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Mesaj de bun venit (Welcome message)
Dragi colegi,
Vă invităm la un nou dialog profesional şi prietenesc în cadrul ediției a șasea a
Congresului de Cataractă și Chirurgie Refractivă care se desfășoară, în mod deja
tradițional, alături de Conferința Națională a Societății Retina.
Încercăm, ca și până acum, să realizăm un congres dinamic alături de cei mai
buni specialiști din țara noastră și beneficiind de o importantă participare
internațională.
Alături de lucrările libere, adesea extrem de interesante și inovatoare, am
încercat să păstrăm și momentele mai atractive oferite de cazurile interactive și
de coșmarurile din oftalmologie, precum și prezentările științifice ale invitaților
firmelor partenere.
În dorința de a participa activ la educația tinerei generații și nu numai, am
dezvoltat și secțiunea de cursuri, într-un număr limitat de locuri, care sunt
susținute de specialiști renumiți din țară și din străinătate.
Cursurile de Microscopie speculară și utilizarea inelelor intra-corneene
reprezintă adăugiri importante în studiul și tratamentul patologiilor corneene.
Din dorința de a fi prezenți în spațiul virtual, am înființat un grup pe Facebook
care dorește nu doar să ofere informații actuale despre desfășurarea
manifestărilor dar și să devină un grup de lucru interactiv în care colegii
oftalmologi să își exprime și să își lămurească necunoscutele și dilemele legate
de această profesie.
În această ediție am acordat deosebită atenție și manifestărilor dedicate
educației asistenților medicali, colegii noștri fără de care reușita noastră ar fi
imposibilă. Sperăm, ca în fiecare an, să găsiți simbioza perfectă între știință și
relaxare în cadrul deosebit al Hotelului Europa din Eforie Nord unde încercăm
să vă oferim și câteva surprize plăcute, în cadrul programului social.
Vă așteptăm cu drag,
Prof. Dr. Călin Petru Tătaru

Conf. Dr. Florian Baltă
3

Dear colleagues,
We take the opportunity, once again, to invite you to a professional and friendly
dialog at the sixth edition of the Congress of Cataract and Refractive Surgery,
which takes place traditionally alongside Retina Society National Conference.
Our goal is to have a dynamic congress together with the best Romanian
specialists, but benefiting of an important international participation.
Besides free papers, often very interesting and innovative works, we have tried
to keep also the more attractive moments of interactive cases and nightmares
in ophthalmology, as well as the scientific presentations of the invitees of the
partner companies.
In our desire to actively participate in the education of younger generation and
beyond, we have also developed course classes, in a limited number of places,
which are supported by famous specialists from the country and abroad.
Specular Microscopy courses and the use of intra-corneal rings are important
additions to the study and treatment of corneal pathologies. Wishing to be also
present in the virtual space, we have set up a Facebook group in order not only
to provide current information about the events, but also to become an
interactive work group in which ophthalmologists express and clarify their
unknowns and dilemmas related to this profession.
In this edition we also paid special attention to the events dedicated to the
education of nurses, our colleagues without whom our success would be
impossible. We hope, as in every year, that you will find the perfect symbiosis
between science and relaxation in the special Hotel Europa in Eforie Nord where
we try to offer you some pleasant surprises in the social program.
Looking forward to seeing you there,
Prof. Dr. Călin Petru Tătaru
Baltă
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Assoc. Prof. Dr. Florian
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Președinte:
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Președinte:
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Dr. Horia T. STANCA
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Prof. Dr. Mihnea MUNTEANU

Comitet Științific:
Prof. Dr. Mihnea MUNTEANU
Conf. Dr. Alina Popa CHERECHEAN
Conf. Dr. Cristina NICULA
Dr. Cristina BEŞLEAGĂ
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Comitet de organizare:
Prof. Dr. Călin Petru TĂTARU
Dr. Corina Maria IOAN

Comitet Administrativ SRCCR:
Prof Dr. Dorin CHISELIȚĂ
Prof. Dr. Cătălina CORBU
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Informații congres (Congress Details)
Locații evenimente (Events’ locations):
•
Locația lucrărilor Ballroom EUROPA
Meeting room for scientific program – EUROPA Ballroom
•
Locație Cursuri Sala MERCUR
Courses location – MERCUR room
•
Locații spațiu expozițional Foaier Ballroom EUROPA
Exhibition area – EUROPA Ballroom lobby
•
Locații program social Restaurant și Terasă Hotel EUROPA
Social program location – EUROPA HOTEL Restaurant and Terrace

Program secretariat (Information desk program):
13 Iunie (13th of June) 10:00 – 19:00
14 Iunie (14th of June) 08:30 – 19:00
15 Iunie (15th of June) 08:30 – 19:00

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

Acces internet Wi-Fi gratuit pe toată perioada congresului.
Free Wi-Fi Internet access is provided during the congress.
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Cursuri (Courses)
Locație Cursuri Sala MERCUR
1. Biometria – Crystal Clear - Dr. Anca Oprescu-Gîrneață, Dr. Ioana-Teodora
Tofolean – curs organizat de firma Alcon
2. Intracorneal ring segments, the myth and truth step by step – Prof. Ahmed
Elmassry, Egipt
3. Prezentare Microscopie Speculară Clinică - Analiză cantitativă și calitativă
a endoteliului cornean; Aspecte ale endoteliului cornean și elemente de
analiză, în diverse patologii; Sesiune "Hands-On" de aprofundare a
metodelor de analiză Center Method™, Flex Center™ și Full Auto - Susan
Oak, SUA - curs organizat de Farmatin Medical, cu sprijinul Konan Medical
4. Corecția presbiopiei – Dr. Bogdan Galan
5. ABC-ul chirurgiei refractive – Dr. Alina Cantemir
6. Curs interactiv "Biometrii de Coșmar"- Preluarea și Analiza biometriilor
ultrasunet. Exemple de biometrii preluate sau analizate incorect (discuții);
Secțiune "Tips and Tricks" pentru utilizatorii Accutome; Sesiune-satelit
"Hands-On" - Aleksei Bedretdinov, Rusia - curs organizat de Farmatin
Medical, cu sprijinul Accutome
7. Multifocal IOLs – Prof. Konstantina Koufala, Grecia
8. Keratoconus update – Dr. Miltos Balidis, Grecia
9. Prezentare cristaline torice Hoya- Vivinex™ Toric. Aprofundarea
calculatorului toric Hoya – Dr. Dana Preoteasa - curs organizat de Farmatin
Medical, cu sprijinul Hoya Surgical Optics
10. Prezentare Microscopie Speculară Dinamica (analiza tuturor straturilor
corneene) și Microscopie speculară în transplantul de cornee; Sesiune
"Hands-On" de evaluare a corneei Donatorului, pe microscopul specular
destinat centrelor de transplant - Susan Oak, SUA - curs organizat de
Farmatin Medical, cu sprijinul Konan Medical
Phaco trainings cu prezentări teoretice și Wetlab
SESIUNE PREZENTĂRI ASISTENTE SÂMBĂTĂ 14:30 Sala Atena
(Organizată cu suportul SIFI Romania/Alcon Romania)
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Accesul la activitățile adiționale se face pentru un număr limitat de participanți pe
baza înscrierii la secretariatul congresului.
The acces to the additional activities is limited to a small number of participants,
therefore register as soon as possible at the information desk.
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CURSURI/COURSES

13-16 IUNIE 2019

1.

JOI/THURSDAY
15:30-18:00

2.

VINERI/FRIDAY 10:30-11:30

3.

VINERI/FRIDAY 12:00-13:00

4.

VINERI/FRIDAY 17:00-18:00

5.

SÂMBĂTĂ/SATURDAY 09:30-10:30

6.

SÂMBĂTĂ/SATURDAY 10:45-11:45

7.

SÂMBĂTĂ/SATURDAY 12:00-13:00

8.

SÂMBĂTĂ/SATURDAY 14:30-15:30

9.

SÂMBĂTĂ/SATURDAY 16:00-16:30

10.

SÂMBĂTĂ/SATURDAY 16:30-17:00

Program General (General Programme)
Joi 13 Iunie
Thursday 13th of June
Conferința Anuală a Societății Române Retina
The Retina Romanian Society Conference
Scufundându-ne prin abisul vitrean
Diving through the vitreal abyss
15:00 - 19:00
15:00 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 18:15
18:15 – 18:45

Lucrări invitate și Simpozioane
Invited Papers and Symposiums
Sesiunea I / Session I
Scufundarea liberă în abisul vitrean – sesiune cu lucrări invitate
Free diving through the vitreal abyss – invited lectures session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T.
Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, S.L. Dr. D. Brănișteanu
Sesiunea II / Session II
Tehnologia azi – sesiune tehnică
Technology nowadays – technical session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T.
Stanca, S.L. Dr. D. Brănișteanu, Dr. O. Mușat, Dr. L. Levai, Dr. C.
Roșca
Pauza / Break
Sesiunea III / Session III
Extinderea intervalelor terapeutice cu Aflibercept prin abordare
proactivă
Proactive, extended dosing with Aflibercept: Examining the
evidence in Namd
Simpozion Bayer / Bayer Symposium
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, Prof. Dr. M.
Munteanu, S.L. Dr. H.T. Stanca, S.L. Dr. D. Brănișteanu
1.
Treat-and-extend: A proactive approach to treatment
M. Munteanu (Timișoara, România)
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18:45 – 19:00

20:00
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2.
Treat-and-extend with Aflibercept: Insights from ALTAIR
H.T. Stanca (Bucharest, România)
Sesiunea IV / Session IV
Simpozion Inocare/ Inocare Symposium
Corioretinita seroasă centrală – opțiuni terapeutice alternative
D. Brănișteanu (Iași, România)
Cocktail

Vineri 14 Iunie
Friday 14th of June
08:30 – 10:20

10:20 – 11:30
11:30 – 11:50

11:50 – 12:20

12:20 – 13:00

13:00 - 14:30
14:30 – 15:00

15:00 – 16:30
16:30 - 19:15
16:30 - 17:00

LIVE SURGERY transmission from Opticlass Timișoara
Tecnis Eyhance – a new standard in cataract surgery with
monofocal IOL?
Augustin Ivanescu , Radu Ivanescu, Andrei Filip
Tecnis Eyhance – personal experience
Călin Tătaru
Simpozion / Symposium Johnson&Johnson Vision
Lucrări libere (Free Papers)
Pseudo and true accommodation throughout Extended
Depth Of Focus (EDOF) and upcoming active technologies
Max Boysset
Simpozion / Symposium Swiss Advanced Vision IOL
Corectarea presbiopiei folosind lentilele intraoculare
Targeting presbyopia with Intraocular lenses
Florian Kretz (Germania)
Simpozion / Symposium Zeiss
Cazuri deosebite în chirurgia cataractei și chirurgia
refractivă
Special cases in cataract and refractive Surgery
Panajotis Zafirakis (Grecia), Dorin Chiseliță
Simpozion / Symposium Laboratoires Thea
Pauză de masă (Lunch Break)
What We’ve Been Missing
Clinical Application of Specular microscopy
Susan Oak (SUA)
Simpozion / Symposium Farmatin Medical
Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă
Nightmares in Ophthalmology / Round Table
Sesiune video și simpozioane SRR
SRR Video session and symposiums
Sesiunea V / Session V
Simpozion Ewopharma/ Ewopharma Symposium
11

17:00 – 19:00

19:00 – 19:15

20:30
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Ce mai e de făcut pentru pacienții cu vedere scăzută, inexplicabilă,
afectați de Neuropatia Optică Ereditară Leber?
What can we do for patients with unexplained vision loss, affected
by Leber Hereditary Optic Neuropathy? Professor Dr. Dan Milea,
Duke-NUS Medical School, Head of the Visual Neuroscience Group
at the Singapore Eye Research Institute (SERI), Senior Clinician in
the Neuro-Ophthalmology Department of the Singapore National
Eye Centre (SNEC)
Sesiunea VI / Session VI
Chirurgia Abisală Sesiune Video
Abyssal Surgery Video session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T.
Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, S.L. Dr. D. Brănișteanu, S.L. Dr. C.
Danielescu, Dr. C. Roșca, Dr. O. Mușat
Sesiunea VII / Session VII
Societatea Română Retina 10 ani de la înființare
10 years of Retina Romanian Society
H.T. Stanca
Închiderea Conferinței Anuale Retina
Closing remarks of the Retina Conference 2019
F. Baltă
Cocktail

Sâmbătă 15 Iunie
Saturday 15th of June
08:30 – 09:00
09:00 – 09:45
09:45 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 - 14:30
14:30 – 15:40
15:40 – 16:30

16:30 – 16:50

Lucrări libere (Free Papers)
Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă (Partea a II-a)
Nightmares in Ophthalmology / Round Table (2 nd Part)
Mini Well: alegerea pentru o vedere 20/Happy
Mini Well: The Choice for 20/Happy Vision
Claudio Carbonara (Italia), Bogdan Galan
Resveratrolul și coenzima Q10 în forma umedă a DMLV
Horia Stanca
Simpozion / Symposium SIFI
Când tehnologia de vârf Alcon face diferența
When the Alcon Cutting Edge Technology Can Make the Difference
Domenico Bocuzzi (Italy), Jugoslav Isakovic, Alcon (Geneva), Prof.
Dr. Ramin Khoramnia (Germany)
Călătoria Wavelight – Contoura și Streamlight
The WaveLight Journey - Contoura & Streamlight
Alina Cantemir, Prof. Dr. Mohamed Hosny (Egypt)
Moderator Prof. Dr. Călin Petru Tătaru
Simpozion / Symposium Alcon
Lucrări libere (Free Papers)
Pauză de masă (Lunch Break)
Lucrări libere (Free Papers)
Adaptive fluidics + eyeTELLIGENCE - noutăți în
phacoemulsificare cu Stellaris Elite
Cristian Postolache
Yellox – un altfel de antiinflamator ocular?
Yellox – a different ocular NSAID?
Daniel Brănișteanu
Simpozion / Symposium Bausch Health
Efectul acidului hialuronic cu greutate moleculară mare
asupra apoptozei și inflamației țesutului epitelial cornean

13

16:50 – 17:00

17:00 – 19:00

20.30

14

The effect of high molecular weight hyaluronic acid on the
apoptosis and inflammation of corneal epithelial cells
Horia Stanca
Simpozion / Symposium AMD Nobel
Aplicații mobile în oftalmologie
Mobile applications in ophthalmology
Ferian Ciorabai
Simpozion / Symposium Rompharm
Cazuri deosebite în chirurgia cataractei – televoting /
Masă Rotundă
Interactive session – particular cases in cataract surgery –
televoting / Round Table
Cocktail

Duminică 16 Iunie
Sunday 16th of June
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00

Corecția presbiopiei
ABC-ul chirurgiei refractive
Biometrie "Tips and Tricks"
Închiderea congresului (Closing Ceremony)
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Program Detaliat (Detailed Programme)
Joi 13 Iunie
Thursday 13th of June
Conferința Anuală a Societății Române Retina
The Retina Romanian Society Conference
Scufundându-ne prin abisul vitrean
Diving through the vitreal abyss
15:00 - 19:00
15:00 – 16:30
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Lucrări invitate și Simpozioane
Invited Papers and Symposiums
Sesiunea I / Session I
Scufundarea liberă în abisul vitrean – sesiune cu lucrări invitate
Free diving through the vitreal abyss – invited lectures session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T.
Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, S.L. Dr. D. Brănișteanu
1.
Edemul macular diabetic refractar – o poveste fără sfârșit?
Refractory Diabetic Macular Edema - A Never-ending
story?
D. Brănișteanu (Iași, România)
2.
Laserule, nu mă răni!
Laser, Don't hurt me!
H.T. Stanca (București, România)
3.
Modelând vitrosul
Shaping the vitreous
M. Munteanu (Timișoara, România)
4.
Este chiar ceea ce vezi!
It is What You See !
F. Baltă (București, România)

16:30 – 18:00

Sesiunea II / Session II
Tehnologia azi – sesiune tehnică
Technology nowadays – technical session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T.
Stanca, S.L. Dr. D. Brănișteanu, Dr. O. Mușat, Dr. L. Levai, Dr. C.
Roșca
1.
Sistemul Phaco-Vitrectomie EVA care maximizează
controlul chirurgului
EVA Phaco-Vitrectomy system that maximizes surgeons
control)
Kembli-Med: Țivichi Stere
2.
Tehnologii avansate de vizualizare si măsurare
Advanced visualization and measurement technologies)
Zeiss: Alexandru Herman
3.
Constellation Vision System sau Tinerețe fără Bătrânețe –
HiTech
Constellation Vision System or Everlasting Youth – HiTech)
Alcon: Bogdan Mihai
4.
Tehnologia angioOCT Optovue
Optovue angioOCT technology
Kembli-Med: Cocu Octavian
5.
Topcon - totul pentru retina
Topcon – all you need for retina
Optimed: Sebastian Cosoroabă
6.
Spectralis OCT - Platforma imagistică multimodală pentru
prezent și viitor
Spectralis OCT – Multimodal Imaging Platform for the
present and for the future
RomGer: Marius Năstăsescu
7.
Laserul IRIDEX IQ577 MicroPulse™ Multispot – ce îl face
SIGUR în aplicațiile laser „Trans-Foveale”
IRIDEX IQ577 MicroPulse™ Multispot laser - what makes it
“Fovea- friendly” and SAFE in Trans-foveal laser
applications
Spectra Vision: Gabriel Kicsid
17

8.

