite a correct surgery and optimal IOP control in this case, the results need to be interpreted
realistically, according to the anatomical and functional particularities of the operated eye.
STARE POST-CORP STRĂIN INTRAOCULAR EXTRAS, CATARACTA TRAUMATICA, REZOLVARE CHIRURGICALA
Teodor Tomi
Pacient de 29 ani, VOD= 0,9-1 FC, VOS = UM.
OS stare post extracție corp străin intraocular, plaga corneeana paracentrală, coaptata, plaga in cristaloida anterioara
(posterioara ?), mase cristaliniene parțial herniate in camera anterioara.
Postoperator VOS=0,6 (fibroza capsulara), capsulotomie YAG => VOS= 0,6-0,7 fără corecție.
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EXTRACȚIE CRISTALIN ARTIFICIAL DIN VITROS, IMPLANT PER SECUNDAM
Sebastian Tomi Pop-Baldi , Teodor Tomi
Pacienta de 55 ani, cu dezlipire de retina operata x 3, in urma cu 10 ani, VOD = 0,4 cu corecție, VOS= PL (incert).
Antecedente personale patologice: miopie forte operata de 5 ani, subluxație IOL (timpul 1), IOL in vitros (timpul 2) .
Explantare, implant PER SECUNDAM, repoziționare IOL PER SECUNDAM?!
CATARACTA COMPLICATE
Teodor Tomi, Cristian Moraru, Ozana Moraru
Pacienta de 50 de ani, cu 8 operații in antecedente (3 pe OD si 5 pe OS), in tratament pentru glaucom, ambii ochi in
keratoendoteliopatie, rezolvare chirurgicala timpul 1- implant de cristalin artificial in condiții de cornee
hipotransparenta si timpul 2- transplant perforant de cornee.
CHIRURGIA CATARACTEI POST- KERATOTOMII RADIARE – DIFICULTĂȚI DE ABORDARE – PREZENTARE DE CAZ
Cristina Beșleagă1, Adina Toader1, M.Milicescu1
1Clinica Neuroptics, București
Introducere: Vom prezenta cazul unei paciente care se prezintă în clinica noastră cu scăderea acuității vizuale și
dificultatea adaptării la corecția aeriană prescrisă anterior.
Istoric: La examenul obiectiv biomicroscopic și autorefractometric se constată status post-keratotomii radiare,
astigmatism neregulat a ambilor ochi, sindrom de ochi uscat, cataractă nucleară în evoluție și la examenul fundului de
ochi leziuni miopigene (conus miopic, coroidoza miopică). Pacientei i s-au făcut keratotomii radiare în tinerețe pentru
corecția miopiei medii, însă cu rezultate nefavorabile. Au fost întâmpinate dificultăți în stabilirea unei biometrii corecte
(steep corneea, long eye). Se intervine chirurgical și se intâmpină anumite dificultăți, intraoperator se produce
dehiscența keratotomiilor la nivelul inciziei principale, apoi se practică implant de pseudofak monofocal, inițial
unilateral; ulterior intervenindu-se și la ochiul congener.
Rezultate: Rezultatul postoperator a fost favorabil după cele două intervenții chirurgicale.
Concluzii si Discutii: Cazul a fost dificil datorită multiplelor afectări oculare, iar biometria cât și intervenția chirurgicală
au fost realizate cu dificultate, însă cu rezultat favorabil.
Cuvinte cheie: keratotomii radiare, chirurgia cataractei, biometrie
CATARACT SURGERY AFTER RADIAL KERATOTOMY – A DEMANDING APPROACH - CASE PRESENTATION
Cristina Beșleagă1, Adina Toader1, M. Milicescu1
1Clinica Neuroptics, Bucharest
Introduction: We will outlie the case of a patient that came to our clinic complaining of decreased visual acuity and
trouble adapting to previous aerial correction prescription.
History: On slit-lamp examination and autoref keratometry, we find multiple radial keratotomy scarring, irregular
astigmatism in both eyes, dry-eye syndrome, nuclear cataracts and in the fundus examination, high-myopia aspect
(myopic conus, myopic choroidosis. The patient had undergone refractive surgery by radial keratotomy in her youth.
However, the outcome was subpar. We had difficulties in establishing a correct biometry (steep cornea, long eye). We
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performed cataract surgery and during the intervention, dehiscence of the radial keratotomy scars at the site of the
main incision was noted; afterwards, we implanted a monofocal IOL, initially in one eye and then, in the other eye.
Results: Postop, the results were satisfying in both eyes.
Conclusions and Discussions: The case was difficult due to the multiple previous ocular surgeries and both biometry
and cataract surgery were laborious, but the outcome was favorable.