18:00 – 18:15
18:15 – 18:45

18:45 – 19:00

20:00
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EVOKE DX – Evaluarea funcțională a retinei –
Electrofiziologie
Farmatin Medical: Ionuț Apostol
Pauza / Break
Sesiunea III / Session III
Extinderea intervalelor terapeutice cu Aflibercept prin abordare
proactivă
Proactive, extended dosing with Aflibercept: Examining the
evidence in Namd
Simpozion Bayer / Bayer Symposium
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, Prof. Dr. M.
Munteanu, S.L. Dr. H.T. Stanca, S.L. Dr. D. Brănișteanu
1.
Treat-and-extend: A proactive approach to treatment
M. Munteanu (Timișoara, România)
2.
Treat-and-extend with Aflibercept: Insights from ALTAIR
H.T. Stanca (Bucharest, România)
Sesiunea IV / Session IV
Simpozion Inocare/ Inocare Symposium
Corioretinita seroasă centrală – opțiuni terapeutice alternative
D. Brănișteanu (Iași, România)
Cocktail

Vineri 14 Iunie
Friday 14th of June
08:30 – 10:20

10:20 – 11:30

10:20

10:27

10:34

10:41

10:48

LIVE SURGERY transmission from Opticlass Timișoara
Tecnis Eyhance – a new standard in cataract surgery with
monofocal IOL?
Augustin Ivanescu , Radu Ivanescu, Andrei Filip
Tecnis Eyhance – personal experience
Călin Tătaru
Simpozion / Symposium Johnson&Johnson Vision
Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee):
Olga Goulia, Mircea Filip
Decizii dificile în implantul de cristalin – câteva situații
Difficult decisions in IOL implantation – some cases
M. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu,
R. Malciolu, Cristina Antonescu, Carmen Dragne
Cataract surgery for VIPs. Decision making based on
functional visual parameters
Olga Goulia, Achilleas Rasoglou
Sindromul de ochi uscat și chirurgia cataractei
Dry eye syndrome and cataract surgery
Valeriu Cușnir Jr., Nina Bulat, Valentina Lupan , Elena
Josan , Valeriu Cușnir
Implant fără sutură – tehnica dublă flanșă Yamane
modificată
Sutureless intraocular lens fixation – double flange Yamane
modified technique
A. Ștefănescu-Dima, Andreea Tănasie, Maria Mercuț, Carmen
Mocanu
Metodă “neconvențională” de rezolvare a unei dialize de sac
capsular în lipsa unui inel de consolidare capsulo-zonulară (CTR).
"Non-conventional" method of solving a capsular bag dialysis in
the absence of a capsular tension ring
V. Chercotă, A. Haiduc, A. Iștoc, T. Toma
19

10:56 Lasik în astigmatismul hipermetropic și nistagmus
congenital - prezentare de caz
Lasik in hyperopic astigmatism and congenital nystagmus - case
report
Alina Cantemir, D. Chiseliță
11:03 Studiul comparativ al efectului de midriază indus de mydrane,
intraoperator, mezaton intraoperator și tropicamidă și fenefrin –
instilații preoperator
Comparative study of mydriasis effect induced by intracameral,
mydrane – mezatone and tropicamide - fenefrin topical
instillations
Oana Postolache, C. Postolache
11:10 Operația de cataractă în glaucomul neovascular - A opera
sau a nu opera? – video
Cataract Surgery in Neovascular Glaucoma – to Perform of not to
Perform Surgery? – video
C. Roșca, Irina Tămășoi
11.17 Evaluarea opțiunilor terapeutice preoperatorii ale chirurgiei
cristalinului în miopie
Decision making in the preoperative assessment of lens surgery in
myopic eyes
Anca Tomi, Irina Ștefan, Alexandra Șerban, Rouța Matei
11:30 – 11:50 Pseudo and true accommodation throughout Extended
Depth Of Focus (EDOF) and upcoming active technologies
Max Boysset
Simpozion / Symposium Swiss Advanced Vision IOL
11:50 – 12:20 Corectarea presbiopiei folosind lentilele intraoculare
Targeting presbyopia with Intraocular lenses
Florian Kretz (Germania)
Simpozion / Symposium Zeiss
12:20 – 13:00 Cazuri deosebite în chirurgia cataractei și chirurgia
refractivă
Special cases in cataract and refractive Surgery
Panajotis Zafirakis (Grecia), Dorin Chiseliță
Simpozion / Symposium Laboratoires Thea
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13:00 - 14:30
14:30 – 15:00

15:00 – 16:30

Pauză de masă (Lunch Break)
What We’ve Been Missing
Clinical Application of Specular microscopy
Susan Oak (SUA)
Simpozion / Symposium Farmatin Medical
Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă (Partea I)
Nightmares in Ophthalmology / Round Table (First Part)
1. Running scared
Florian Kretz
2. Misdirection syndrome
Panagiotis Zafeirakis
3. Primul ochi operat - o treaptă spre înțelepciune
First operated eye - a step towards wisdom
Dorin Chiseliță
4. Opacifierea capsulei posterioare – Perle Elschnig
dificultăți în managementul chirurgical. De la simplu la coșmar
este un singur pas
PCO- Elschnig Pearls, Difficulties in Surgical Approach. From
“piece of cake” to nightmare there is only one step
Dorin Nicula
5. Cataracta hipermatură și implant de cristalin trifocal - un
coșmar intraoperator
Hypermature cataract and trifocal IOL - an intraoperative
nightmare
Dana Preoteasa
6. Double Argentina flag Rhexis
Ahmed Elmassry
7. Metoda neobișnuită de extragere a cataractei
Unusual method for cataract extraction
Mihai Zemba
8. Microftalmie, cataracta congenitală - atitudine terapeutică
Microphthalmia, congenital cataract - surgical solution
Teodor Tomi
9. Chirurgie dificilă într-un caz cu ochi unic ce prezintă cataractă
matură albă și leucom cornean central
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16:30 - 19:15
16:30 - 17:00

17:00 – 19:00
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Difficult surgery in a single eye patient with mature white
cataract and central corneal leukoma
Cristian Postolache
Sesiune video și simpozioane SRR
SRR Video session and symposiums
Sesiunea V / Session V
Simpozion Ewopharma/ Ewopharma Symposium
Ce mai e de făcut pentru pacienții cu vedere scăzută, inexplicabilă,
afectați de Neuropatia Optică Ereditară Leber?
What can we do for patients with unexplained vision loss, affected
by Leber Hereditary Optic Neuropathy? Professor Dr. Dan Milea,
Duke-NUS Medical School, Head of the Visual Neuroscience Group
at the Singapore Eye Research Institute (SERI), Senior Clinician in
the Neuro-Ophthalmology Department of the Singapore National
Eye Centre (SNEC)
Sesiunea VI / Session VI
Chirurgia Abisală Sesiune Video
Abyssal Surgery Video session
Moderatori (Chairing committee): Conf. Dr. F. Baltă, S.L. Dr. H.T.
Stanca, Prof. Dr. M. Munteanu, S.L. Dr. D. Brănișteanu, S.L. Dr. C.
Danielescu, Dr. C. Roșca, Dr. O. Mușat
1. Ciclodializa – când nu știi că e acolo…
Cyclodialysis – when you don’t know it’s there…
A Ștefănescu-Dima, Andreea Tănasie, Maria Mercuț, Carmen
Mocanu
2. Hemoragiile vitreene – ce se poate ascunde sub ele
Vitreal haemorhages – what can lie beneth them
S. Şter, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick, Diana
Coloji
3. Vizualizarea intraoperatorie a membranei limitante interne
Visualization of the internal limiting membrane
C. Rosca , Irina Tamasoi
4. Chirurgia combinată – economie de timp și bani sau strict
necesară?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Combined surgery – saving time and money or absolutely
necessary?
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena Suvac, C. Maftei,
Monica Bordaș, Cristina Culea, Alina Lazăr, Silvia Costin,
George Apostol, Antonia Ranetti
Gaură maculară
Macular Hole
Levai. L, Dohi Orsolya, Chicu Adriana, Aracs D, Livia Olah,
Molnar Ioana, Coloji Diana
Gaura Maculară – în căutarea asiduă a tehnicii ideale Macular
Hole – “desperately” looking for the ideal technique!
H. T. Stanca, Bogdana Tăbăcaru, Elena Suvac, C. Maftei,
Monica Bordaș, Cristina Culea, Alina Lazăr, Silvia Costin,
George Apostol, Antonia Ranetti
Traumă oculară forte
Ocular trauma
Levai L., Bagosi P., Csik Matiku Marta, Ster Olimpia, Ster S.,
Coloji Diana, Csutak Irina, Malachi Angela
Gaură maculară după operație de membrană epiretiniană
Macular hole after epiretineal membrane operation Madaras
Zoltán, Cosmin Lilea
Retinotomia radiară – ultima soluţie
Radial retinotomy – the last resort
C. Danielescu
Decolare retiniană regmatogenă cu rupturi retiniene
periferice și cu gaură maculară tratate prin 2 vitrectomii
consecutive
Rhegmatogenous retinal detachment with peripheral retinal
breaks and macular hole treated by two consecutive
vitrectomies
Florian Baltă, Andrei Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean,
Radu Ochinciuc, Daria Sacalus, Julia Firtulescu
OCT intraoperator pentru gaura maculară tratată prin
vitrectomie cu păstrarea membranei limitante interne
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Intraoperative OCT for macular hole treated by vitrectomy
with the preservation of the internal limiting membrane inverted flap
Florian Baltă
12. Decolare de retină cu retinoschizis
Retinal detachment with retinoschisis
O. Musat, Stella Ioana Popescu, Corina Cristina Cernat,
Edward Calin, Unal Resid, Ayub MihoubiI, L. Gheorghe
13. Opțiune terapeutică minim invazivă în hemoragia subretiniană
maculară masivă din DMLV neovasculară
Minimally invasive therapeutic option in massive submacular
hemorrhage in neovascular ARMD
D.C. Brănișteanu
19:00 – 19:15 Sesiunea VII / Session VII
Societatea Română Retina 10 ani de la înființare
10 years of Retina Romanian Society
H.T. Stanca
Închiderea Conferinței Anuale Retina
Closing remarks of the Retina Conference 2019
F. Baltă
20:30
Cocktail
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Sâmbătă 15 Iunie
Saturday 15th of June
08:30 – 09:00 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee):
Călin Tătaru, Sever Şter
08:30 Corp străin intraocular – caz clinic
Intraocular foreign body – case report
M. Giurgica
08:37 Analiza comparativă a densităților de fotoreceptori la pacienții cu
corioretinopatie seroasă centrală la un singur ochi
Comparative analysis of photoreceptor’s densities in patients with
single eye central serous chorioretinopathy
R. Ochinciuc, M. Munteanu, U. Ochinciuc, F. Baltă
08:44 Cataracta traumatică veche
Old traumatic cataract
Levai L., Ala Seica, Crista A., Larisa Holhos, Ana-Maria Pop
08:51 Cataracta traumatică prin înțepare - soluție chirurgicală
Traumatic cataract through pricking – surgical solution
S. Şter, L. Levai, Olimpia Şter, P. Bagosi, Marta Csick,
Diana Coloji
09:00 – 09:45 Coșmaruri în oftalmologie / Masă Rotundă (Partea a II-a)
Nightmares in Ophthalmology / Round Table (2 nd Part)
1. Răspunzând apelului unui coleg mai tânăr – o aventură
chirurgicală
Assisting a younger surgeon – a surgical adventure
Alin Ștefănescu
2. O cataractă “îndărătnică” (mai lungă de 5 minute)
A “nasty” cataract (longer than 5 minutes)
Horia Stanca
3. Cataract surgery through small pupil (4mm) in advanced
pseudoexfoliation syndrome with weak zonule
Konstantina Koufala
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4. Chirurgie cu implant Visian™ centraflow implantable collamer
lens pentru miopie forte, urmat de glaucom cu bloc pupilar și
explantare ulterioară a ICL-ului
Visian™ centraflow implantable collamer lens surgery for high
myopia, followed by pupillary block glaucoma and
subsequental ICL explantation
Mihnea Munteanu
5. A video case of a combined lamellar keratoplasty, white
cataract, small pupil wit membranectomy, phaco IOL
Miltos Balidis
09:45 – 10:30 Mini Well: alegerea pentru o vedere 20/Happy
Mini Well: The Choice for 20/Happy Vision
Claudio Carbonara (Italia), Bogdan Galan
Resveratrolul și coenzima Q10 în forma umedă a DMLV
Horia Stanca
Simpozion / Symposium SIFI
10:30 – 12:00 Când tehnologia de vârf Alcon face diferența
When the Alcon Cutting Edge Technology Can Make the Difference
Domenico Bocuzzi (Italy), Jugoslav Isakovic, Alcon (Geneva), Prof.
Dr. Ramin Khoramnia (Germany)
Călătoria Wavelight – Contoura și Streamlight
The WaveLight Journey - Contoura & Streamlight
Alina Cantemir, Prof. Dr. Mohamed Hosny (Egypt)
Moderator Prof. Dr. Călin Petru Tătaru
Simpozion / Symposium Alcon
12:00 – 13:00 Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee):
Dorin Chiseliță, Dorin Nicula
12:00 Surprize refractive după chirurgia cataractei datorate unor erori
umane. Soluții terapeutice
Refractive surprises after cataract surgery due to human error.
Terapeutic solutions
Monica Gavriș, R. Mateescu, Roxana Suciu, Ioana Olteanu, Iulia
Gavriș
12:07 Pacient pluritarat – chirurgie în privat
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12:14

12:21

12:28

12:35

13:00 – 14:30
14:30 – 15:40

14:30

14:37

14:44

14:51

Multiple comorbidities – surgery in private practice
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga, M Milicescu, Adina
Toader
IOL selection and appropriate timing for cataract surgery for
patients with age related macular degeneration (AMD). The low
vision ophthalmologist perspective
Olga Goulia, Achilleas Rasoglou
Poate fi evitată rotația cristalinelor torice de tip plachetă?
Can we prevent postoperative rotation of toric plated-haptic
intraocular lens?
Călin Petru Tătaru, Marian Burcea, Anca Dogǎroiu, Cătălina
Tătaru, George Sima, Adina Enăchescu
Relația dintre evaluarea preoperatorie a gradului de
complexitate al cataractei și complicațiile intra și postoperatorii
The relationship between the preoperative assessment of cataract
complexity and intra and postoperative complications
D. Chiseliţă, Diana Săndulache, Oana Maxim
Sindromul pseudoexfoliativ - o poveste fără sfârșit
Pseudoexfoliation syndrome - a never ending story
Simona Ardelean
Pauză de masă (Lunch Break)
Lucrări libere (Free Papers)
Moderatori (Chairing committee):
Cristina Nicula, Mihai Zemba
Cristalinul autonom? – prezentare video
The lense is there, but where? – video case study
A. Albert
Cataractă juvenilă cu policorie - Rezolvare chirurgicală
Juvenile cataract with polikoria - Surgical management
Cristina Nicula, D. Nicula
Chirurgia cataractei în caz de dehiscenţă zonulară
Cataract surgery in zonular dehiscence
E. Ungureanu, Sînziana Istrate, Ş. Oprea, Ioana Cornescu, R.
Istetia, Raluca Băluță
Cataracta după transplant – considerații etiologice și de
tehnică chirurgicală pornind de la un caz clinic
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14:58

15:05

15:12

15:19

15:26

15:40 – 16:30

16:30 – 16:50
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Cataract after penetrating keratoplasty – discussions
about ethiology and surgical technique in a clinical case
M. Zemba, Corina Ioana Avram, Alina-Cristina Stamate
Capsulorexis în “spirală” in cataractele hipermature - film video
“Spiral” capsulorhexis in hipemature cataract - video
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
În căutarea strategiei ideale de „Mix and Match”
Looking for ideal Mix and Match IOL strategy
B. Galan, Smărăndița Galan, Lucia Epifanov,
Mădălina Anton
Un caz de hipermetropie forte
A case of extreme hyperopia
Valeria Coviltir, V. Dinu
Calitatea vederii la pacientul hipermetrop post lasik
Post LASIK Quality of Vision in Hyperopic Patients
Emilia Frone, C. Tătaru, Irina Cristescu, Corina Ioan
Facoemulsificarea după vitrectomie: provocări pentru chirurgul de
cataractă
Phacoemulsification after vitrectomy: challenges for the cataract
surgeon
Silvia Chiotoroiu, S. Buliga, A. Pintilei, I.G. Ştefaniu, I. Ştefaniu
Adaptive fluidics + eyeTELLIGENCE- noutăți în
phacoemulsificare cu Stellaris Elite
Cristian Postolache
Yellox – un altfel de antiinflamator ocular?
Yellox – a different ocular NSAID?
Daniel Brănișteanu
Simpozion / Symposium Bausch Health
Efectul acidului hialuronic cu greutate moleculară mare asupra
apoptozei și inflamației țesutului epitelial cornean
The effect of high molecular weight hyaluronic acid on the
apoptosis and inflammation of corneal epithelial cells
Horia Stanca
Simpozion / Symposium AMD Nobel

16:50 – 17:00

17:00 – 19:00

Aplicații mobile în oftalmologie
Mobile applications in ophthalmology
Ferian Ciorabai
Simpozion / Symposium Rompharm
Cazuri deosebite în chirurgia cataractei – televoting /
Masă Rotundă
Interactive session – particular cases in cataract surgery –
televoting / Round Table
1. Cât se poate întinde coarda?
How far can you go?
Dorin Chiseliță
2. Eroare refractivă mare postoperatorie (Ce e de făcut? Cum e
de făcut?)
Important postoperative refractive error (What to do? How to
do?)
Horia Stanca
3. Phaco DMEK on a high myope, No support cataract operation
on Advance cone
Miltos Balidis
4. Anizometropie postoperatorie, care este soluția de ales?
Postoperative anisometropia, which is the proper solution?
Dorin Nicula
5. Capsulorhexis cu "Flag of Argentina" în doi timpi
Capsulorhexis with "Flag of Argentina" in two steps
Valeriu Rusu
6. Restoration of post traumatic aniridia
Konstantina Koufala
7. Cataractă traumatică, subluxație de cristalin, ruptură iriană și
glaucom secundar
Traumatic cataract, lens subluxation, rupture of the iris and
secondary glaucoma
Dana Preoteasa
8. Operația de cataractă în prezența implantului fakic
Cataract surgery in the presence of phakic implants
Călin Tătaru
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20.30
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Chirurgia cataractei în România – 2018
Cataract surgery in Romania – 2018
C. Tătaru, M. Zemba, A. Ioachim
Cocktail

Duminică 16 Iunie
Sunday 16th of June
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00