Keywords: radial keratotomy, cataract surgery, biometry

CATARACTĂ CA LA CIRC
Valeriu Rusu
Pacient de 78 ani cu cataractă AO, enoftalmie involuțională, glob ocular scurt, cu cameră anterioară mică, sindrom de
pseudoexfoliere, sub tratament cu Omnic, necesită o poziție specială pe masa de operație datorită unei spondilite
anchilopoetice. Pupila insuficient dilatată impune utilizarea unor dispozitive speciale. La momentul facoemulsificării,
o chintă de tuse prelungită ridică ștacheta echipei operatorii și înscrie fără echivoc cazul în categoria NIGHTMARE.
CATARACT SURGERY LIKE A CIRCUS PERFORMANCE
Valeriu Rusu
A 78-year-old patient with AO cataract, age related enophthalmia, short eyeball, with small anterior chamber,
pseudoexfoliation syndrome, under treatment with Omnic, requires a special position on the operating table due to
ankylosing spondylitis. Insufficiently dilated pupil requires the use of special devices. At the time of phacoemulsification,
a prolonged cough straight raises the bar of the operating team and unequivocally marks the case in the NIGHTMARE
category.
CATARACTA TRAUMATICA FOARTE, FOARTE “VECHE”, CRISTALIN SUBLUXAT – FILM VIDEO
Anca Tomi
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice, București
Prezentam intervenția chirurgicala in cazul unui pacient de 67 de ani, care a suferit un traumatism contuziv in copilărie
(la vârsta de 6 ani) la OD. Examenul clinic releva o cataractă “neagra” si o dezinserție capsulara pe cca 140°. S-a încercat
stabilizarea sacului capsular cu inel de tensiune (CTR) si facoemulsificarea nucleului. Acesta dovedește o duritate
extrema, făcând convertirea la extractia extracapsulara manuala inevitabil, intervenția soldându-se in final cu extracția
intracapsulara si vitrectomie anterioara. Pacientul rămâne afac. Starea endoteliului corneea si aspectul fundului de
ochi sunt factorii principali care vor influenta decizia in alegerea tipului de pseudofac si a metodei de implantare per
secundam.
VERY “OLD” CATARACT, SUBLUXATED LENS – VIDEO PRESENTATION
Anca Tomi
Emergency Eye Hospital Bucharest
We present the surgical approach in the case of an 67 years old patient whose right eye suffered a contusion in
childhood (at the age of 6). The clinical examination reveals a “black” cataract (cataracta nigra) and a zonular
dehiscence of 140°. Stabilisation of the capsular bag with a capsular tension ring (CTR) and facoemulsification of the
nucleus was attempted. The extreme hardness of the nucleus made the conversion to extracapsular extraction by
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manual expression inevitable, resulting ultimately in intracapsular extraction and anterior vitrectomy. The patient was
left aphakic. The endothelial status and fundus appearance are the main factors which will help in decision making
process on the per secundam implant type and method.
REZOLVAREA CHIRURGICALA A UNUI CAZ DE CATARACTA TRAUMATICA CU IRIDODIALIZA IMPORTANTA LA UN
COPIL DE 7 ANI
Alina Gheorghe, Jihane Ellorhaoui, Ioana Damaschin, Lavinia Haidu, Anca Onofrei
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice, București
Ca rezolvarea chirurgicala a traumei polului anterior, fie ca vorbim de cornee, iris , cristalin, unghi camerular ,
reprezintă o provocare este un lucru bine știut. Trecând de aceasta limita, succesul chirurgical, oferă chirurgului șansa
de a dobândi manevre si aptitudini ce permit rezolvarea acestor cazuri complexe, de cele mai multe ori cu recuperarea
acuității vizuale a pacienților si evitarea complicațiilor implicite traumei.
Lucrarea își propune sa prezinte rezolvarea chirurgicala a unui traumatism ocular contuziv complicat cu cataracta
traumatica si iridodializa. După implantarea cristalinului artificial in sac iridodializa extinsa este rezolvata cu ajutorul
tehnicii “mașinii de cusut” cu rezultate vizuale si cosmetice excelente.
SURGICAL APPROACH OF A CASE OF TRAUMATIC CATARACT WITH SIGNIFICANT IRIDODIALYSIS IN A 7-YEAR-OLD
CHILD
Alina Gheorghe, Jihane Ellorhaoui, Ioana Damaschin, Lavinia Haidu, Anca Onofrei
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice, București
That the surgical approach of anterior pole trauma, whether we are talking about the cornea, iris, lens, angle, is a
challenge is a well-known thing. Beyond this limit, the surgical success, offers the surgeon the chance to acquire skills
that allow solving these complex cases, most often with the recovery of visual acuity of patients and avoidance of the
implicit complications of trauma.
The paper aims to present the surgical management of a contusive ocular trauma complicated by traumatic cataract
and iridodialysis. After the implantation of the artificial lens in the bag, the extended iridodialysis is solved with the
help of the "sewing machine" technique with excellent visual and cosmetic results.
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACURATEȚEI SELECȚIEI CRISTALINELOR ARTIFICIALE FOLOSIND FORMULE BIOMETRICE MODERNE
- COMPARAȚIE ÎNTRE 5 FORMULE BIOMETRICE.
Bogdan GALAN, Smărăndița GALAN, Lucia EPIFANOV, Mădălina ANTON
Clinica SANOPTIC, Iași
Tecnis Synergy, formule biometrice, formula EVO
SCOP: Evaluarea acurateței a cinci formule biometrice moderne (Barrett Universal II, Hill RBF 3.0, Ladas Plus, EVO
formula 2.0, Kane) pentru diferite lungimi axiale (AL) pe 100 de ochi implantați cu Cristalin Hibrid Johnson & Johnson
Tecnis Synergy.
METODE: A fost un studiu retrospectiv pe 100 de ochi de la 52 de pacienți care au suferit o intervenție chirurgicală de
cataractă fără incidente cu implantare de cristalin artificial Johnson&Johnson Tecnis Synergy. Măsurătorile biometrice
preoperatorii au fost efectuate utilizând biometria optică și au fost utilizate pentru calculul puterii cristalinului artificial
56

constantele recomandate de fiecare dezvoltator de formule. Refracția prezisă a fost comparată cu refracția subiectiva
măsurată la 3 luni postoperator. Ținta principală a fost eroarea medie de predicție absolută (MAE). Eșantionul de
studiu a fost împărțit în funcție de lungimea axială (AL) în trei grupe de ochi: ochi scurți (~ 22,00 mm), ochi normali
(22,00-26,00 mm) și lungi (~ 26,00 mm).
REZULTATE: Nu am găsit nici o diferență semnificativă statistic în precizia predicției refracției între cele cinci formule
biometrice pe întreaga gamă de lungimi axiale sau în subgrupurile de ochi scurți, medii sau lungi, folosind constantele
recomandate de dezvoltatori. În întreaga gamă de lungimi axiale, formula Hill-RBF 3.0 și EVO 2.0 au avut ca rezultat
cel mai scăzut MAE și cel mai mare procent de ochi cu refracție postoperatorie în intervalul ± 0,25 D și ± 0,5 D fata de
refracția prezisă.
CONCLUZII: Formula Hill RBF 3.0 și formula EVO 2.0 au fost cele mai precise formule pentru calculul puterii IOL în ochii
normali și lungi. Pentru ochii scurți, formula EVO 2.0 pare cea mai bună in prezicerea rezultatelor refractive.
Pentru cristalinul Tecnis Synergy propunem o nouă constantă pentru a fi folosită în biometria optică.
IMPROVING IOL SELECTION ACCURACY USING MODERN FORMULAS – COMPARISON OF THE PRECISION OF 5
BIOMETRIC FORMULAS.
Bogdan GALAN, Smărăndița GALAN, Lucia EPIFANOV, Mădălina ANTON
SANOPTIC Clinic, Iasi
Tecnis Synergy, Biometric formulas, EVO formula
PURPOSE: To evaluate the accuracy of five modern biometric formulae (Barrett Universal II, Hill RBF 3.0, Ladas Plus,
EVO formula 2.0, Kane) across different axial lengths (ALs) in 100 eyes implanted with Johnson&Johnson Tecnis Synergy
IOLs.
METHODS: It was a retrospective case series.
Data were compiled from 100 eyes of 52 patients who had undergone uneventful cataract surgery with IOL insertion.
Preoperative biometric measurements were made using optical biometry and constants recommended by every
formula developer were used for IOL calculation. The predicted refraction was compared with the actual refractive
outcome determined 3 months postoperatively. The primary outcome was mean absolute prediction error (MAE). The
study sample was divided according to axial length (AL) into three groups of eyes: short (⩽22.00 mm), normal (22.0026.00 mm) and long (⩾26.00 mm).
RESULTS: We found no statistically significant difference in predictive accuracy among the five formulae over the entire
AL range or in the short, medium, and long eye subgroups using recommended constants. Across the entire AL range,
the Hill-RBF 3.0 and EVO 2.0 formula resulted in the lowest MAE and the highest percentage of eyes with postoperative
refraction within ±0.25 D and ±0.5 D of predicted.
CONCLUSIONS: Hill RBF 3.0 and EVO formula 2.0 were the most accurate for IOL power calculation in the normal and
long eyes. For short eyes, the EVO formula 2.0 seems best at predicting refractive outcomes.
For the Tecnis Synergy lens we propose a new A constant to be used with optical biometry.
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VEDERE DE PESTE 20/20 - REZULTATE CLINICE INIȚIALE DUPĂ LASIK GHIDAT TOPOGRAFIC UTILIZÂND UN NOU
SOFTWARE DE PLANIFICARE
Alina Cantemir, Cătălina Gălățanu, D. Chiseliță
Cinica Oftaprof, Iași
Scop: Să raportăm rezultatele clinice inițiale ale LASIK ghidat topografic utilizând un nou software de planificare Phorcides Analytical Engine (PAE).
Metode: Studiu retrospectiv, observațional.