Corecția presbiopiei
ABC-ul chirurgiei refractive
Biometrie "Tips and Tricks"
Închiderea congresului (Closing Ceremony)
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Rezumate SRR (RRS Abstracts)
Sesiunea I (Lucrări invitate)
EDEMUL MACULAR DIABETIC REFRACTAR – O POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT?
D. Brănișteanu (Iași, România)
Edemul macular diabetic (EMD) este consecința multiplelor alterări biochimice din
ochiul diabetic și reprezintă o cauză principală de scădere a funcției vizuale.
Injectarea intravitreană de diverși agenți antiVEGF reprezintă noua terapie de
elecție a EMD și este utilizată cu succes în practica clinică pe scară largă. Cu toate
acestea, există cazuri etichetate ca refractare, rezistente sau persistente, la care
răspunsul terapeutic este insuficient sau chiar absent, motiv major de insatisfacție
pentru pacient. Managementul EMD refractar reprezintă o provocare și include
diverse strategii terapeutice care variază de la modularea sau înlocuirea agentului
antiVEGF la asocierea de derivați cortizonici, tratamente laser, terapii combinate
medicale sau chirurgicale. Utilizând o cazuistică proprie, prezentarea își propune
să realizeze o trecere în revistă a celor mai noi date din literatură referitoare la
subiectul abordat și să faciliteze evaluarea corectă a cazurilor reale de EMD
refractar. Este de asemenea abordat rolul major al tomografiei în coerentă optică
în evaluarea inițială, decizia terapeutică și urmărirea cazurilor. La finalul prezentării
este discutat algoritmul terapeutic actual și sunt prezentate câteva dintre cele mai
noi si promițătoare opțiuni terapeutice aflate în investigație.
Cuvinte cheie: Edem macular diabetic refractar, Tomografie în coerență optică,
Algoritm terapeutic.
Refractory diabetic macular edema - a never-ending story?
D. Brănișteanu (Iași, România)
Diabetic macular edema (DMO) is the consequence of multiple alterations of
biochemical pathways in diabetic eye and is a leading cause of visual impairment.
Despite massive clinical use of intravitreal anti-vascular endothelial growth factor
agents, which become the new mainstay treatment of center-involving DMO, a
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certain proportion of eyes do not achieve optimal response to treatment and are
called refractory, resistant or persistent DMO. These cases are usually responsible
for major patient disappointment due to lack of vision improvement. Management
of refractory DMO is challenging and is including various therapeutic strategies
that vary from anti-VEGF switch or modulation to adding corticosteroids, laser,
combination therapies, and surgery. Illustrated with personal cases, the lecture is
intended to present a summary of recent literature data on this topic and to help
correctly evaluate new cases and also to differentiate true and false cases of
resistance. The importance of optical coherence tomography to guide diagnosis,
treatment and monitoring is also highlighted. At the end, an algorithmic approach
for refractory DMO management is described, as well as promising emerging
therapies.
Key words: Refractory Diabetic Macular Edema, Optical coherence tomography,
Algorithmic approach.
MODELAREA VITROSULUI – TENDINȚE ACTUALE ȘI O TRECERE ÎN REVISTĂ A
LITERATURII
Prof. Dr. M. Munteanu
Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara
Cuvinte cheie: vitros, vitreoliză laser, vitreoliză farmacologică
Rezumat: Scopul acestei lucrări este revizuirea tendințelor actuale și a opțiunilor
terapeutice în tratarea diferitelor patologii ale corpului vitros. În ultimul deceniu,
arsenalul terapeutic s-a extins, ajungând de la soluții "clasice" cum ar fi terapia cu
suplimente si vitamine, la vitreoliza cu laser YAG, opțiuni chirurgicale (vitrectomie
de mare viteză, vitrectomie hipersonică, “wiping-ul” vitreean etc.), la tratamentul
intravitrean farmacologic (triamcinolon acetonid, implante cu dexametazona,
agenti anti-VEGF) si tratamentul intravitrean enzimatic. Tratamentul trebuie sa
tinteasca întotdeauna afectiunea sau tulburarea de fond, iar medical oftalmolog
trebuie să decidă opțiunea terapeutică corectă pentru fiecare pacient in parte.
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Shaping the vitreous – current trends and review of literature
Prof. Dr. M. Munteanu
“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
Key words: vitreous, YAG laser vitreolysis, pharmaceutical vitreolysis
Summary: Aim of this paper is review the current trends and therapeutic options in
the management of various vitreous pathological conditions. In the last decade,
the therapeutic arsenal expanded, reaching from “classical” solutions, like
supplement and vitamin therapy, to YAG laser vitreolysis, surgical options (highspeed vitrectomy, hypersonic vitrectomy, vitreous wiping etc), to intravitreal
pharmacologic (triamcinolone acetonide, dexamethasone implants, anti-VEGF
agents) and enzymatic treatment. The treatment is always directed at the
underlying disease or disorder, and the ophthalmologist must decide the correct
therapeutical option for each patient.
LASERULE, NU MĂ RĂNI!
S.L. Dr. 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: fotocoagulare laser, emisie laser subthreshold, laseri micropulsați
Rezumat: Fotocoagularea standard, ce are ca scop albirea ușoară sau mai
accentuată a retinei la punctul de impact, este o variantă suprathreshold de
aplicație laser. Energia laser nu se absoarbe în retina transparentă, ci în EPR și
melanocitele coroidiene, unde este convertită în căldură (65° C). Aceasta se
extinde spre retina neurosenzorială supraiacentă și arde o parte din ea.
Fotocoagularea subthreshold induce creșteri reduse ale temperaturii (între 5° și
15° C) în jurul celulelor EPR. Prin micropulsuri, tratamentul poate ținti mai precis
EPR și scade considerabil riscul leziunilor termice în țesutul retinian înconjurător.
Fotoacoagularea micropulsată subthreshold poate avea efecte benefice, fără a
distruge țesuturi sau celule, spre deosebire de fotocoagularea convențională
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suprathreshold, care alterează ireversibil fotoreceptori și chiar celule ganglionare,
cu implicații asupra percepției de lumină în regim scotopic, mezopic sau circadian.
Fotocoagularea micropulsată reduce major lezarea retinei folosind repere clinice
invizibile, poziționând mult mai precis efectele laserului cu timpi de expunere de
cel puțin 100 de ori mai mici și optimizând lungimea de undă.
Laser, don’t hurt me!
S.L. H. T. Stanca1,2 MD PhD
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: laser photocoagulation, subthreshold laser emission, micropulsed lasers
Summary: Standard photocoagulation with white burn endpoints is a suprathreshold, retina-damaging, laser surgery. The laser beam is not absorbed in the
transparent retina, but in RPE and choroid melanocytes where light energy
converts into heat (65° C). Heat spreads to the overlying neurosensory retina,
burning some part of it. Sub-threshold photocoagulation is a laser therapy that
works by inducing low temperature rises (5° to 15° C) around the RPE cells. With
micropulsing, treatment can target the RPE more precisely and there is less risk of
thermal spread that can cause unnecessary coagulative injury to surrounding
retinal tissue. Subthreshold micropulse photocoagulation can be constructive
without being destructive, whereas conventional suprathreshold photocoagulation
causes permanent rod, cone, and retinal ganglion photoreceptor damage, with
corresponding losses in scotopic, mesopic, and circadian photoreception.
Micropulse photocoagulation can decrease retinal damage by using subvisible or
barely visible treatment endpoints, localizing laser effects with exposures 100 times
shorter than those available with manual or automated pattern conventional
photocoagulators and optimizing laser wavelength.
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ESTE CEEA CE SE VEDE!
Dr. Florian Balta PhD, FEBO
Universitatea de Medicina si Farmacie, “Carol Davila” Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice
Clinica Retina, București
Sunt prezentate principii si tehnici chirurgicale in principalele patologii
vitreoretiniene, utilizând sistemul de vizualizare Ngenuity.
It is What You See!
Florian Balta, MD, PhD, FEBO
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
Bucharest Eye Hospital and Clinic
Retina Clinic Bucharest
Principles and practice in the main vitreoretinal pathologies are presented, using
the Ngenuity visualization system.
Sesiunea VI – Sesiunea VIDEO
CICLODIALIZA – CAND NU ȘTII CĂ E ACOLO…
A Ștefănescu-Dima (1,2,3), Andreea Tănasie (1,2,3), Maria Mercuț (1,2), Carmen
Mocanu (1,2)
1 UMF Craiova
2 Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
3 Clinicile Ocularius
Cuvinte cheie: ciclodializă, cristalin luxat, vitrectomie
Prezentare video – se prezintă un caz de traumatism forte ocular cu plaga lamelară
corneeană, luxație posterioară de cristalin, hernie de vitros in camera anterioară,
hipertonie secundară. Intraoperator, se constată existența unei fante de
ciclodializă cu decolare parțială de corp ciliar și coroidă. După repoziționarea unui
trocar în alt sector, se completează vitrectomia, lensectomia și se face tamponadă
cu ulei de silicon pentru a reduce decolarea de corp ciliar. Postoperator, coroida și
retina sunt atașate iar presiunea intraoculară este normal-joasă. Gonioscopia arată
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o închidere incompleta a fantei de ciclodializă. La 4 luni, se extrage uleiul de silicon,
se suturează un implant rigid în sulcus, orientând haptica din urmă în sectorul
ciclodializei. Postoperator, fanta de ciclodializă este închisă, presiunea intraoculară
crește la 35 mmHg dar se compensează sub tratament topic. Recuperarea vizuală
este acceptabilă (1/4 optim corectată).
CYCLODIALYSIS – WHEN YOU DON’T KNOW IT’S THERE…
A Stefanescu-Dima (1,2,3), Andreea Tanasie (1,2,3), Maria Mercut (1,2), Carmen
Mocanu (1,2)
1 Craiova Medical University
2 Ophthalmology Clinic, Craiova County Emergency Hospital
3 Ocularius Clinics
Key words: cyclodialysis, lens luxation, vitrectomy
Video paper – we present a case of ocular blunt trauma with partial-thickness
corneal wound, posterior lens luxation, vitreous in the anterior chamber and ocular
hypertonia. Intraoperatively, we encounter a partial ciliary body and choroid
detachment due to an unknown cyclodialysis cleft. After having repositioned one
of the trocars in a different quadrant, we accomplish vitrectomy, lensectomy and
we use silicon oil tamponade in order to reduce the ciliary body detachment.
Postoperatively, retina and choroid are attached, and intraocular pressure is in the
low-teens. Gonioscopy reveals an incomplete closure of the cyclodialysis cleft. Four
months later, we extract the silicon oil and we suture a rigid intraocular lens in the
sulcus, orienting the trailing haptic in the cyclodialysis cleft meridian.
Postoperatively, the cleft is closed, intraocular pressure rises to 35 mmHg but is
normalized under topical medication. Visual recovery is acceptable (1/4 best
corrected).
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HEMORAGIILE VITREENE – CE SE POATE ASCUNDE SUB ELE
S. Şter1,2, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Diana Coloji1
1
Spitalul Judeţean Satu Mare
2
Clinica Imagister - Satu Mare
3
Clinica Vitreum - Satu Mare
Cuvinte cheie : ruptură retiniană, retinopatie diabetică, hemoragie vitreană
Scopul lucrării : Se prezintă cazul unui pacient cu o ruptură retiniană ascunsă.
Material şi metodă : Un pacient cu retinopatie diabetică proliferativă
fotocoagulată LASER prezintă o hemoragie vitreană inferioară. Ecografic se
observă o ruptură retiniană periferică fără decolare de retină. Se practică
vitrectomie prin pars plana şi se efectuează baraj LASER al rupturii retiniene.
Rezultate : Postoperator evoluţia pacientului este favorabilă cu recuperarea
funcţiei vizuale.
Concluzii : Deseori atribuim hemoragiile vitreene bolii diabetice dar trebuie să fim
meticuloşi în investigaţii pentru a exclude eventuale rupturi care se pot complica
cu decolări de retină.
VITREAL HAEMORHAGES – WHAT CAN LIE BENETH THEM
S. Şter1,2, L. Levai3, Olimpia Şter2, P. Bagosi1, Marta Csick1, Diana Coloji1
1
Spitalul Judeţean Satu Mare
2
Clinica Imagister - Satu Mare
3
Clinica Vitreum - Satu Mare
Key words: retinal rupture, diabetic retinopathy, vitreal hemorrhage.
Purpose: The case of a patient with a hidden retinal rupture is presented.
Material and Method: A patient with LASER photocoagulated proliferative diabetic
retinopathy suffers an inferior vitreal hemorrhage. A retinal tear without retinal
detachment is found echo graphically. Pars Plana vitrectomy is performed with
LASER block of the rupture.
Results: Postoperatory evolution is satisfactory, with improved visual acquity.
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Conclusion: Seldom we consider diabetic retinopathy being responsible for vitreal
hemorrhages, but we need to be thorough in investigation to exclude eventual
retinal ruptures that can lead to retinal detachment.
VIZUALIZAREA INTRAOPERATORIE A MEMBRANEI LIMITANTE INTERNE
C. Rosca, Irina Tamasoi , clinica Oculens, Cluj Napoca.
Scopul acestei lucrări este de a evidenția diferite metode de vizualizare
intraoperatorie a membranei limitante interne. In practica utilizam frecvent
triamcinolon si trypan blue. Ambii “coloranți” au anumite particularități. Montajul
video le va evidenția si va atrage totodată atenția asupra avantajelor si
dezavantajelor fiecărei metode.
Visualization of the internal limiting membrane
C.Rosca, Irina Tamasoi - clinica Oculens, Cluj - Napoca.
The aim of this paper is to outline different methods of visualization of the internal
limiting membrane. In our current practice we frequently use trypan blue and
triamcinolone. Each “dye” has its particularities. The video sequel will outline them,
the advantages and disadvantages of the two methods.
CHIRURGIA COMBINATĂ – ECONOMIE DE TIMP ȘI BANI SAU STRICT NECESARĂ?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac2, C. Maftei2, Monica Bordaș2,
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia Ranetti2
1
Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila”, Bucureşti, România
2
Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa
Ionescu”, Bucureşti, România
Cuvinte cheie: facoemulsificare, implant intraocular, vitrectomie posterioară pe 25
Ga, gaură maculară, flap inversat, dezlipire de retină regmatogenă.
Rezumat: Prezentăm un caz de gaură maculară stadiul IV și unul de dezlipire de
retină cu ruptură inferioară la care a fost necesară operația combinată pentru a
facilita vizualizarea polului posterior și realizarea manevrelor specifice (peelingul
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membranei limitante interne și inversarea flapului, drenajul lichidului subretinian
sub tamponament cu aer si endofotocoagulare laser etc.). Deși în general preferăm
abordul seriat al celor două segmente din motive de comfort chirurgical și
stabilitate oculară, sunt situații în care îndepărtarea cristalinului cataractat și
înlocuirea lui cu unul artificial pliabil trebuie să se facă în același moment operator
cu manevrele asupra segmentului posterior, având un impact favorabil asupra
recuperării funcționale mai rapide și mai eficiente.
Combined surgery – saving time and money or absolutely necessary?
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac2, C. Maftei2, Monica Bordaș2,
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia Ranetti2
1
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Carol
Davila”, Bucharest, Romania 2 Eye Clinic,” Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency
Hospital, Bucharest, Romania
Key words: phacoemulsification, intraocular lens, 25 Ga pars plana vitrectomy,
macular hole, inverted ILM flap, regmatogenous retinal detachment.
Summary: We are presenting two cases (stage IV macular hole and inferior retinal
detachment) operated using combined techniques in order to facilitate the fundus
viewing and the specific surgical maneuvers like ILM peeling and inverting,
subretinal fluid drainage under air tamponade, laser endophotocoagulation etc.
Although our regular approach is the sequential surgery due to a better surgical
comfort and ocular stability, there are situations which need to remove the
opacified lens and to use a foldable IOL into the bag in the same time with the pars
plana vitrectomy and other retinal maneuvers, improving in this way the patient’s
functional prognosis.
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GAURĂ MACULARĂ
Levai. L*, Dohi Orsolya*, Chicu Adriana*, Aracs D*, Livia Olah*, Molnar Ioana*,
Coloji Diana*
*Vitreum Satu Mare
Introducere. Gaura maculară este o afecțiune retiniană severă cu o frecvență
crescută dupa vârsta de 55 de ani, mai frecvent întâlnită la sexul feminin.
Inchiderea spontană este rar întâlnită, intervenția chirurgicală fiind terapia de
elecție.
Material și metodă. Pacientă în varsta de 63 de ani prezintă gaură maculară totală
stadiu IV, acuitatea vizuală 0,2 Snellen, ochiul congener prezentând macula de
aspect normal cu funcție vizuală totală. S-au efectuat vitrectomie posterioară,
decolarea hialoidei posterioare, peeling al membranei limitante interne flap
pediculat eversat pe gaura maculară.
Rezultate. În urma intervenției chirurgicale am obținut inchiderea găurii maculare
si imbunătățirea acuității vizuale la 0.6 Snellen.
Concluzii. Vitrectomia posterioară și tehnica inverted flap s-au dovedit a fi eficiente
în tratamentul găurii maculare.
Discuții. Terapia chirurgicală cât mai precoce, precum și utilizarea tehnicii inverted
flap cresc șansele de recuperare la pacienții cu gaură maculară.
Cuvinte cheie: Gaură maculară, inverted flap
MACULAR HOLE
Levai. L*, Dohi Orsolya*, Chicu Adriana*, Aracs D*, Livia Olah*, Molnar Ioana*,
Coloji Diana*
*Vitreum Satu Mare
Introduction. The macular hole is a severe retinal disorder with an increased
frequency after the age of 55, more commonly seen in females.
Spontaneous closure is rare, surgical intervention being elective therapy.
Methods. Female patient aged 63 was diagnosed with a stage IV macular hole,
visual acuity 0.2 Snellen, fellow eye showing normal macula with total visual
function.
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The following were performed: pars plana vitrectomy, hyaloid removal, peeling of
the internal limiting membrane and leaving a pediculated flap over the macular
hole.
Results. Following surgery, we have obtained the closure of the macular hole and
visual acuity improvement to 0.6 Snellen.
Conclusions. Pars plana vitrectomy and inverted flap technique have been shown
to be effective in treating macular holes.
Discussions. Surgery as early as possible and the use of inverted flap technique,
increase the chances of recovery in patients with macular hole.
Keywords: Macular hole, inverted flap
GAURA MACULARĂ – ÎN CAUTAREA ASIDUĂ A TEHNICII IDEALE
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac2, C. Maftei2, Monica Bordaș2,
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia Ranetti2
1
Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila”, Bucureşti, România
2
Secția Clinică de Oftalmologie , Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa
Ionescu”, Bucureşti, România
Cuvinte cheie: vitrectomie posterioară prin 25 Ga, gaură maculară, peelingul
membranei limitante interne, flapul inversat de limitantă internă,
Rezumat: Chirurgia găurii maculare a beneficiat de o multitudine de inovații
tehnice și tehnologice în ultimii douăzeci și cinci de ani. Sistemele de vitrectomie
miniinvazive prin trocare, pensele de tip “end-gripping” și “end-grasping”, gazele
intraoculare (SF6, C2F6), tehnicile de disecție a hialoidei posterioare și membranei
limitante interne au ameliorat considerabil prognosticul de recuperare anatomică
și funcțională. Deși în ultimul timp se constată o predilecție tot mai mare a
chirurgilor spre flapul inversat de limitantă internă sunt încă numeroase cazuri la
care desi această manevră nu se realizează, găurile maculare se închid totuși cu
success și deasemenea sunt încă numeroase cazuri la care deși închiderea
anatomică este completă, recuperarea funcțională este limitată. Prezentăm câteva
exemple în acest sens și discutăm particularitățile întâlnite.
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Macular Hole – “desperately” looking for the ideal technique!
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac2, C. Maftei2, Monica Bordaș2,
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia Ranetti2
1
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Carol
Davila”, Bucharest, Romania 2 Eye Clinic,”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency
Hospital, Bucharest, Romania
Key words: 25 Ga pars plana vitrectomy, macular hole, ILM peeling, inverted ILM
Summary: The macular hole surgery had benefited from several technical and
technological innovations in the last 25 years. The trocar MIVS systems, the “endgripping” and “end-grasping” microforceps, the intraocular gases (SF6, C2F), the
posterior hyaloid dissection techniques and the complete or partial ILM removal
had considerably improved the anatomical and functional recovery prognosis.
Although the last years showed an increased predilection of the retinal surgeons
for inverted ILM flap techniques, there are still a lot of cases which successfully close
without inverted flaps and there are still a lot of cases which don’t have an
improved function despite a nice anatomical contour. We are presenting a few
atypical cases and We are discussing their particularities.
TRAUMĂ OCULARĂ FORTE
Levai L.*, Bagosi P.**, Csik Matiku Marta**, Ster Olimpia**, Ster S.**, Coloji
Diana**, Csutak Irina**, Malachi Angela
*Vitreum Satu Mare
**Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
Introducere. Contuziile oculare forte se pot solda cu leziuni grave ale tuturor
parților anatomice oculare, intervențiile chirurgicale adoptate in aceste cazuri fiind
complexe și laborioase.
Material si metodă. Pacient în vârstă de 60 de ani a suferit un traumatism ocular
forte prin cădere de la înălțime (trepte). Globul ocular a suferit o plagă sclerală cu
herniere de membrane, hemoftalmus, dezlipire de retină. Pacientul a fost tratat
de urgență efectuându-se toaleta și sutura plăgii. Per secundam s-a intervenit
chirurgical pentru tratamentul dezlipirii de retină (recidivat, reoperat) utilizânduse tamponament cu silicon. Datorită afachiei și aniridiei siliconul a provocat un
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început de decompensare corneană. Pentru a menține siliconul în cavitatea
vitreană si pentru a avea o camera anterioară suficient de adâncă am utilizat sutura
sclerală cu fir 10-0 prolene.
Rezultate. În urma intervenției chirurgicale am reușit sa obținem o cameră
anterioară adâncă, siliconul fiind izolat in cavitatea vitreană.
Concluzii. Sutura sclerală cu fir 10-0 prolene este o metodă eficientă de a restabili
adâncimea camerei anterioare și de a menține siliconul in cavitatea vitreană în
cazurile pacienților cu aniridie.
Discuții. Siliconul poate duce la decompensare corneană în cazul contactului direct
cu endoteliul corneean. Datorita tensiunii superficiale a uleiului de silicon acesta
este reținut în cavitatea vitreană în urma suturii sclerale cu fir de prolene 10-0.
Cuvinte cheie: Silicon, traumă forte, fir prolene 10-0
OCULAR TRAUMA
Levai L.*, Bagosi P.**, Csik Matiku Marta**, Ster Olimpia**, Ster S.**, Coloji
Diana**, Csutak Irina**, Malachi Angela**
*Vitreum Satu Mare
**Satu Mare Emergency County Hospital
Introduction. Strong ocular contusions may result in severe lesions of all ocular
anatomical parts, surgical interventions being complex and laborious in these
cases.
Methods. A 60-year-old patient suffered a strong eye injury after falling from
height (steps).
The eyeball suffered an open scleral wound with herniated membranes,
hemophthalmos, retinal detachment. The patient was treated in emergency by
performing cleaning and suture of the wound. Per secundam we have performed
surgical repair of the retinal detachment, which redetached and was reoperated
using siicone oil tamponade. Due to aphakia and aniridia the silicone oil provoked
incipient corneal decompensation.. In order to maintain the silicone in the vitreous
cavity and to have a sufficiently deep anterior chamber, we used the 10-0-prolene
scleral suture.
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Results. After surgery, we have achieved a deep anterior chamber, the silicon oil
being isolated in the vitreous cavity.
Conclusions. 10-0 proline scleral suture is an effective way to restore the depth of
the anterior chamber and to maintain silicone oil in the vitreous cavity in aphakia
and aniridia patients.
Discussions. Silicone oil can lead to corneal decompensation in case of direct
contact with the corneal endothelium. Due to the superficial tension of the silicon
oil, this is retained in the vitreous cavity following 10-0 prolene sclera suture.
Keywords: Silicone, trauma, 10-0 prolene suture
GAURĂ MACULARĂ DUPĂ OPERAȚIE DE MEMBRANĂ EPIRETINIANĂ:
PREZENTARE DE CAZ
Madaras Zoltán, Cosmin Lilea
Dora Optics, Targu Mures
Introducere Odată cu creșterea accesului oftalmologilor și a pacienților la
investigația retinei prin tomografie în coerență optică asistăm la creșterea
numărului de cazuri diagnosticate cu membrană epiretiniană și/sau gaură
maculară. Tratamentul acestora este chirurgical, prin vitrectomie pars plana, luând
în vedere și acuitatea vizuală preoperatorie a pacienților. Cauzele cele mai
frecvente în apariția găurilor maculare sunt tracțiunea vitreomaculară,
traumatismele, dezlipirea de retină.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente de 65 de ani, cu pseudofac la AO,
care acuză scăderea AV la OD. S-a stabilit diagnosticul de membrană epiretiniană,
care s-a confirmat și pe OCT. S-a practicat PPV 25 G cu îndepărtarea MER.
Postoperator evoluția a fost favorabilă. La 6 luni după operație a apărut pe același
ochi o gaură maculară. S-a intervenit chirurgical, efefctuându-se îndepărtarea
membranei limitante interne prin tehnica lamboului inversat. Postoperator gaura
maculara s-a închis, evoluția fiind favorabilă.
Concluzii: Prin prisma acestui caz dorim să atragem atenția asupra unei etiologii
nediscutate suficient în apariția găurii maculare: tracțiunea tangențială a zonei
maculare prin contractarea membranei limitante interne. Tratamentul chirurgical
prin vitrectomie și îndepărtarea membranei limitante interne prin tehnica
lamboului inversat este o soluție viabilă și în acest caz.
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MACULAR HOLE AFTER EPIRETINEAL MEMBRANE OPERATION: A CASE
PRESENTATION
Madaras Zoltán, Cosmin Lilea
Dora Optics, Targu Mures
Introduction In the past years there has been an increase in the use of optical
coherence tomography in the diagnostics of the macular pathology which has led
to the increase of the number of patients diagnosed with epiretinal membrane
and/or macular hole. The treatment of theese cases is surgical, using pars plana
vitrectomy. Common causes for macular hole can be vitreomacular traction, ocular
trauma and retinal detachment.
Case presentation: We present the case of a 65 yo female patient, pseudophakik in
both eyes, with worsening vision on her right eye. She had epiretinal membrane
visible also on the OCT. She underwent pars plana vitrectomy with good functional
recovery. At 6 months postop on the same eye a macular hole has appeared. Once
again 25 g vitrectomy and ILM peeling with reverse flap technique has been done.
Postoperatively the macular hole has closed.
Conclusions / discussions: With this case we would like to draw attention on this,
yet to be discussed aetiology of macular holes: tangential traction caused by the
shrinkage of the membrana limitans interna. Surgical treatment using ILM peeling
with reverse flap technique can be used and was efficient in this case too.
RETINOTOMIA RADIARĂ – ULTIMA SOLUŢIE
C. Danielescu
UMF „Gr.T.Popa”, Iaşi, Romania
Cuvinte cheie: vitreoretinopatie proliferativă, retinotomie radiară nazală
Retinotomia radiară nu este nicidecum o opţiune originală, însă pare o soluţie la
care apelăm tot mai des, în condițiile în care adresabilitatea pacienților penru
chirurgia vitreoretiniană rămâne problematică, iar adesea ne confruntăm cu
patologii prezentate direct în stadiul de complicații. Indicaţia este reprezentată de
dezlipirile de retină complicate cu vitreoretinopatie proliferativă stadiul D, în care
retinotomia periferică pe 360 grade nu este suficientă (și retina menține aspectul
de “pâlnie”). Se discută posibilele complicații, precum și unele “trucuri” utile
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pentru a ameliora poziționarea finală a retinei. Aplicată judicios și cu atenție la
detalii, această tehnică poate permite în final obținerea de acuități vizuale utile în
unele din cele mai complicate dezlipiri de retina cu care se confruntă chirurgul.
RADIAL RETINOTOMY – THE LAST RESORT
C. Danielescu
UMF „Gr.T.Popa”, Iaşi, Romania
Keywords: proliferative vitreoretinopathy, nasal radial retinotomy
The radial retinotomy is not an original option; on the contrary, it seems to be more
and more often used, since the adresability of patients to the vitreoretinal surgeon
remains problematic (and we often confront pathologies presented in a
complicated stage). The indication for this technique is represented by retinal
detachments complicated with stage D proliferative vitreoretinopathy, where a
peripheral 360 degrees retinotomy is not enough and the rretina remains in a
“funnel” configuration. We are discussing the possible complications of the
technique, as well as some “tricks” that can help the positioning of the retina. Used
correctly and with attention to details, the radial retinotomy may allow us to obtain
useful visual acuities in some of the most challenging retinal detachments.
DECOLARE RETINIANA REGMATOGENA CU RUPTURI RETINIENE PERIFERICE SI CU
GAURA MACULARA TRATATE PRIN 2 VITRECTOMII CONSECUTIVE
Florian Balta, Andrei Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean, Radu Ochinciuc, Daria
Sacalus, Julia Firtulescu
Universitatea de Medicina si Farmacie, “Carol Davila” Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice
Clinica Retina, București
Sunt prezentate cazuri de decolare retiniana regmatogena cu rupturi retiniene
periferice si cu gaura maculară tratate prin 2 vitrectomii consecutive la 1-2
săptămâni distanta. La prima operație s-a obținut reatașarea retinei tamponament
cu aer, iar la a doua operație gaura maculară a fost tratata utilizând tehnica flapului
inversat al membranei limitante interne si tamponament cu gaz. In toate cazurile
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s-a obținut închiderea găurilor maculare si o foarte buna acuitate vizuala (intre 0,3
si 0,6).
Cazurile au fost urmărite un an si nu au fost complicații.
Rhegmatogenous retinal detachment with peripheral retinal breaks and macular
hole treated by two consecutive vitrectomies
Florian Balta, Andrei Iacob, Livia Melcioiu, Ioana Tofolean, Radu Ochinciuc, Daria
Sacalus, Julia Firtulescu
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
Bucharest Eye Hospital and Clinic
Retina Clinic Bucharest
Rhegmatogenous retinal detachment with peripheral retinal breaks and macular
hole were treated by two consecutive vlitrectomies, one to two weeks apart. In the
first operation the retina was attached using air tamponade and in the second
operation, the macular hole was treated by using the inverted flap internal limiting
membrane technique and gas tamponade. In all cases, we obtained the closure of
the macular hole with very good visual acuity (between 0,3 and 0,6). Follow-up
period was one year and there were no complications.
OCT INTRAOPERATOR PENTRU GAURA MACULARA TRATATA PRIN VITRECTOMIE
CU PASTRAREA MEMBRANEI LIMITANTE INTERNE
Florian Balta, MD, PhD, FEBO
Universitatea de Medicina si Farmacie, “Carol Davila” Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice
Clinica Retina, București
Este prezentată utilizarea OCT-ului intraoperator și a sistemului Ngenuity ȋntr-un
caz de gaura maculară tratata prin vitrectomie cu pastrarea membranei limitante
interne si tamponament cu gaz. S-a obținut închiderea găurii maculare si
îmbunătățirea acuității vizuale de la 0,2 la 0,4 la o săptămâna postoperator.
Intraoperative OCT for macular hole treated by vitrectomy with the preservation
of the internal limiting membrane (inverted flap)
Florian Balta, MD, PhD, FEBO
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
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Bucharest Eye Hospital and Clinic
Retina Clinic Bucharest
We present the use of intraoperative OCT with Ngenuity system, in a case of
macular hole treated by vitrectomy with the preservation of the internal limiting
membrane (inverted flap) and gas tamponade. The macular hole was closed, and
the visual acuity increased from 0,2 to 0,4 after one week postoperative.
DECOLARE DE RETINĂ CU RETINOSCHIZIS
O. MUSAT, STELLA IOANA POPESCU, CORINA CRISTINA CERNAT, EDWARD CALIN,
UNAL RESID, AYUB MIHOUBI, L. GHEORGHE
Spitalul Clinic de Urgență Militar Central Carol Davila
Lucrarea prezintă cazul unei paciente în vârstă de 43 ani cu scăderea AV la OD
prezentă de câteva luni. Diagnosticul stabilit a fost de OD: retinoschizis, decolare
de retină cronica, retinoschizis. S-a intervenit chirurgical, practicându-se OD: VP,23
G, endolaser, tamponament intern cu ulei de silicon greu, cu evoluție
postoperatorie favorabilă.
RETINAL DETACHMENT ASSOCIATED WITH RETINOSCHISIS
O. MUSAT, STELLA IOANA POPESCU, CORINA CRISTINA CERNAT, EDWARD CALIN,
UNAL RESID, AYUB MIHOUBI, L. GHEORGHE
Central Military Emergency University Dr. Carol Davila Hospital Bucharest
This paper presents, by the use of video, the case of a 43 years-old female patient
with loss of vision in the right eye (RE) for several months. The following diagnosis
was established: RE: Retinoschisis, Chronic retinal detachment. 23 G posterior
vitrectomy was practiced at RE with endolaser treatment and heavy silicone oil
tamponade, with favorable good results.