Phorcides Analytical Engine (Phorcides LLC, North Oaks, MN) se bazează pe o combinație a unui software de imagistică
geografică și optică și ia în calcul astigmatismul cornean anterior, neregularitățile topografice care produc aberații de
ordin înalt, astigmatismul feței posterioare a corneei și astigmatismul lenticular în determinarea tratamentului LASIK
ghidat topografic. Am evaluat rezultatele clinice ale LASIK ghidat topografic folosind sistemul laser excimer Wavelight
(Alcon, Fort Worth, TX, SUA) pentru miopie sau astigmatism miopic pe baza rezultatelor furnizate de software-ul PAE,
cu o urmărire de 30 de zile. Am analizat acuitatea vizuală la distanță fără corecție (UDVA) și cu corecție (CDVA),
magnitudinea cilindrului refractiv postoperator, eroarea refractivă și modificările față de CDVA preoperatorie.
Rezultate: Studiul a inclus 52 de ochi a 26 de pacienți cu o vârstă medie de 30,68 ± 6,24 ani. Postoperator, toți ochii au
avut o UDVA de 20/25 sau mai bună. Rezultatele obținute cu PAE au arătat că 50% dintre ochi au avut o UDVA de
20/15 și 96,4% dintre ochi au avut o UDVA de 20/20 sau mai bună. Toți ochii au avut o CDVA de 20/20 sau mai bună.
24 de ochi (42,9%) nu au avut cilindru refractiv postoperator și 84% din toți ochii incluși în studiu au avut mai puțin de
0,25 dioptrii de cilindru refractiv rezidual. Niciun ochi nu a avut CDVA postoperatorie mai scăzută decât CDVA
preoperatorie.
Concluzii: Utilizarea Phorcides Analytical Engine pentru planificarea chirurgicală ghidată de topografie are ca rezultat
îmbunătățirea rezultatelor clinice, cu un procent ridicat de ochi fără astigmatism refractiv și cu o UCVA de 20/15.
TAKING PATIENTS BEYOND 20/20 - INITIAL CLINICAL OUTCOMES FROM TOPOGRAPHY-GUIDED LASIK BASED ON A
NEW PLANNING SOFTWARE
Alina Cantemir, Cătălina Gălățanu, D. Chiseliță
Cinica Oftaprof, Iași
Purpose: To report our initial clinical outcomes from topography-guided myopic LASIK treatment based on new
planning software - Phorcides Analytical Engine (PAE).
Methods: Single site, retrospective chart review.
The Phorcides Analytical Engine (Phorcides LLC, North Oaks, MN) is based on a combination of geographic imaging
software and optics and takes into account anterior corneal astigmatism, topographic irregularities that produce
higher-order aberrations, posterior corneal astigmatism, and lenticular astigmatism in determining the optimal
treatment of an eye with topography-guided LASIK. We evaluated clinical outcomes after topography-guided LASIK
using the Wavelight excimer laser system (Alcon, Fort Worth, TX, USA) of eyes with myopia or myopic astigmatism with
correction based on results from the PAE with a follow-up of 30 days. We analyzed the uncorrected (UDVA) and
corrected (CDVA) distance visual acuity, the magnitude of refractive cylinder after surgery, the refractive error, and
changes from preoperative CDVA.
Results:The study included 52 eyes of 26 patients with a mean age of 30.68  6.24 years. Postoperatively, all eyes had
a UDVA of 20/25 or better. The results obtained with PAE showed that 50% of eyes had a UDVA of 20/15 and 96.4% of

60

eyes had a UDVA of 20/20 or better.All eyes had a CDVA of 20/20 or better. There were 24 eyes (42,9%) with no
postoperative refractive cylinder and 84% of all included eyes had less than 0.25 diopters of residual refractive cylinder.
No eye had a postoperative CDVA a line or worse than their preoperative CDVA.
Conclusions: The use of Phorcides Analytic Engine for topography-guided surgical planning results in improved clinical
outcomes with a high percentage of eyes having no refractive astigmatism and a UCVA of 20/15.
OPTICA ADAPTIVA IN PRACTICA MEDICALA
Florian Balta
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti
Sunt prezentate cazuri in care este utila optica adaptiva, in patologia vitreo-retiniana.
ADAPTIVE OPTICS IN MEDICAL PRACTICE.
Florian Balta
“Carol Davila” University of Medicine and Farmacy Bucharest
Cases are presented where adaptive optics is useful in the vitreo-retinal pathology.
ABORDARE IN CATARACTA INTUMESCENTA LA TINERI
Florian Balta, Radu Ochinciuc, Andrada Mirescu, George Balta, Denisa Calinescu, Eugen Teodorescu, Sanziana Goga,
Sara Layes
Spitalul clinic de Urgente oftalmologice Bucuresti
Este prezentata o tehnica prin care se încearcă si se reușește sa se prevină derapajul capsulorexisiului, in cazul
cataractei intumescente, care consta in puncția capsulei anterioare si aspirarea parțială a maselor cristaliniene.
SURGICAL APPROACH IN INTUMESCENT CATARACT.