52

Opțiune terapeutică minim invazivă în hemoragia subretiniană maculară masivă
din DMLV neovasculară
D.C.Brănișteanu
Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa”
Iași, Romania,
Clinica “RETINA CENTER” Iași, Romania
Scop: Evaluarea eficacității și siguranței terapiei intravitreene antiVEGF singură
sau precedată de dislocarea pneumatică a sîngelui subretinian în hemoragiile
subretiniene maculare masive din DMLV neovasculară.
Metodă: Analiza retrospectivă comparativă a unei serii consecutive de pacienți cu
hemoragii subretiniene maculare masive secundare DMLV neovasculară. În toate
cazurile s-a practicat injectarea intravitreană repetată de bevacizumab până la
dispariția semnelor de exsudație intra și/sau subretiniană. În unele cazuri de
monoftalmi funcționali s-a practicat dislocarea pneumatică a sîngelui subretinian
macular concomitent cu primul tratament antiVEGF prin injectarea în cavitatea
vitreană de 0.3 cc SF6 urmată de menținerea poziției cu fața în jos pentru 72 de
ore. Cazurile au fost urmărite clinic și prin SD-OCT.
Rezultate: În perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2019 au fost tratate 7 cazuri de
hemoragie subretiniană maculară masivă datorată DMLV neovasculară. În 3 cazuri
s-a practicat dislocarea pneumatică cu gaz la momentul inițierii tratamentului
specific antiVEGF. Cazurile care au beneficiat de dislocarea pneumatică a
hemoragiei au demonstrat o recuperare funcțională mai rapidă și au necesitat un
număr mai mic de injecții intravitreene pentru controlul exsudației. Nici unul dintre
aceste cazuri nu a dezvoltat complicații sau fibroză subretiniană centromaculară.
Concluzii: Aceste rezultate preliminare sugerează faptul că asocierea dislocării
pneumatice la debutul terapiei antiVEGF în hemoragiile subretiniene maculare
masive secundare DMLV neovasculară este sigură și permite o recuperare
funcțională mai rapidă protejând spațiul subretinian macular de apariția fibrozei
subretiniene.
Cuvinte cheie: Hemoragie subretiniană maculară masivă, Dislocare pneumatică,
Bevacizumab;
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Minimally invasive therapeutic option in massive submacular hemorrhage in
neovascular ARMD
D.C.Brănișteanu, MD. PhD, FEBO
Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore
T.Popa” Iasi, Romania
“RETINA CENTER” Eye Clinic, Iasi, Romania
Purpose: To evaluate the efficacy and safety of intravitreal antiVEGF therapy
alone or combined with single pneumatic displacement of blood in massive
submacular hemorrhage secondary to neovascular ARMD.
Methods: Retrospective analysis over a series of consecutive patients with massive
submacular hemorrhage due to neovascular ARMD. In all cases repeated
intravitreal injection of Bevacizumab was performed until signs of exudation
disappeared. In some cases of only one functional eye a single pneumatic
displacement of submacular hemorrhage was performed at the same time with
first antiVEGF intravitreal injection using 0.3cc SF6 and followed by face down
positioning for 72 hours. Cases were followed-up clinically and using SD-OCT scan.
Results: A number of 7 cases of massive submacular hemorrhage due to
neovascular ARMD were treated between January 2017 and January 2019. In 3
cases a pneumatic displacement of submacular hemorrhage was performed at the
same time with first intravitreal antiVEGF injection. These cases showed a more
rapid functional recovery and overall required less intravitreal injections. None of
these cases developed complications or submacular scarring.
Conclusions: These preliminary findings suggest that performing a single
pneumatic displacement of submacular hemorrhage at the same time with first
antiVEGF intravitreal injection is safe and offers a quicker functional recovery and
less scarring in submacular space in massive submacular hemorrhage secondary to
neovascular ARMD.
Key words: Massive submacular hemorrhage, Pneumatic displacement,
Bevacizumab.
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Rezumate SRCCR (RSCRS Abstracts)
IMPLANT FĂRĂ SUTURĂ – TEHNICA DUBLĂ FLANȘĂ YAMANE MODIFICATĂ
A Ștefănescu-Dima (1,2,3), Andreea Tănasie (1,2,3), Maria Mercuț (1,2), Carmen
Mocanu (1,2)
(1)
UMF Craiova
(2)
Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
(3)
Clinicile Ocularius
Cuvinte cheie: fără sutură, dublă flanșă
Prezentare video – se prezintă cazul unui pacient afak, status postvitrectomie și
lensectomie posterioară secundar unui traumatism contuziv cu luxația posterioară
a cristalinului natural. Se implantează un implant 3 piese iar hapticele se
exteriorizează transconjunctival prin tunele sclerale, cu lungime de aproximativ 1
mm folosind ace îndoite de 27g. Capetele hapticelor sunt deformate termic pentru
a obține efectul de flanșă, ulterior fiind retractate subconjunctival. Recuperarea
vizuală este excelentă (1 fără corecție), dar centrarea implantului este suboptimă
din cauza unei erori minore de aliniere a tunelelor sclerale.
SUTURELESS INTRAOCULAR LENS FIXATION – DOUBLE FLANGE YAMANE
MODIFIED TECHNIQUE
A Stefanescu-Dima (1,2,3), Andreea Tanasie (1,2,3), Maria Mercut (1,2), Carmen
Mocanu (1,2)
(1)
Craiova Medical University
(2)
Ophthalmology Clinic, Craiova County Emergency Hospital
(3)
Ocularius Clinics
Key words: sutureless, double flange
Video paper – we present a case of aphakia after posterior vitrectomy and
lensectomy following a blunt trauma with posterior crystalline lens luxation. A
three-piece intraocular lens is implanted, the haptics being externalized
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transconjunctivally through 1 mm scleral tunnels using bent 27g needles. The tips
of the haptics are flattened using a high temperature probe to obtain the flange
effect and then relocated subconjunctival. Visual recovery is excellent (20/20
uncorrected) but intraocular lens centration is suboptimal due to a minor
misalignment of the sclera tunnels.
RĂSPUNZÂND APELULUI UNUI COLEG MAI TÂNĂR – O AVENTURĂ CHIRURGICALĂ
A Ștefănescu-Dima (1,2,3), A Bălășoiu (1,2)
(1)
UMF Craiova
(2)
Clinica Oftalmologie, SCJU Craiova
(3)
Clinicile Ocularius
Cuvinte cheie: implant 3 piese, platformă
Prezentare video – Curba de învățare a chirurgiei cataractei poate aduce în atenție
complicații mai puțin frecvente. Prezentăm cazul unei paciente cu cataractă
nucleară propusă pentru tehnica de facoemulsificare ”divide and conquer”. La
colorarea capsulei anterioare, canula incomplet fixată la seringă este propulsată
perforând capsula anterioară și, după cum se va constata ulterior, capsula
posterioară. În ciuda incidentului se obține un capsulorhexis circular continuu. La
inițierea manevrelor de emulsificare ultrasonică se constată bridă vitreeană la
nivelul capsulorhexisului. Se luxează mecanic nucleul în camera anterioară cu
ajutorul spatulei. Se implantează un cristalin artificial 3 piese în camera anterioară
sub nucleu. Se face vitrectomie anterioară. Folosind implantul pe post de
platformă între camera anterioară și camera posterioară (tehnica Agarwal) se
facoemulsifică nucleul. Se aspira cortexul restant în sac. Se repoziționează
implantul în sulcus. Evoluția postoperatorie este favorabilă.
Concluzii: la orice manevră de irigație folosind canulă și seringă, pentru a evita
acest tip de complicație, trebuie susținută direct canula de către mâna nondominantă a chirurgului sau se pot folosi seringi cu filet.
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ASSISTING A YOUNGER SURGEON – A SURGICAL ADVENTURE
A Ștefănescu-Dima (1,2,3), A Bălășoiu (1,2)
(1)
Craiova Medical University
(2)
Ophthalmology Clinic, Craiova County Emergency Hospital
(3)
Ocularius Clinics
Key words: three-piece intraocular lens, scaffold
Video paper – Cataract learning curve may shed light on some unusual
complications. We present a case of nuclear cataract proposed for standard
phacoemulsification, “divide and conquer” technique. During the staining of the
anterior capsule, the canula, incorrectly attached to the syringe, is propelled
through the anterior capsule and, as later noticed, through the posterior capsule.
At the beginning of ultrasonic emulsification, vitreous filaments are noticed within
the capsulorhexis. The nucleus is brought forward into the anterior chamber using
a spatula. A three piece intraocular lens is implanted in the anterior chamber
beneath the nucleus. Anterior vitrectomy is performed. Using the intraocular lens
as a scaffold (Agarwal technique), the nucleus is emulsified. Cortical material is
aspirated from the bag. The three piece lens is repositioned in the sulcus.
Postoperatively, the evolution is good.
Conclusion: when performing high pressure irrigation through a syringe-canula
system, in order to avoid such complications, it is mandatory that the surgeon
supports the canula with his non-dominant hand. Alternatively, the canula should
be screwed on a threaded syringe.
DECIZII DIFICILE ÎN IMPLANTUL DE CRISTALIN - CÂTEVA SITUAȚII
M. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu, R.Malciolu, Cristina Antonescu,
Carmen Dragne
Clinica Amaoptimex, București
Cuvinte cheie: operație cataracta, facoemulsificare, complicații
Introducere. Se prezinta câteva cazuri de implant de cristalin in care a fost nevoie
de decizii speciale.
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Material si metode. Sunt prezentate cazuri cu probleme biometrice , afecțiuni
corneene, cataracte foarte avansate, complicații intraoperatorii, etc
Rezultate. Au fost, in general, bune, acestea ținând si de o calitatea comunicării
anterioare medic-pacient privind așteptările. Uneori, sunt necesare tratamente
adiacente.
Concluzii. Situațiile speciale implica o atenție speciala din partea echipei
chirurgicale.
DIFFICULT DECISIONS IN THE IOL IMPLANTATION- SOME CASES
M. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu, R.Malciolu, Cristina Antonescu,
Carmen Dragne
Amaoptimex Clinic, Bucharest
Key words: cataract surgery, facoemulsification, complications
Introduction. There are some cases of IOL implantaton in which special decisions
were needed.
Material and methods. There are cases with biometric problems, corneal diseases,
very advanced cataract, intraoperative complications, etc.
Results. They were generally good, as well as the quality of previous physicianpatient communication on expectations. Sometimes, adjacent treatments are
needed.
Conclusions. Special situations involve special attention from the surgical team
CATARACTĂ TRAUMATICĂ VECHE
Levai L., Ala Seica, Crista A., Larisa Holhos, Ana-Maria Pop
Vitreum Oradea
Introducere: Cataracta traumatică reprezintă o provocare chirurgicală datorită
riscului sporit al complicațiilor care pot sa apară intra respectiv postoperator.
Material si metodă: Pacient în vârstă de 63 de ani prezintă cataractă traumatica
veche, parțial resorbită.
Traumatismul neperforant a avut loc în urma cu aproximativ 20 de ani.
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Acuitatea vizuala preoperator a fost de percepția mișcărilor mâinii, ecografia nu a
relevat alte afecțiuni asociate.
S-au efectuat extracția maselor cristaliniene restante și a fibrozelor capsulare,
urmate de implantarea cristalinului artificial in sac.
Rezultate: Postoperator am obținut recuperarea funcționala cu o acuitate vizuală
de 0.8 Snellen.
Concluzie: Intervenția chirurgicală in cataractele traumatice vechi poate reabilita
vizual pacienții în lipsa patologiei retiniene asociate.
Discuții: Instrumentarul microchirurgical este foarte important in aceste cazuri
deoarece permite abordarea fibrozelor intraoculare pe incizii mici si ajută la
creearea unui ax vizual liber.
Cuvinte cheie: Cataracta
microchirurgicale.

traumatică,

fibroze
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OLD TRAUMATIC CATARACT
Levai L., Ala Seica, Crista A., Larisa Holhos, Ana-Maria Pop
Vitreum Oradea
Introduction: Traumatic cataracts are a surgical challenge because of the increased
risk of complications that may occur intra and postoperatively.
Methods: A 63-year-old patient was diagnosed with an old, partially resorbed
traumatic cataract.
The trauma occurred about 20 years ago.
Preoperative visual acuity was perception of hand movements, ultrasound did not
reveal other associated ocular pathology.
Extraction of the remaining lens material and capsular fibroses were performed,
followed by implantation of the artificial lens into the bag.
Results: Postoperatively we have achieved functional recovery with a visual acuity
of 0.8 Snellen.
Conclusion: Surgery in old traumatic cataracts may visually rehabilitate patients
with very good results in the absence of associated retinal pathology.
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Discussions: Microsurgical instrumentation is very important in these cases
because it allows the approach of intraocular fibrosis via small incisions and helps
creating a free visual axis.
Keywords: Traumatic cataract, capsular fibrosis, microsurgical instruments
PACIENT PLURITARAT – CHIRURGIE ÎN PRIVAT
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga, M Milicescu, Adina Toader
Clinica Neuroptics, București
Cataractă, Glaucom, ATI
Introducere: Afecțiuni oftalmologice multiple: AO Keratoconus, OD Glaucom
primar cu unghi deschis, OS. Glaucom neovascular secundar retinopatiei diabetice,
AO. Retinopatie diabetica preproliferativa, Cataracta. Afectiuni generale: Diabet
zaharat tip II, slab controlat terapeutic, Beta-talasemie minora, Insuficiență
cardiacă clasa III NYHA, Dislipidemie familială, Hipertensiune arterială – Cum
abordăm terapeutic un astfel de caz?
Istoric: Pacientul A.E., sex masculin, în varstă de 60 ani, de origine arabă, se
prezintă la clinică pentru tratament de specialitate, acuzând durere oculară și
scăderea marcată a vederii. La examenul oftalmologic se constata glaucom primar
cu unghi deschis, Keratoconus, retinopatie diabetică preproliferativă. Se
compensează GPUD cu tratament local maximal hipotensor ocular, ulterior se
practica AO- crosslinking pentru stabilizarea degenerescentei corneene. OD - se
practica injectare intravitreeană anti-VEGF + Triamcinolon pentru retinopatia
diabetica și edemul macular central cu evoluție favorabilă. OS - se practică
injectare intravitreeană anti-VEGF pentru retinopatie diabetică și glaucom
neovascular cu inhibarea eficientă a proliferărilor neovasculare în vederea
chirurgiei cataractei.
Se tentează chirurgia cataratei prin Facoemulsificare și implant de cristalin artificial
toric, însă în timpul intervenției, pacientul se decompensează cardiac (edem
pulmonar acut, hipertensiune arteriala malignă, tahicardie), obligând întreruperea
operației. În timpul facoemulsificării, intervenția salvatoare ATI a făcut posibilă
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continuarea și terminarea actului chirurgical fără incidente, cu implantarea corectă
a cristalinului artificial toric.
Evoluția ulterioară a fost favorabilă.
Concluzii și Discuții: Pacienții pluritarați pot produce uneori surprize intraoperator,
ceea ce ne obligă la prezența unui suport ATI bun. În prezent sunt foarte mulți
pacienti fără asigurare ce se prezintă în clinicile private solicitând tratament
medico-chirurgical. Pentru servicii medicale și chirurgicale la un standard înalt este
nevoie de dotări bune și complete cu aparatură și personal calificat.
MULTIPLE COMORBIDITIES – SURGERY IN PRIVATE PRACTICE
Cristina Beșleagă, Mădălina Iuga, M Milicescu, Adina Toader
Clinica Neuroptics, București
Cataract, Glaucoma, Critical Care
Introduction: Multiple ophthalmological diseases: Keratoconus BE, Open-Angle
Glaucoma RE, Neovascular Glaucoma secondary to diabetic retinopathy LE.
Preproliferative diabetic retinopathy BE, Cataract BE. General diseases: Poorly
controlled type II DM, Minor beta-thalassemia, NYHA class II CHF, Familial
dyslipidemia, Arterial hypertension - How to manage such a case?
History: Patient A.E., 60 years old Arab male, presents to our clinic complaining of
decreased visual acuity in BE and recently installed pain in LE. On ophthalmological
examination there is open-angle glaucoma in RE, Keratoconus in BE and
preproliferative diabetic retinopathy in BE. The patient is started on maximal ocular
antihypertensive medication with favorable evolution and afterwards a cross
linking procedure in both eyes is done in order to stabilize the keratoconus. RE
(diabetic retinopathy and central macular edema) - intravitreal administration of a
combination of anti VEGF and triamcinolone with favorable evolution. LE (diabetic
retinopathy and neovascular glaucoma) - intravitreal administration of an anti
VEGF agent, resulting in the efficient inhibition of neovascular proliferation and
preparation for cataract surgery.
During cataract surgery (by phacoemulsification and toric IOL implantation) acute
pulmonary edema develops (due to very high blood pressure), necessitating a brief
pause during phacoemulsification. During that time, the prompt intervention of our
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critical care physician facilitated the finalization of the cataract surgery, with the
correct implantation of the toric IOL.
The patient’s evolution was favorable.
Conclusions and Discussions: In patients with multiple coexisting comorbidities, in
which many complications can arise during surgery, the support of a critical care
physician is invaluable. Nowadays, there are many uninsured patients that come in
to private practices for both surgical and medical treatment. In order to offer highstandard care, it is essential to have state-of-the-art medical equipment and
proficient personnel.
CHIRURGIE CU IMPLANT VISIAN™ CentraFLOW IMPLANTABLE COLLAMER LENS
PENTRU MIOPIE FORTE, URMAT DE GLAUCOM CU BLOC PUPILAR SI EXPLANTARE
ULTERIOARA A ICL-ULUI
M. Munteanu1, C.P. Tataru2
1 Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara
2 Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din București
Introducere: Scopul acestei lucrări este de a raporta un caz rar de glaucom cu bloc
pupilar si explantare, urmare a unei chirurgii cu un Visian™ CentraFLOW
Implantable Collamer Lens (ICL) la un pacient cu miopie forte.
Material si Metode: Prezentam cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 27
de ani, cu un viciu de refracție de de -18.0D sferice / cilindru -3.75 D la 5 grade la
ochiul drept (OD), care a suferit o intervenție cu implantarea unui Implantable
Collamer Lens (ICL), model V4c, prevăzut cu un Aquaport in centrul lentilei. Acest
tip de ICL nu necesită iridotomie sau iridectomie preoperatorie, deoarece
deschiderea centrală a lentilei este proiectată pentru a preveni blocul pupilar.
Rezultate: Acuitatea vizuală corectată (BCVA) preoperatorie la OD a fost de 0,25;
în ziua 1 postoperator, BCVA la OD a fost de 0.05, cu edem cornean difuz, pupila in
midriază medie, fixă, și presiune intraoculară (PIO) ridicată. După terapie
hipotensoare maximală topică, precum și manitol intravenos, edemul corneei s-a
remis aproape in totalitate în 24 de ore. În ziua 2 postoperator, se consemnează
deplasarea anterioara a ICL-ului, creând un blocaj pupilar acut, probabil datorită
obstrucției Aquaportului central cu resturi viscoelastice și inflamatorii. Se
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efectuează lavajul camerei anterioare în aceeași zi, îmbunătățind astfel PIO; totuși,
pupila rămâne blocată in midriază medie, fixă, datorită atrofiei extinse a
sfincterului pupilar ca rezultat al PIO mari. În ziua 7 postop, BCVA a fost de 0.08 cu
o PIO de 19 mmHg, deplasarea anterioară a ICL-ului, deși ameliorată, fiind încă
prezentă, asociată cu un disconfort general semnalat de către pacient, acesta
solicitând imperativ explantarea. Explantul a fost efectuat în ziua 8 postop, urmat
de implantarea unui ICP hidrofob toric monofocal (Alcon AcrySof), cu o țintă
refractivă de -3.5D. BCVA postoperator a fost de 0.5, cu un pacient foarte
mulțumit, în pofida pupilei blocate in midriază medie.
Concluzii: Chirurgii trebuie sa acorde o atenție sporita îndepărtării complete a
materialului viscoelastic din camera anterioară și de sub ICL, pentru a preveni astfel
de complicații și sechelele lor. De asemenea, identificarea mecanismului de
producere este extrem de importantă, deoarece tratamentele diferă fundamental
- la glaucomul pseudofacomorfic (datorită supradimensionării implantului), este
necesar explantul; în glaucomul cu bloc pupilar, tratamentul implică dezobstrucția
Aquaport-ului central.
Cuvinte-cheie: Implantable Collamer Lens, Miopie forte, Glaucom cu bloc pupilar,
Explantare
VISIAN™ CentraFLOW IMPLANTABLE COLLAMER LENS SURGERY FOR HIGH
MYOPIA, FOLLOWED BY PUPILLARY BLOCK GLAUCOMA AND SUBSEQUENTAL ICL
EXPLANTATION
M. Munteanu1, C.P. Tataru2
1 “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
2 “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
Introduction: Aim of this paper is to report a rare case of pupillary block glaucoma
and subsequential explantation, following surgery with a Visian™ CentraFLOW
Implantable Collamer Lens (ICL) in a patient with high myopia. Material and
Methods: We report the case of a 27-year-old male patient with a refractive error
of -18.0D sphere/-3.75 D cylinder at 5 degrees in the right eye, which underwent
an uneventful Implantable Collamer Lens (ICL) surgery with a V4c model, which has
a central Aquaport. This type of ICL does not require preoperative iridotomy or
iridectomy, as the central opening of the lens is designed to prevent pupillary block.
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Results: Preoperative best corrected visual acuity (BCVA) at the RE was 0.25; at day
1 postoperative, his BCVA in the right eye was 0.05, with diffuse corneal oedema,
dilated, fixed pupil and high intraocular pressure (IOP). Following several topical
IOP-lowering drugs and intravenous mannitol, the corneal oedema resolved in 24
hours. At day 2 postoperative, we noted that the ICL was anteriorly displaced,
creating acute pupillary block, presumably due to obstruction of the central
Aquaport with viscoelastic and inflammatory material. We performed anterior
chamber wash the same day, this improving the IOP; however, the pupil remained
permanently dilated and fixed because of extensive sphincter atrophy as a result of
the high IOP. By day 7 postop, the BCVA was 0.08 with an IOP of 19 mmHg, the
anterior displacement of the ICL although improved, still present, associated with
an overall severe discomfort for the patient, requesting imperative the explantation
of the ICL. The explantation was performed at day 8 postop, followed by the
implantation of a monofocal toric hydrophobic IOL (Alcon AcrySof), with a
refractive target of -3.5D. The postoperative BCVA was 0.5, with a very satisfied
patient, despite of the medium mydriatic fixed pupil.
Conclusions: Surgeons need to pay extra attention to complete removal of
viscoelastic in the anterior chamber and behind the ICL, to prevent such
complications and their sequelae. Also, identification of the proper mechanism is
very important as treatments differ significantly - in pseudophacomorphic
glaucoma (due to lens oversizing), explantation is needed; in pupillary block
glaucoma, treatment involves desobstruction of the central Aquaport.
Keywords: Implantable Collamer Lens, High Myopia, Pupillary block glaucoma,
Explantation
CATARACTA TRAUMATICĂ PRIN ÎNŢEPARE - SOLUŢIE CHIRURGICALĂ
S. Şter 1,2, L. Levai 3, Olimpia Şter 2, P. Bagosi 1, Marta Csick 1, Diana Coloji 1
1 Spitalul Județean - Satu Mare, 2 Clinica Imagister - Satu Mare, 3 Clinica Vitreum
- Satu Mare
Cuvinte cheie: cataractă traumatică, interesarea capsulei, breșă posterioară,
vitrectomie.
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Scopul lucrării: Se prezintă cazul unui pacient tânăr, care a suferit un traumatism
prin înțepare cu un cablu.
Material și metodă : Traumatismul a survenit în urma unei înțepături cu un cablu.
În această situație, se pune problema dacă în urma traumatismului a fost
interesată şi capsula posterioară. S-a practicat îndepărtarea cristalinului prin
facoemulsificare, vitrectomie anterioară, implantarea IOL – CP, vitrectomie
posterioară.
Rezultate: Postoperator, evoluția pacientului este favorabilă, cu recuperarea totală
a funcției vizuale.
Concluzii: Interesarea capsulei posterioare poate complica intervenția chirurgicală
și ne obligă să avem mijloacele necesare pentru a soluționa eventualele dificultăți.
TRAUMATIC CATARACT THROUGH PRICKING – SURGICAL SOLUTION
S. Şter 1,2, L. Levai 3, Olimpia Şter 2, P. Bagosi 1, Marta Csick 1, Diana Coloji 1
1 Spitalul Județean - Satu Mare, 2 Clinica Imagister - Satu Mare, 3 Clinica Vitreum
- Satu Mare
Key words: traumatic cataract, capsular tear, posterior capsule rupture,
vitrectomy.
Purpose: The case of a young patient that suffered an injury by pricking with a cable
is presented.
Material and Method: The injury occurred through pricking with an electric cable.
In this situation, the question that needs to be answered is whether the posterior
capsule is intact or not. Removal of the lens through phacoemulsification, anterior
vitrectomy, IOL placement in the posterior chamber, posterior vitrectomy was
performed.
Results: Postoperatory evolution is good, with total visual acuity recovery.
Conclusion: The tear of the posterior capsule can make the surgical intervention
hard and forces us to be prepared with proper tools to solve any difficulties.
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SURPRIZE REFRACTIVE DUPĂ CHIRURGIA CATARACTEI DATORATE UNOR ERORI
UMANE. SOLUȚII TERAPEUTICE
Monica Gavriș, R. Mateescu, Roxana Suciu, Ioana Olteanu, Iulia Gavriș
Spitalul Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian”, Cluj-Napoca, Clinica Laser
Optisan, Cluj-Napoca
Cuvinte cheie: add-on IOL, explantare, erori refractive
INTRODUCERE. Progresele tehnologice privind aparatele de biometrie și formulele
de calcul au redus erorile refractive reziduale, dar în practica clinică apar și erori
umane, care pot genera implantarea unui cristalin artificial greșit. Cel mai corect
este să informăm imediat pacientul despre incident și să discutăm opțiunea
terapeutică, respectiv: schimbarea cristalinului artificial, adăugarea unui al doilea
cristalin “Piggyback”, sau efectuare chirurgiei refractive corneene.
MATERIAL SI METODĂ. Autorii prezintă 2 cazuri de surprize refractive după
operația de cataractă întâlnite în ultimii 2 ani, la 2 pacienți diferiți, din cauza
aceleiași erori umane, care au fost rezolvate prin metode diferite. Primul caz este
al unui bărbat de 46 de ani, cu cataractă polară posterioară bilaterală, căruia i s-a
practicat in februarie 2017 la OS chirurgia cataractei asistată de Laserul în
Femtosecunde și i s-a implantat un cristalin artificial de 20,5 D in loc de 26,5 D.
Această eroare umană s-a datorat interpretării greșite a scrisului de mână. A doua
zi postoperator, ARM la OS arăta +4,75 -0,75 / 74 ; ACD = 4,06 mm, pahimetrie 578
μm. Pentru rezolvarea erorii refractive am ales tehnica Piggyback și am implantat
în sulcus un cristalin artificial add-on, model 1stQ A4SW00 de +5,25 D, după
formula de calcul a producătorului. Al doilea caz este al unei femei de 66 de ani, cu
cataractă subcapsulară posterioară căreia i s-a practicat in 23 oct 2018 la Spitalul
Militar Cluj-Napoca, la OS, chirurgia cataractei prin facoemulsificare și i s-a
implantat un cristalin artificial de 20,50 D, în loc de 25,5 D printr-o eroare de
transcriere a dioptriilor de pe lista de operații inițială pe cea finală care s-a transmis
la sala de operație. Postoperator ARM 0S: +4.00 -0,25 / 175. În acest caz am optat
pentru explantarea cristalinului și reimplantarea unuia de 25,5 D, o săptămână mai
târziu.
REZULTATE. Rezultatele au fost analizate prin prisma refracției și a PIO în primul
caz și prin prisma refracției în al doilea caz, la o săptămână, o lună și 6 luni
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postoperator. În primul caz ARM OS: +0,25 -0,25 / 132, PIO = 12-16 mmHg. În cazul
al doilea ARM OS +0,25 -0,50 / 134, PIO = 15 mmHg. Celulele endoteliale evaluate
la 6 luni postoperator arată o scădere importantă la ochiul la care s-a efectuat
explantarea și reimplantarea de IOL.
CONCLUZII. Am introdus un protocol de verificare dublă a biometriei și IOL calculat
pentru că, așa cum spune proverbul, “A greși este omenește, dar a persevera este
diabolic”. Cristalinul artificial add-on reprezintă o procedură sigură, reversibilă,
tehnica este mai simplă decât schimbarea cristalinului, iar pierderea de celule
endoteliale este nesemnificativă.
REFRACTIVE SURPRISES AFTER CATARACT SURGERY DUE TO HUMAN ERROR.
TERAPEUTIC SOLUTIONS
Monica Gavriș, R. Mateescu, Roxana Suciu, Ioana Olteanu, Iulia Gavriș
“Dr. Constantin Papilian” Military Emergency Hospital, Cluj-Napoca, Laser Optisan
Clinic, Cluj-Napoca
Keywords: add-on IOL, explantation, refractive errors
INTRODUCTION. The technological progress in biometry devices and calculation
formulas has reduced residual refractive errors, but in clinical practice human
errors can arise, which can lead to wrong IOL implantation. Most fair thing to do is
to inform the patient about the incident and discuss the therapeutic options: IOL
exchange, adding a second Piggyback IOL or corneal refractive surgery.
MATERIAL AND METHOD. The authors present 2 cases of refractive surprises after
cataract surgery, encountered in the last 2 years, in 2 different patients, because
of the same human error, but which were solved using different methods. The first
case is of a 46 years old male with posterior polar cataract, in which Femtolaser
assisted cataract surgery was performed in 2017 in his LE and a 20.5 D IOL was
implanted instead of 26.5 D. This human error occurred due to misinterpretation of
hand writing. Second day postoperatively ARM in LE showed: +4.75 -0.75 / 74,
ACD=4.06 mm, Pachymetry 578 μm. For solving this refractive error, we chose the
Piggyback technique and we implanted an add-on IOL in the ciliary sulcus, model
1stQ A4SW00 of +5.25 D, according to the manufacturers’ calculation formula. The
second case is a 66-year-old woman with posterior subcapsular cataract in her LE,
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for which phacoemulsification was performed in 23 oct 2018 in the Military