Florian Balta, Radu Ochinciuc, Andrada Mirescu, George Balta, Denisa Calinescu, Eugen Teodorescu, Sanziana Goga,
Sara Layes
Bucharest Emergency Eye Hospital and Clinic
We present a technique by which we try and we succeed to prevent the enlargement of the capsulorexis to the
periphery, in cases of intumescent cataract, that consist in puncture of the anterior capsule and aspiration of some of
the lens material.
UTILIZAREA DENSIRON XTRA IN DECOLAREA RETINIANA REGMATOGENA
Florian Balta, Andrada Mirescu, George Balta, Denisa Calinescu, Eugen Teodorescu, Sanziana Goga, Sara Layes
Spitalul clinic de Urgente oftalmologice Bucuresti
Sunt prezentate cazuri in care este utilizat Densiron Xtra 5000, in decolarea retiniana regmatogena, in locul uleiului de
silicon clasic, cu rezultate mai bune.
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UTILISATION OF DENSIRON XTRA IN RETINAL DETACHMENT SURGERY
Florian Balta, Andrada Mirescu, George Balta, Denisa Calinescu, Eugen Teodorescu, Sanziana Goga, Sara Layes
Bucharest Emergency Eye Hospital and Clinic
We present cases where we use the Densiron Xtra 5000, in retinal detachment surgery, instead of the regular silicone
oil, with better results.
IMPLANTAREA SEGMENTELOR DE INELE INTRACORNEENE ÎN TRATAMENTUL KERATOCONUSULUI
Frone Emilia, clinica Alcor
Sima George, clinica Alcor, doctorand UMF “Victor Babeş”-Timişoara
Keratoconusul reprezintă o patologie corneană ectazică progresivă caracterizată prin alterări în morfologia ţesutului
cornean, ce afectează funcţia vizuală a pacienţilor. În prezent există câteva opţiuni terapeutice utile în managementul
acestei patologii precum: lentilele de contact dure, cross-linking-ul cornean, proceduri de termokeratoplastie,
implantarea segmentelor de inele intracorneene precum şi keratoplastia lamelară sau penetrantă.
Implantarea segmentelor de inele intracorneene reprezintă o metodă modernă de îmbunătăţire a acuităţii vizuale şi
de stabilizare a corneei în keratoconus. Acestea sunt mici dispozitive din material sintetic, care sunt implantate în
stroma corneană pentru a modifica geometria şi puterea refractivă a ţesutului. Apariţia femtolaserului a simplificat
procedura şi a adus reale beneficii acesteia. Prezentăm trei cazuri ce s-au prezentat în clinica Alcor în anul 2021.
Pacienţii au fost urmăriţi postoperator din punct de vedere al acuităţii vizuale şi al topografiei corneene.
INTRACORNEAL RING SEGMENTS IMPLANTATION FOR KERATOCONUS
Frone Emilia, Alcor clinic
Sima George, Alcor clinic, “Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy-Timişoara
Keratoconus is a progressive corneal ectatic disease characterized by alterations in the morphology of the tissue, which
negatively impacts the patient’s visual function. Nowadays, there are several therapeutic choices for the management
of this condition, such as contact lens wearing, thermokeratoplasty procedures, corneal collagen cross-linking (CXL),
intracorneal ring segment (ICRS) implantation and lamellar and penetrating keratoplasty.
ICRS implantation represents a modern technique used for improvement of visual acuity and corneal stability in
keratoconus. They are small devices made of synthetic material, which are implanted within the corneal stroma in
order to induce a change in the geometry and the refractive power of the tissue. The introduction of femtolaser
simplified the procedure and enhanced its benefits. We present three cases of patients that presented in Alcor clinic
during 2021. The patients were evaluated pre- and post-operatively and changes in visual acuity and corneal
topography were assesed.
EFICIENŢA ABLAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ PRIN METODA STREAMLIGHT ÎN MIOPIE ŞI ASTIGMATISMUL MIOPIC
Frone Emilia, clinica Alcor
Sima George, clinica Alcor, doctorand UMF “Victor Babeş”- Timişoara
Streamlight este una dintre cele mai recente tehnici de ablaţie a suprafeţei corneene şi reprezintă o keratectomie
fotorefractivă transepitelială (trans-PRK), fără atingerea globului ocular cu instrumente, în care epiteliul este înlăturat
prin keratectomie fototerapeutică (PTK) urmată imediat de keratectomie fotorefractivă (PRK) într-o singură procedură,
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utilizând laserul excimer Wavelight Ex500. Datorită noilor nomograme, dimensiunea şi locaţia zonei tratate prin PTK
sunt automat aliniate cu profilul de ablaţie al PRK, centrarea fiind necesară o singură dată pe durata întregii proceduri.
Un sistem de monitorizare a mişcărilor globului ocular este activ pe durata întregii proceduri.
Vă prezentăm experienţa noastră şi rezultatele obţinute după 50 de proceduri Streamlight efectuate pe ochi ce au
prezentat miopie sau astigmatism miopic, în clinica noastră, în perioada Ianuarie – Martie 2021. Postoperator, pentru
a reduce incidența haze-ului, s-a aplicat pe patul stromal un burete îmbibat cu Mitomicina C 0,02% timp de 20 de
secunde, iar pentru pacienţii ai căror ochi prezentau topografii corneene suspecte s-a efectuat și cross-linking cornean.
La sfârşitul procedurii, a fost aplicată o lentilă de contact terapeutică pentru 5 zile.

EFFICIENCY OF SURFACE ABLATION USING STREAMLIGHT IN MYOPIA AND MYOPIC ASTIGMATISM
Frone Emilia, Alcor clinic
Sima George, Alcor clinic, “Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy - Timişoara
Streamlight is one of the most recently developed corneal surface ablation techniques which is basically a “no touch”
one-step trans-PRK in which the epithelium is removed by phototerapeutic keratectomy (PTK) immediately followed by
a photorefractive keratectomy (PRK) in a single procedure using Wavelight EX500 excimer laser. Due to newly
calculated nomograms, size and location of the PTK treatment zone are automatically aligned with the PRK ablation
profile and centration is only required once in StreamLight TM procedure. Moreover, a multidimensional eye tracker is
active throughout the complete procedure.
Hereby we present our experience and results after 50 Streamlight procedures performed on eyes with myopia or
myopic astigmatism in our clinic (Alcor) during January – March 2021. Postoperatively, in order to minimize haze
formation, we applied on the stromal bed a sponge with Mitomycin C 0.01% for 20 seconds, corneal crosslinking was
performed for eyes with suspicious corneal topographies (risk of ectasia) and a therapeutic contact lens was applied
for 5 days for all eyes.

METODĂ INGENIOASĂ DE PUPILOPLASTIE ÎN CATARACTA TRAUMATICĂ
C.P. Tătaru, Maria Dudău, Cătălina Ioana Tătaru, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Cristina Virgilia Cârlan, Laura Preoteasa
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie `Carol Davila`, București, România
Clinica Alcor, București, România
Traumatismele oculare forte care duc la inclavarea irisului la nivelul plăgii corneene sau sclerale produc modificări ale
formei, poziției și funcției pupilare. Cel mai frecvent aceste traumatisme sunt însoțite și de apariția unei cataracte
traumatice, iar în acest caz o pupilă excentrică, de mici dimensiuni și slab reactivă la midriatice crește gradul de
dificultate al intervenției chirurgicale necesare. Tehnicile chirurgicale descrise în corectopia posttraumatică sunt
complexe, cronofage și cu o curbă de învățare mare.
Tehnica de pupiloplastie cu ajutorul endodiatermiei a fost folosită pentru rezolvarea a două cazuri cu corectopie și
cataractă post-traumatică. Endodiatermia are astfel două roluri, acela de a crea suficient spațiu pentru realizarea unui
rhexis și implantarea unui cristalin artificial respectiv centrarea pupilei. Tehnica este rapidă, simplă și spectaculoasă cu
un rezultat vizual și estetic bun.
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AN INNOVATIVE PUPILLOPLASTY IN TRAUMATIC CATARACT
C.P. Tătaru, Maria Dudău, Cătălina IoanaTătaru, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Cristina Virgilia Cârlan, Laura Preoteasa
Emergency Eye Hospital, Bucharest, Romania
`Carol Davila` University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
Alcor Clinic, Bucharest, Romania
High-impact ocular traumas that lead to iris entrapment within the corneal and/or scleral wound produce alterations
in the pupillary shape, position and function. Most frequently, these trauma cases are accompanied by the development
of a traumatic cataract, in which case an excentric, small, poorly reactive to mydriatics pupil increases the difficulty
level of the surgery. The surgical techniques described for post-traumatic corectopia are complicated, time-consuming
and with a complex learning curve.
Endodiathermy assisted pupilloplasty has been used to solve two cases of corectopia and traumatic cataract. Thus,
endodiathermy plays two roles: providing sufficient space for safely creating the anterior capsulorhexis and for the
implantation of an intraocular lens, as well as centering the pupil. This technique is fast and simple while still highly
spectacular, leading to good visual and aesthetic end-result.
TEHNICĂ PARTICULARĂ DE SUTURARE A CRISTALINELOR MONOBLOC
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie `Carol Davila`, București, România
Clinica Alcor, București, România
Obiectivul următorului studiu este să propună o tehnică fără sutură de fixare la sclera a cristalinelor monobloc cu
ajutorului unui fir de polipropilenă 8.0, tehnică modificată după four-flange descrisa de Canabrava. Această optimizare
a tehnicii a fost imaginată pentru a simplifica și a crește siguranța ancorării la scleră a cristalinelor artificiale foldabile
monobloc, atât în cazul adulților cât al copiilor care se prezintă: cu afakie în urma unor complicații postfacoemulsificare sau cu cristaline artificiale subluxate.