Emergency Hospital, Cluj-Napoca, with the implantation of a 20.5 D IOL instead of
25.5 D. In this case, there was a transcription error from the initial operations list
to the final list which was transmitted to the operating room. Postoperatively, ARM
in the LE showed: +4.00 -0.25 / 175. In this case, we chose to explant the IOL and
reimplant a 25.5 D IOL, one week later.
RESULTS. The results were analyzed by evaluating refraction and IOP in the first
case and by evaluating refraction, IOP and endothelial cell count in the second case,
one week, one month and 6 months postoperatively. In the first case ARM LE: +0.25
-0.25 / 132, IOP = 12-16 mmHg. In the second case ARM LE: +0.25 -0.50 / 134, IOP
= 15 mmHg. Evaluation of the endothelial cells 6 months postoperatively showed a
significant cell count reduction in the eye in which IOL explantation and
reimplantation was performed.
CONCLUSIONS. We implemented a double-checking protocol for Biometry and
calculated IOL, because as the proverb says, “To err is human, but to persist in error
is diabolical”. The add-on IOL is a safe, reversible procedure, the technique is
simpler than in IOL exchange and endothelial cell loss is insignificant.
EROARE REFRACTIVĂ MARE POSTOPERATORIE
(Ce e de făcut? Cum e de făcut?)
H. T. Stanca 1,2, Bogdana Tăbăcaru 1,2,Elena Suvac 2, C. Maftei 2, Monica Bordaș
2, Cristina Culea 2, Alina Lazăr 2, Silvia Costin 2, George Apostol 2, Antonia Ranetti
2
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, eroare refractive postoperatorie, înlocuirea cristalinului
artificial, cristalin add-on
Scop: Demonstrarea unor soluții chirurgicale în fața unor erori refractive
postoperatorii mari.
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Material și metodă: Prezentăm două cazuri cu eroare refractivă mare
postoperatorie la care am avut atitudini diferite. Primul caz – o pacientă de 68 de
ani cu un implant intraocular foldabil in sac si viciu de refractie postoperator de (+)
5,5 D, celălalt ochi fiind emetrop. Am refăcut biometria în mai multe moduri, am
identificat sursa erorii, am explantat cristalinul din sac și am implantat un alt
cristalin foldabil în sac. Al doilea caz – o pacientă de 72 de ani cu implant foldabil
in sac si viciu de refracție postoperator de (-) 4D. Ochiul congener, operat
deasemenea de cataractă, era emetrop. De menționat vitrectomie posterioară în
antecedente și capsulotomie posterioară cu vitreotomul. Am optat pentru un
implant tip piggy-back de tip add-on.
Rezultate: Nu au existat complicații intra sau postoperatorii ale tehnicilor alese.
Rezultatul funcțional final postoperator a fost foarte bun în ambele cazuri,
pacientele având la controlul postoperator de o lună acuitatea vizuală necorectată
maximă (20/20).
Concluzii: Erorile refractive postoperatorii pot angrena o paletă largă de opțiuni
terapeutice, experiența chirurgului și menținerea la current cu tehnologia fiind
hotărâtoare.
IMPORTANT POSTOPERATIVE REFRACTIVE ERROR
(What to do? How to do?)
H. T. Stanca 1,2, Bogdana Tăbăcaru 1,2, Elena Suvac 2, C. Maftei 2, Monica Bordaș
2, Cristina Culea 2, Alina Lazăr 2, Silvia Costin 2, George Apostol 2, Antonia Ranetti
2
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: cataract, postoperative refractive error, replacing the IOL, add-on IOL
Purpose: To show some surgical solutions of important postoperative refractive
errors.
Materials and methods: We present two cases with high postoperative refractive
error which need different approaches. The first one – a 68 years old woman with
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foldable IOL inside the bag and postoperative refraction (+ ) 5,5 D. The other eye
was emetropic. We performed again in several ways the biometry, We identified
the source of error and We explanted the IOL from the bag and implanted a brand
new proper IOL inside the bag. The second case – a 72 years old woman with
foldable IOL in the bag and postoperative refraction (-) 4D. The other eye was
emetropic. To notice a posterior vitrectomy few years ago and posterior
capsulotomy done by the cutter. We chose a piggy-back solution with an add-on
IOL.
Results: We encountered no intra or postoperative complications. The final
postoperative functional outcome was pretty good, both patients achieving
maximum uncorrected visual acuity at the one-month postoperative visit (20/20).
Conclusion: Postoperative refractive errors could engage a quite large panel of
therapeutical options, the surgeon’s experience and technological updates being
crucial.
O CATARACTĂ “ÎNDĂRĂTNICĂ”
(mai lungă de 5 minute)
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2,Elena Suvac2, C. Maftei2, Monica Bordaș2,
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia Ranetti2
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 legată de vârstă, dezinserție zonulară, fragmente nucleare
luxate, vitrectomie anterioară, vitrectomie posterioară, implant persecundam
retroirian tip iris-clow
Scop: Evidențierea dificultăților intraoperatorii într-un caz de cataractă aparent
neieșit din comun.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 74 ani, cu cataractă
legată de vârstă formă avansată la OS. De remarcat OD operat în altă clinică în
urmă cu opt ani, cu Pfk CP în sulcus, breșă în capsula posterioară și episode
repetate de edem macular cistoid tratate cu agenți antiangiogenici și/sau cortizon
intravitrean.
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Rezultate: Am optat pentru facoemulsificarea ultrasonică torsională. La momentul
hidrodisecției am remarcat imposibilitatea delimitării cortexului cristalinian de sac.
Cu toate acestea am continuat intervenția realizând un șanț central și încercând să
rotim nucleul. Acest lucru nu s-a putut realiza decât cu întregul sac capsular. Am
încercat fără success stabilizarea sacului capsular cu retractoare, ajungând la
momentul ruperii nucleului și crearea unei breșe capsulare, a extracției prin
facoemulsificare a cristalinului cataractat, a vitrectomiei anterioare și iridectomiei
periferice. Date fiind câteva fragmente cristaliniene luxate posterior am optat
pentru vitrectomie posterioară la un moment ulterior și implantarea unui cristalin
persecundam după stabilizarea situației. S-a realizat apoi la interval de o
săptămână vitrectomia posterioară cu îndepărtarea maselor cristaliniene luxate,
iar după o lună s-a implantat retroirian un cristalin de tip iris-clow cu o recuperare
funcțională bună a pacientei în final.
Concluzii: Chirurgia cataractei este o intervenție standardizată ce oferă un grad
mare de satisfacție pacienților, dar și chirurgilor. Experiența celor care o practică a
arătat de-a lungul timpului că această “intervenție foarte ușoară, care durează
maxim 5 minute” poate oferi și surprize neplăcute, care pentru a putea fi
gestionate cu success necesită un bagaj complex de tehnici și tehnologii.
A “NASTY” CATARACT
(longer than 5 minutes)
H. T. Stanca1,2, Bogdana Tăbăcaru1,2, Elena Suvac2, C. Maftei2, Monica Bordaș2,
Cristina Culea2, Alina Lazăr2, Silvia Costin2, George Apostol2, Antonia Ranetti2
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: Age Related Cataract, zonular desinsertion, luxated lens fragments,
anterior vitrectomy, posterior pars plana vitrectomy, secondary retropupillary irisclow IOL.
Purpose: To highlight intraoperative difficulties in an apparently standard cataract
case.
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Materials and methods: We report the case of a 74-year-old woman, with Left Eye
(LE) advanced age-related cataract. To notice that Right Eye (RE) was operated in
another clinic 8 years ago with PC IOL into the sulcus, posterior capsular tear and
recurrent episodes of cystoid macular edema treated with intravitreal injections
with antiVEGF or steroids.
Results: We decided to approach the cataract surgery using our standard torsional
phacoemulsification technique. During the hydrodissection maneuvers we noticed
that we couldn’t create a clivage between the lens cortex and the lens bag. We
continued creating a central groove and trying again to mobilize the lens inside the
bag. The bag was firmly adherent to the lens so we tried to stabilize the bag using
retractors. We succeeded to split the nucleus, but we teared the capsule also. We
removed by phaco probe the most important part of the lens, we performed
anterior vitrectomy and peripheral iridectomy and left the patient aphakic. Due to
some posterior luxated lens fragments We performed a 25 Ga pars plana posterior
vitrectomy one week later. We had waited for another month to watch the cornea
and we implanted a retopupillary iris-clow IOL when everything was settled. The
patient’s anatomical and functional recovery were good.
Conclusion: The cataract surgery is a standardized procedure which offers a great
satissfaction both the patients and the surgeons. The ophthalmologists’ experience
showed in time that “this very easy procedure, which takes 5 minutes at most”
could pose unpleasant surprises also, which should be managed using a complex
armamentarium of tecniques and technologies.
IOL SELECTION AND APPROPRIATE TIMING FOR CATARACT SURGERY FOR
PATIENTS WITH AGE RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD). THE LOW
VISION OPHTHALMOLOGIST PERSPECTIVE.
Olga Goulia1, Achilleas Rasoglou2
1 Grebena General Hospital Greece, 2 Edessa General Hospital Greece
Keywords: AMD, IOL, implantable magnification devices, detail vision, near vision
Introduction: Controversy exists regarding the appropriate timing of cataract
surgery, methods of preoperative evaluation and appropriate selection of IOLs in
AMD patients.
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Materials and Methods: Literature review on IOLs recommended for AMD patients
and discussion on a multitude of factors patients and surgeons vary considerably
in regard to the degree of visual impairment at which the decision to pursue surgery
is made, the IOL selection and the postoperative visual acuity and rehabilitation.
Results: A number of promising visual prosthetic devices designed for implantation
in the anterior segment in patients with AMD have appeared in recent years.
Clinical results in AMD patients have been described for a total of seven types of
IOLs: Galilean or Cassegrain type implantable miniature telescopes, Fresnel Prism
Intraocular Lens and Scharioth Macula Lens. There’s also the option of implanting
Aspheric, Blue-blocking, Toric, Accommodating, Monofocal or Multifocal IOLs.
Conclusions: AMD does not just affect the retina. It severely affects people’s lives.
Attention must be given to the functioning of the eye and of the patient. The most
important aspects in relation to cataract and AMD are detail vision, surround
vision, contrast vision, glare, colour vision, depth perception, motion detection and
comorbidities that have a direct impact on the overall functioning and quality of
life of the aging patient. There is no single ideal IOL for use in existing AMD without
drawbacks. Early cataract surgery and choosing a proper IOL are of paramount
importance and the first step to low vision rehabilitation of AMD patients.
CATARACT SURGERY FOR VIPs. DECISION MAKING BASED ON FUNCTIONAL
VISION PARAMETERS
Olga Goulia1, Achilleas Rasoglou2
1 Grebena General Hospital Greece, 2 Edessa General Hospital Greece
Keywords: functional vision, visual impairment, cataract, AMD
Introduction: The objective of the present study is to describe the feasibility,
content and effectiveness of cataract surgery for Visually Impaired Patients (VIPs)
in the use of functional vision parameters.
Materials and Methods: 87 eyes of 51 patients with age-related cataract and
advanced AMD were enrolled. The patients had successful phacoemulsification
with foldable posterior chamber IOLs. Before surgery and three months after it, the
best corrected visual acuity (BCVA) was collected and the Greek 12-item Interview
administered WHODAS 2.0 tool, was administered in person to all the patients.
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Results: The BCVA improved significantly (median difference 0.30 logMAR, range 0
to 1.38 logMAR, P < .001). Before surgery all the participants reported severe or
extreme difficulties in all of the WHODAS 2.0 scales. Interesting results were
observed after surgery. All the participants reported no difficulty in walking for long
periods such as 30 minutes. In joining in community activities, we found that before
surgery 39 described it as a major problem. After surgery all of them stated that
the difficulty was mild or none. Out of 51 participants, 47 had an increase in
performance, reporting satisfaction and none or mild difficulty in all activity
domains. A greater increase in the WHODAS 2.0 scores was associated with inferior
preoperative logMAR BCVA in the more severely affected eye. In contrast all
participants reported that they were still severely emotionally affected by vision
loss.
Conclusions: Since many patients with vision loss are elderly, attention must be
given to the functioning of the eye and of the patient. When considering how vision
loss may impact a person’s life important aspects that should not be overlooked is
reading, activities of daily living, safety, community participation as well as
physical, cognitive and psychosocial well-being. Thus, it is beneficial for patients
with coexistent advanced AMD to have cataract surgery.
CRISTALINUL AUTONOM? – PREZENTARE VIDEO
A. Albert
Compartimentul de Oftalmologie, Spitalul Județean de Urgenta ”Dr Fogolyan
Kristof” Sfântu Gheorghe
Cuvinte cheie: incidente facoemulsificare, lensectomie pars plana;
Material și metodă: Prezint cazul unui pacient de 63 ani, cunoscut diabetic, care sa prezentat la control pentru scăderea vederii. Ochiul drept prezenta glaucom
neovascular iar ochiul stâng cataractă nucleară evolutivă și retinopatie diabetică
panfotocoagulată stabilă. Acuitatea vizuală la OD era fpl, OS 0,6 cu corecție -4,0Dsf,
TOD 35 mmHg sub tratament cu triplă combinație, TOS 12 mmHg. S-a internat
pentru tratamentul chirurgical al cataractei OS prin facoemulsificare, în anestezie
topică. După efectuarea capsulorexisului și hidrodisecției s-a produs oscilația
profunzimii CA cu dispariția cristalinului către spațiul vitrean, capsula anterioară și
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posterioară rămânând intactă. S-a completat anestezia topică cu injecție
subtenoniană și am intrat pe pars plana pentru efectuarea lensectomiei. Mai
departe intervenția s-a decurs fără incidente.
Rezultate: Acuitatea vizuală în ziua postoperatorie era de 0,3 snc, îmbunătățind la
0,5 snc la o săptămână. La o lună AV era 0,6 cu -0,5Dsf -1,0 Dcyl/110.
Concluzii: Leziunea capsulei posterioare, cu pierderea materialului cristalinian în
spațiul vitrean este cel mai grav incident intraoperator al operațiilor de cataractă,
care în cazul nostru s-a produs prin capsulă intactă. Cristalinul scufundat poate fi
îndepărtat prin pars plana. Implantarea cristalinului artificial poate fi în sac, în
sulcus sau fixat la scleră, depinzând de starea capsulei. În cazul nostru starea
capsulei permitea implantare în sac, cu rezultat stabil la controlul de 6 luni.
THE LENSE IS THERE, BUT WHERE? – VIDEO CASE STUDY
A. Albert
Ophthalmology Compartment,” Dr Fogolyan Kristof” County Hospital Sfântu
Gheorghe
Key words: phacoemulsification incidents, pars plana lensectomy;
Material and method: I present the case of a 63-year-old man, known diabetic, who
presented for ophthalmologic examination for loss of vision. Right eye presented
neovascular glaucoma, the left eye evolutive nuclear cataract, and stable
panphotocoagulated diabetic retinopathy. Visual acuity on right eye was without
light perception, on the left 0,6 with -4,0 Dsf, intraocular pressure RE 35 mmHg
with triple combination therapy, LE 12 mmHg. The patient was admitted for left
eye phacoemulsification in topical anesthesia. After performing the capsulorhexis
and hydrodissection, an oscillation of the anterior chamber depth was observed
and the lens disappeared in the vitreal space with intact capsular bag. The
anesthesia was completed with subtenon injection and a pars plana lensectomy
was performed. This part of the intervention was uneventful.
Results: Visual acuity was 0,3 the day after surgery, evolving to 0,5 (not correctable)
at a weak. At a month visual performance was 0,6 with -0,5 -1,0@110.
Conclusions: Loss of lens material in the vitreal space is a sever intraoperative
incident in a cataract surgery, what happened in our case with intact capsular bag.
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The lens has to be extracted, what can be done through pars plana. The
implantation of the artificial lens can be done in the bag, in the sulcus or fixated to
the sclera, depending on the state of the capsular bag. In our case the state of the
capsular bag permitted the implantation in the bag and the results remained stable
at the 6 month control.
METODĂ “NECONVENȚIONALĂ” DE REZOLVARE A UNEI DIALIZE DE SAC
CAPSULAR ÎN LIPSA UNUI INEL DE CONSOLIDARE CAPSULO-ZONULARĂ (CTR)
V.CHERCOTĂ, A. HAIDUC, A. IȘTOC, T. TOMA
Oftalmologie, Spitalul Clinic Municipal, Timișoara, România
Cuvinte cheie: dializa de sac capsular, vitrectomie anterioara
Introducere: Filmul video prezintă cazul unui pacient cu cataractă, la care în urma
facoemulsificării se observă o dializă a sacului capsular. Nedispunând de un inel de
consolidare capsulo-zonular sunt folosite 2 retractoare de iris pentru a stabiliza
sacul și a face posibilă implantarea unui pseudofak.
Material și metodă: După facoemulsificarea cristalinului, se observă dializa de sac
capsular. Se practică vitrectomie anterioară bipolara, îndepărtarea cu grijă a unui
fragment nuclear restant și se stabilizează sacul capsular cu ajutorul a două
retractoare de iris. Se aspiră resturile corticale din sacul capsular și sub vâscoelastic
coeziv, se implantează un pseudofak hidrofob monobloc cu ansele perpendiculare
pe zona de dializă a sacului capsular. La sfârșitul intervenției chirurgicale se
injectează miotic în camera anterioară.
Rezultate: Pseudofakul este stabil în sacul capsular atât postoperator imediat cât
și pe termen lung, acuitatea vizuală a pacientului a fost îmbunătățită.
Concluzii: Deși a apărut o complicație intraoperatorie neașteptată și în lipsa
materialelor necesare pentru rezolvarea acesteia, s-a practicat o metodă
“neconvențională” pentru a rezolva cazul.