O serie de cazuri de 5 ochi (5 pacienți - trei adulți și doi copii cu cristaline artificiale subluxate sau afakie), în tratarea
cărora s-a folosit o technică de fixare la scleră fără sutură a cristalinelor artificiale monobloc. Operațiile au fost
efectuate de același chirurg. Toți pacienții au fost urmariți între 3 și 6 luni post-operator.
Tehnica a fost folosită la 5 pacienți, care prezentau fie afakie ca urmare a unor complicații în timpul facoemulsificării,
fie cristaline artificiale subluxate ca urmare a unei laxități zonulare. Operațiile au decurs fără complicații. Pe perioada
de urmărire, între 3 și 6 luni, la toți pacienții s-a observat stabilitatea cristalinului artificial și toți au avut o acuitate
vizuală de 20/40 sau mai mult.
Considerăm că această metodă chirurgicală este simplă, cu reducerea timpului intraoperator presupus de alte variante
chirurgicale complicate de abord a acestei patologii de pol anterior. Această tehnică de fixare la scleră a cristalinelor
artificiale foldabile nu presupune decolarea conjunctivei, realizarea unor buzunare sau suturi sclerale. Cu toate
acestea, fiind o tehnică nouă, sunt necesare studii suplimentare cu perioade de urmărire mai lungi înainte să devină o
tehnică standard.
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MODIFIED SCLERAL FIXATION TEHNIQUE FOR ONE-PIECE IOLS
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Emergency Eye Hospital, Bucharest, Romania
`Carol Davila` University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
Alcor Clinic, Bucharest, Romania
The aim of the following study is to propose a sutureless scleral fixation technique, modified after Canabrava fourflanged technique, using a 8-0 polypropylene suture. This improvement is made in order to simplify and enhance the
safety of scleral fixation using single-piece foldable IOLs, in both adult and paediatric patients with aphakia after
phacoemulsification complications or with IOL subluxation.
A case series of five eyes (five patients - three adults and two children with IOL subluxation or aphakia), in which a
sutureless intrascleral fixation technique of foldable IOLs was used. Surgeries were performed by the same surgeon. All
patients were followed up by 3 to 6 months.
This technique was performed in 5 patients, who became aphakic after phacoemulsification difficulties or IOL
subluxation due to zonular instability. The surgeries were performed without any complications. All patients presented
IOL stability and 20/40 or better visual acuity after 3 to 6 months follow-up.
We believe this approach to be simple with shorter intraoperative time of otherwise complicated anterior segment
surgery. This technique of scleral fixation of foldable IOLs does not require conjunctival dissection, scleral pockets or
sutures. However, as a new method, additional research is needed with longer follow up periods before it can become
a standard procedure.
ABORDARE INEDITĂ A CATARACTEI TRAUMATICE
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie `Carol Davila`, București, România
Clinica Alcor, București, România
Traumatismele oculare perforante sunt urgențe oftalmologice cu prognostic vizual rezervat, prognostic strict
dependent de momentul în care se intervine chirurgical. În cazul traumatismelor oculare care afectează doar
structurile polului anterior, pe lângă tratamentul medical și chirurgical oferit în urgență, este necesară urmărirea pe
termen lung a pacientului, date fiind posibilele complicații tardive, totul în încercarea de a atinge o acuitate vizuala cât
mai bună.
Cazul nostru este cel al unui pacient tânăr ce se prezintă în urgență cu un tramatism ocular perforant cu plagă corneană
centrală de aproximativ 7 mm. Se recurge la sutura plăgii, iar 7 zile mai tarziu se decide aspirarea maselor cristaliniene
cu posibilitatea păstrării suportului capsular. Având în vedere dimensiunea și localizarea plăgii, precum și vârsta
pacientului, am decis implantarea unui cristalin artificial 3 piese împreună cu o lentilă intraoculară asemănătoare unui
punct stenopeic (Pinhole Lens) cu scopul de a corecta astigmatismul indus traumatic. La un an de zile post-operator
pacientul are o acuitate vizuală bună și tensiune intraoculară în limite normale, fără alte complicații post-traumatice.
AN INTERESTING APPROACH IN TRAUMATIC CATARACT SURGERY
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Emergency Eye Hospital, Bucharest, Romania
`Carol Davila` University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
Alcor Clinic, Bucharest, Romania
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Penetrating ocular traumas are ophthalmic emergencies with reserved visual prognosis which depends mainly on the
delay in the surgical intervention. When ocular trauma involves only the structures of the anterior pole, besides
immediate medical and surgical treatment, patient long-term follow-up is necessary, given the possible late-developing
complications, all this in a tireless try to reach a best possible visual acuity.
We present the case of a young patient who seeks emergency care for a penetrating ocular trauma (hacksaw) with a
central corneal laceration of about 7 mm. The corneal wound is sutured upon presentation, and, 7 days later, a second
surgery is performed to remove lens masses while preserving the integrity of the capsular support. Given the dimension
and the location of the wound, and considering the patient’s young age, we have decided on the implantation of a 3piece IOL together with a Pinhole Lens in the view of correcting the trauma-induced corneal astigmatism. One year
follow-up reveals good visual acuity and within normal range intraocular pressure, no other post-traumatic
complications being detected.
COȘMARURI ÎN CATARACTA TRAUMATICĂ
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie `Carol Davila`, București, România
Clinica Alcor, București, România
Următoarea lucrare prezintă o serie de evenimente imprevizibile apărute în rezolvarea chirurgicală a unei cataracte
traumatice. Decizia terapeutică a fost de a completa operația de înlocuire a cristalinului artificial cu refacerea pupilei
afectate a pacientului prin implantarea unui segment irian, cu un rezultat vizual superior pentru pacient.
Cataracta traumatică este perpetuu însoțită de surprize intraoperatorii indiferent de cât de bine este conceput planul
operator. Precum observă Președintele american Dwight D. Eisenhower că “Planurile sunt inutile, dar planificarea este
esențială”, chirurgul este nevoit să se adapteze constant noilor situații și în același timp să și anticipeze timpii operatori
următori cu posibilele lor complicații. Segmentele iriene se introduc în sacul cristalinian și necesită prezența unui
capsulorhexis anterior corect efectuat (continuu, curbiliniu și centrat). Acestea au avantajul că pot fi folosite în defecte
pupilare mari, în care există o lipsă importantă de țesut irian. Beneficiul postoperator este atât unul funcțional cât și
unul estetic.
TRAUMATIC CATARACT NIGHTMARE - A PUPILLOPLASTY STORY
C.P. Tătaru, Cătălina Ioana Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Clinical Hospital for Ophthalmological Emergencies „Alexandru Lahovari” Bucharest, Romania
„Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
Alcor Clinic, Bucharest, Romania
The following case presentation contains the unforeseen, nightmare-inducing elements that we experienced during the
surgery of a traumatic cataract. The surgeon’s therapeutic decision was to add the additional surgical procedure of
pupilloplasty using an artificial iris segment implant for the reconstruction of the patient’s affected pupil before the
implantation of the intraocular lens. This approach ensured a superior visual result for the patient.
Traumatic cataracts are invariably accompanied by intraoperative surprises, no matter how precise the surgical plan
is. We find President Dwight D. Eisenhower’s quote that „Plans are worthless, but planning is everything” most
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interesting as the surgeon must constantly adapt on-the-fly and overcome unexpected events, all the while thinking
about the next surgical step and how to approach it. Artificial iris segments are introduced inside the lens bag and
require a proper anterior continuous curvilinear capsulorhexis. These segments provide an advantageous correction of
large pupillary defects, providing a functional and esthetic benefit for the patient’s vision.
SOLUȚIE DE REZERVĂ ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL CATARACTEI CONGENITALE
C.P. Tătaru, Cătălina Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie `Carol Davila`, București, România
Clinica Alcor, București, România
Implantul cristalinelor de tip BIL (Bag in the lens) este considerat “gold standard” în chirurgia pediatrică, în special la
copii de vârste mici, la care efectuarea capsulorexisului posterior nu trebuie să lipsească. Deși rezultatul postoperator
este superior altor tipuri de implanturi, provocările intraoperatorii sunt mai numeroase. Cristalinele tip BIL necesită
un capsulorexis anterior de dimensiuni egale cu cel posterior. Dacă această condiție nu este îndeplinită, pseudofakul
nu poate fi poziționat și trebuie înlocuit.
Această lucrare prezintă managementul unei astfel de situații, în care cristalinul BIL a fost injectat în ochi însă nu a
putut fi poziționat atât datorită dimensiunilor capsulorexisurilor cât și datorită miozei apărute intraoperator. S-a decis
explantul pseudofakului și înlocuirea acestuia cu un cristalin trei piese care a fost amplasat prin tehnica capturii
opticului în spatele capsulorexisului posterior cu hapticele în sulcus.
A BACK-UP PLAN IN PEDIATRIC CATARACT SURGERY
C.P. Tătaru, Cătălina Tătaru, Maria Dudău, Alexandra Moșu, P.F. Curcă, Laura Preoteasa
Clinical Hospital for Ophthalmological Emergencies “Alexandru Lahovari” Bucharest, Romania
„Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
Alcor Clinic, Bucharest, Romania
The use of Bag-in-the-lens (BIL) intraocular implants is considered the „gold standard” in pediatric cataract surgery,
especially for very young patients, where a posterior capsulorhexis is a must. Although the postoperatory result is
superior to other intraocular implant types, the intraoperatory challenges are numerous. BIL intraocular implants
require an anterior and posterior continuous curvilinear capsulorhexis of matching dimensions, otherwise the lens
implant cannot be properly positioned and must be replaced with another solution.
This case presentation highlights the management of such a situation where after injecting the BIL implant a correct
position could not be obtained due to the dimensions of the anterior and posterior capsulorhexis and intraoperatory
myosis. We decided to explant the BIL implant and replace it with a three-piece lens which was positioned using the
surgical technique of posterior optic capture, positioning the optic behind the posterior rhexis and the haptics in the
sulcus.
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