78

79

"NON-CONVENTIONAL" METHOD OF SOLVING A CAPSULAR BAG DIALYSIS IN THE
ABSENCE OF A CAPSULAR TENSION RING
V.CHERCOTĂ, A. HAIDUC, A. IȘTOC
Ophthalmology, Municipal Clinical Hospital, Timisoara, Romania
Keywords: capsular bag dialysis, anterior vitrectomy
Introduction: The video shows the case of a cataract patient who presents a
capsular bag dialysis during phacoemulsification. Not having a capsular tension
ring, two iris retractors are used to stabilize the bag making the implantation of an
intraocular lens possible.
Method and Material: After lens phacoemulsification, the dialysis of the capsular
bag is observed. Anterior vitrectomy and careful removal of the remaining nuclear
material is performed following stabilization of the capsular bag by means of two
iris retractors.
Cortical remnants from the capsular bag are aspirated and a hidrofob single piece
IOL is implanted under viscoelastic with the haptics perpendicularly on the area of
the capsular bag dialysis. At the end of the surgery, miotic is injected into the
anterior chamber.
Results: IOL is stable in the capsular bag both postoperatively and long-term. The
visual acuity of the patient has been improved.
Conclusions: Considering the occurrance of an unexpected intraoperative
complication and the lack of materials to solve it, an "unconventional" method was
used to solve the case.
Operația de cataractă în glaucomul neovascular - A opera sau a nu opera? – video
C. Roșca1, Irina Tămășoi2
1,2 Clinica Oculens, Cluj – Napoca, Romania
glaucom neovascular, cataracta, rezultate
Glaucomul neovascular este una dintre afecțiunile pentru care avem resurse
terapeutice limitate și rezultatele sunt, în general, modeste.
O parte dintre acești pacienți dezvolta cataracta. De cele mai multe ori intervenția
chirurgicală este dificilă și acuitatea vizuala postoperatorie este scăzută datorită
patologiei de bază.
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Vom prezenta cazul unei paciente cu glaucom neovascular la care s-au practicat
intervenții chirurgicale atât pentru menținerea presiunii intraoculare cât și pentru
tratamentul cataractei.
Deciziile terapeutice pe care le luăm trebuie sa țină cont și de faptul că intervenții
chirurgicale dificile, care presupun un stress suplimentar pentru pacient și pentru
cel care le efectuează nu au de fiecare dată rezultate pe măsura efortului depus.
Cataract Surgery in Neovascular Glaucoma – to Perform of not to Perform
Surgery? – video
C. Rosca1, Irina Tamasoi2
1,2 OCULENS Clinic, Cluj – Napoca, Romania
neovascular glaucoma, cataract, results
Therapeutic methods are limited in neovascular glaucoma (NVG) and their results
are almost all the times quite modest.
Some of these patients (with NVG) develop cataract.
Most if the times cataract surgery is more difficult in these cases than in cases
without NVG and postoperative visual acuity is poor because of the underlying
cause of NVG.
This paper aims to present the case of a patient with NVG and cataract. We
performed two surgeries, the first to lower intraocular pressure and the second to
treat the hipermature cataract the patient developed some months after.
The decisions we take for our patients, together with our patients have to take in
consideration the fact that difficult surgeries might not lead to the results that we
and our patients expect.
CAPSULORHEXIS CU "FLAG OF ARGENTINA" ÎN DOI TIMPI
V RUSU
Centru Oftalmologic Claris – Iași
Lucrarea video prezintă în patru pași opțiunile pe care chirurgul le-ar putea avea
într-o operație cu dificultăți determinate de capsulorhexis, cataracta dură,
opacități ale capsule posterioare si globul ocular vitrectomizat.
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CAPSULOURHEXIS WITH "FLAG OF ARGENTINA" IN TWO STEPS
V RUSU
Centru Oftalmologic Claris – Iași
The video presents in four steps the options the surgeon might have in an operation
with difficulty caused by capsulorhexis, tough cataracts, opacity of the posterior
capsule, and the vitrectomized eye.
Cataractã juvenilã cu policorie - Rezolvare chirurgicalã
Cristina Nicula1,2, Dorin Nicula2
1 Universitatea de Medicinã și Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca
2 Clinica Oculens Cluj- Napoca
Prezentãm cazul unui pacient de 27 ani, care a dezvoltat la ochiul stȃng, o
cataractã juvenilã, cu implicaţii asupra acuitãţii vizuale. Pe același ochi pacientul
prezintã o anomalie congenitalã (policorie). Se prezintã modalitatea de rezolvare
chirurgicalã și rezultatele funcţionale și refractive postoperatorii.
Juvenile cataract with polikoria - Surgical management
Cristina Nicula1,2, Dorin Nicula2
1 University of Medcine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca
2 Clinica Oculens Cluj- Napoca
We present the case of 27 years male, who develop at the left eye a juvenile
cataract with decreased visual acuity. On the same eye, he has a congenital
abnormality (polikoria). It is presented the way of surgical management and the
functional and refractive results after the surgery.
ANALIZA COMPARATIVĂ A DENSITĂȚILOR DE FOTORECEPTORI LA PACIENȚII CU
CORIORETINOPATIE SEROASĂ CENTRALĂ LA UN SINGUR OCHI
R.Ochinciuc, M.Munteanu, U.Ochinciuc, F.Baltă
Clinica Retina, București, România
Universitatea De Medicină Și Farmacie „Victor Babeș" Timișoara, Timișoara,
România
Spitalul Clinic De Urgențe Oftalmologice București, București, România
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Spitalul Universitar De Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila", București,
Romănia
Scopul lucrării: Analiza comparativă a mozaicelor și densităților de fotoreceptori
obținute cu ajutorul opticii adaptive, la pacienții cu Corioretinopatie Seroasa
Centrală (CRSC) remisă, la un singur ochi.
Materiale și metode: În studiu au fost incluși 18 pacienți care au CRSC la un singur
ochi, remisă de cel puțin 6 luni și acuitate vizuală 1.0 la ambii ochi. Cu ajutorul
camerei retiniene ce folosește optica adaptativă de la rtx1TM au fost determinate
densitățile de fotoreceptori din 20 de puncte de pe suprafața maculei, localizate la
diferite distanțe față de centru, din toate cele 4 cadrane.
Rezultate: Toți ochii care au suferit de CRSC aveau un mozaic alterat, cu zone de
spații intercelulare crescute și cicatrici hipo- și hiper-reflective cronice. La ochii
sănătoși densitățile maxime de fotoreceptori au fost depistate la circa 750µ față
de centru în plan orizontal și 600µ în plan vertical. Valoarea maximă de
fotoreceptori depistată la ochii sănătoți a fost de 38146 conuri/mm2, la 700µ
temporal de centru. La ochii afectați densitățile maxime au fost depistate mai
aproape de centru, cu valoarea maximă de 32749 conuri/mm2, la 500µ nazal de
centru.
Concluzii: CRSC determină leziuni cronice la nivelul fotoreceptoliror chiar și la
pacienții cu acuitate vizuală foarte bună. Fotoreceptorii suferă modificări calitative
și cantitative. Optica adaptivă ar putea fi un pas important în depistarea soluției
optime pentru fiecare pacient care suferă de CRSC.
Cuvinte cheie: Optică adaptivă, Densitate de fotoreceptori, Corioretinopatie
seroasă centrală.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHOTORECEPTOR’S DENSITIES IN PATIENTS WITH
SINGLE EYE CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY
R.Ochinciuc, M.Munteanu, U.Ochinciuc, F.Baltă
„Retina” Clinic, Bucharest, Romania
„Victor Babes” University Of Medicine And Pharmacy Timisoara, Timișoara,
Romania
Emergency Eye Hospital And Clinic From Bucharest, Bucharest, Romania
83

Ophthalmology Department, „Dr. Carol Davila” Central Military Emergency
University Hospital, Bucharest, Romania
Purpose: Comparative analysis of mosaics and photoreceptor densities obtained
with adaptive optics in patients with single-eye Central Serous Chorioretinopathy
(CSCR).
Methods: The study included 18 patients with CSCR in one eye, remitted of at least
6 months and visual acuity 1.0 in both eyes. Using the Adaptive Pptics Retinal
Camera from rtx1TM, were determined the photoreceptor densities from 20 points
on the surface of the macula, located at different distances from the center, from
all four quadrants.
Results: All eyes with CSCR had an altered mosaic, with areas of elevated
intercellular spaces and chronic hypo- and hyper-reflective scars. In healthy eyes
the maximum photoreceptor densities were detected at about 750µ from the
center in the horizontal plane and 600µ in the vertical plane. The maximum
photoreceptor densities found in healthy eyes was 38.146 cones / mm2, at 700µ
temporal from the center. In the affected eyes, the maximum densities were found
closer to the center, with a maximum value of 32.749 cones / mm2 at 500μ nasal
from the center.
Conclusions: CSCR determines chronic lesions at the photoreceptors level even in
patients with very good visual acuity. Photoreceptors suffer qualitative and
quantitative changes. Adaptive optics may be an important step in finding the
optimal solution for each patient suffering from CSCR.
Keywords: Adaptive Optics, Photoreceptor Densities, Central Serous
Chorioretinopathy
SINDROMUL DE OCHI USCAT ȘI CHIRURGIA CATARACTEI
Valeriu Cușnir Jr., Nina Bulat, Valentina Lupan, Elena Josan, Valeriu Cușnir
Catedra Oftalmologie și Optometrie USMF “Nicolae Testemițanu”, Chișinău,
R.Moldova
Obiectiv: Obiectivul principal al acestui studiu a fost de a aprecia corelația clinică
dintre chirurgia cataractei și sindromul de ochi uscat.
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Metode: Pentru a obiectiviza efectele tratamentului chirurgical al cataractei
asupra suprafeței oculare am folosit testele pentru determinarea secreției
lacrimale și a stabilități filmului lacrimal (testul Shirmer, TFBUT-tear film breack up
time și TFSQ-tear film surface quality). Au fost investigați 51 pacienți, dintre care
28 femei, 23 bărbați, cu intervalul de vârsta 39-82 ani, diagnosticați cu cataractă
nematură sau matură. În total, 53 ochi au fost operați de cataractă prin metoda
facoemulsificării. Au fost formate 2 grupuri de studiu. Primul grup a inclus 19
pacienți (21 ochi operați), la care s-a efectuat testul Schirmer pre- și postoperator
la 2 săptămâni. Al doilea grup a inclus 32 pacienți (32 ochi operați) la care au fost
determinate valorile TFBUT și TFSQ la corneotopograful Medmont E300, la fel,
înainte și după intervenția chirurgicală.
Rezultate: Preoperator, valori scăzute ale secreției lacrimale (Schirmer<15mm/5
min) au fost obținute la 18 ochi (85,7%). După intervenția chirurgicală s-au
constatat 10 cazuri (47.6%) cu agravare și două cazuri noi de hiposecreție
lacrimală. În al doilea grup de pacienți, TFBUT postoperator a fost mai redus
comparativ cu rezultatele preoperatorii la 17 ochi (53,13%), iar valorile TFSQ au
fost mai mari după operație (norma fiind <0.1) în 25 cazuri (63,62%).
Concluzii: Așadar, operația de cataractă, prin caracterul său traumatic asupra
suprafeței oculare, dar și din cauza toxicității conservanților din componența
colirelor oftalmice folosite în perioada pre- și postoperatorie, poate duce la
apariția sau agravarea semnelor de ochi uscat.
DRY EYE SYNDROME AND CATARACT SURGERY
Valeriu Cușnir Jr., Nina Bulat, Valentina Lupan , Elena Josan , Valeriu Cușnir
Catedra Oftalmologie și Optometrie USMF “Nicolae Testemițanu”, Chișinău,
R.Moldova
Objective: The objective of this study was to assess the clinical correlation between
cataract surgery and dry eye syndrome.
Methods: Schirmer I test (SIT), tear film break-up time (TFBUT), TFSQ-tear film
surface quality were m easured before and after surgery. 51 cataract patients (28
males, 23 females) with the age range of 39-82 years were investigated. A total of
53 eyes diagnosed with cataract were operated by phacoemulsification. Two study
groups were formed. The first group included 19 patients (21 operated eyes). In this
group the Schirmer test was performed before and after the cataract surgery. In
the second group, which included 32 patients (32 operated eyes), the TFBUT and
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TFSQ values were determined on the Medmont E300 Corneal Topographer, before
and after phacoemulsification.
Results: Preoperatively, the results of the Schirmer’s test showed a low tear
secretion (<or= 15mm/5min) in 18 eyes (85.7%). After surgery, 10 cases (47.6%)
with worsening and two new cases of lacrimal hyposecretion were found. In 2
patients with normal tear secretion before surgery, hyposecretion was found
(Schirmer< 5mm/5min) after surgery. In the second group of patients,
postoperative TFBUT was lower compared to preoperative results in 17 eyes
(53.13%) and TFSQ values (norm is <0.1) were higher after surgery in 25 cases
(63.62%).
Conclusions: Thus, the cataract surgery, by its traumatic effect it exerts on the
ocular surface, and because of the toxicity of preservatives in the composition of
eye drops used pre- and postoperatively, may lead to the onset or worsening of dry
eye signs.
Capsulorexis in “spirala” in cataractele hipermature - film video
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Clinica Ophtalens T, Cluj Napoca
În această lucrare se prezintă modalitatea noastră chirurgicală de realizare a
capsulorexisului având în vedere reducerea ratei de derapaj în periferie a acestuia
( +/- Argentina flag) . Filmul video prezintă tehnica abordată de conducere a
flapului în “spirală ” până ajungem la dimensiunea dorită a capsulorexisului.
“Spiral” capsulorhexis in hipermature cataract - video
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Ophtalens T Eye Clinic, Cluj Napoca
The authors show in this paper their personal approach to perform the
capsulorhexis in order to decrease the lateral slippage rate (+/- Argentina flag). The
video presents the technique of driving the flap in the "spiral" until we reach the
desired size of capsulorhexis.
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Keratoconus- rezultate obținute dupa urmărirea pe o perioadă de 8 ani
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Clinica Ophtalens T, Cluj Napoca
În această lucrare au fost luați în studiu 100 ochi de la 72 pacienți, urmăriți în
perioada ianuarie 2011- decembrie 2018. Au fost incluși în studiu pacienții cu
keratoconus stadiul II și III, cu vârstă cuprinsă intre 16- 39 ani, cu raportul pe sexe
62% bărbați și 38% femei. Toți cei 100 de ochi ai pacienților au fost tratați cu
segmente de inele corneene intrastromale și cross- linking la un interval de 3 luni.
S-au cuantificat îmbunătățirea acuității vizuale, modificările refractive sferice și
cilindrice, valoarea keratometriei maxime și grosimea corneană centrală .
Studiul nu a luat în considerare grosimea epiteliului cornean central măsurat cu
ajutorul tomografiei în coerență optică pentru polul anterior.
Complicațiile apărute au fost: extruzia segmentelor corneene intrastromale,
melting-ul cornean, epitelizarea întârziată și “haze-ul” cornean.
În urma studiului s-a demonstrat eficacitatea implantării de segmente corneene
intrastromale și cross - linkingului cornean pentru tratamentul keratoconusului.
Keratoconus - results obtained after follow-up for a period of 8 years
T. Tomi, Ioana Ruxandra Rusu, S. Tomi
Ophtalens T Eye Clinic, Cluj Napoca
In this study, 100 eyes were studied from 72 patients, followed from January 2011
to December 2018. Patients were with stage II and III keratoconus, aged 16-39
years, with gender ratios 62% of men and 38% of women. All 100 of the patients'
eyes were treated with intrastromal corneal ring segments and cross-linking at a 3
month interval.
Improving visual acuity, spherical and cylindrical refractive errors, maximum
keratometry value and central corneal thickness were quantified.
The study did not take into account the thickness of the central corneal epithelium
measured by anterior segment tomography in optical coherence.
The complications that occurred were: extrusion of intrastromal corneal ring
segments, corneal melting, delayed healing and corneal haze.
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The study demonstrated the efficacy of implantation of intrastromal corneal ring
segments and corneal cross-linking for the treatment of keratoconus.
CATARACTA HIPERMATURA ȘI IMPLANT DE CRISTALIN TRIFOCAL UN COȘMAR
INTRAOPERATOR
Dana Preoteasa
Spitalul de Oftalmologie Onioptic, Craiova, România
Cuvinte cheie: cataractă hipermatură, facoemulsificare, implant artificial de
cristalin trifocal, vitrectomie anterioară
Introducere: prezentarea aspectelor particulare întâlnite la un caz de cataractă
hipermatură a cărui intervenție chirurgicală se complică cu ruptura capsulei
posterioare.
Metodă: Prezentăm cazul unui pacient cu cataractă hipermatură programat pentru
intervenție chirugicală și implantare de cristalin trifocal. Dificultățile apar chiar de
la efectuarea capsulorexisului care este definitivat folosind o forfecuta de retină
datorită fibrozei accentuate. Facoemulsificarea nucleului devine foarte dificilă prin
ruperea capsulei posterioare și este necesară utilizarea substanțelor vâscoelastice
în cantitate mare pentru a evita migrarea fragmentelor nucleare și corticale în
cavitatea vitreană. Extracția cristalinului este finalizată prin utilizarea unor artificii
de tehnică care să permită extragerea cristalinului în condiții de siguranță și prin
vitrectomie anterioară. Se decide implantarea unui cristalin trifocal monopiesă în
sulcus și captura părții optice sub capsula anterioară. Coșmarul continuă cu
implantarea cristalinului și ruperea celei de-a doua anse. Urmează extracția
pseudofacului și implantarea cu succes a unui alt pseudofac trifocal.
Rezultate: la controlul postoperator de 1 lună, pacientul prezintă acuitate vizuală
bună și tensiune oculară normală.
Concluzii: Cataracta hipermatură reprezintă o provocare în chirurgia polului
anterior, extracția cristalinului putându-se complica prin ruperea capsulei
posterioare. Deseori sunt necesare manevre laborioase, decizii care trebuie luate
în consecință pentru a evita migrarea intravitreană a fragmentelor cristaliniene.
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HYPERMATURE CATARACT AND TRIFOCAL
NIGHTMARE
Dana Preoteasa
Onioptic Eye Hospital, Craiova, Romania

IOL-

AN

INTRAOPERATIVE

Key words: hypermature cataract, facoemulsification, trifocal IOL, anterior
vitrectomy
Introduction: presentation of the particular aspects encountered in a case of
hypermature cataract whose surgery is complicated by the rupture of the posterior
capsule.
Method: We present the case of a patient with hypermature cataract scheduled for
surgical intervention and trifocal IOL implantation. Difficulties arise from the
capsulorexis due to increased fibrosis, which is finalized using a retinal scissor.
Facoemulsification of the nucleus becomes very difficult by breaking the posterior
capsule and it is necessary to use viscoelastic substances in large quantities to avoid
the migration of nuclear and cortical fragments into the vitreous cavity. The
extraction of the lens is completed by the use different techniques that allow us to
safely extract and by anterior vitrectomy. It is decided to implant a trifocal
monopieces IOL into the sulcus and capture the optical part under the anterior
capsule. The nightmare continues with the implantation of the lens and the
breaking of the second haptic. There follows the extraction of the pseudophak and
the successful implantation of another trifocal IOL.
Results: At 1-month postoperative control, the patient has good visual acuity and
normal ocular tension.
Conclusions: Hypermature cataract are a challenge in anterior pole surgery, the
extraction of the lens may be complicated by breaking the posterior capsule. Often
laborious maneuvers are needed, decisions that must be taken accordingly to avoid
intravitreal migration of lens fragments.
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CATARACTĂ TRAUMATICĂ, SUBLUXAȚIE DE CRISTALIN, RUPTURĂ IRIANĂ ȘI
GLAUCOM SECUNDAR
Preoteasa Dana
Spitalul de Oftalmologie Onioptic, Craiova, România
Cuvinte cheie: cataracta traumatică, subluxație de cristalin, inel de tensionare al
sacului cristalinian, sutură iriană, glaucom secundar.
Introducere: prezentarea aspectelor particulare în cazul unui traumatism ocular
perforant vechi, soldat cu luxarea cristalinului, cataracta traumatică, ruptură iriană
și glaucom secundar, la un pacient tânăr.
Metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 45 ani cunoscut cu traumatism
ocular la varsta de 5 ani, ce prezintă ruptură iriană, subluxație de cristalin și
cataractă traumatică. Acuitatea vizuală a scăzut în ultimii 2 ani, după un alt
traumatism contuziv la acest ochi. Pacientul este cunoscut cu Glaucom secundar,
pentru care urmează tratament cu Cosopt, dar la prezentare, tensiunea
intraoculară a fost de 45 mm Hg. Planul terapeutic a fost de facoemulsifiacre cu
implantare de inel de tensiune în sacul capsular și IOL foldabil, sutură iriană, dar,
deoarece la control, tensiunea intraoculara a fost 35 mmHg cu tratament maxim
(Cosopt, Izba, Brimonal) am hotarât să efectuăm și trabeculectomie protejată.
Trabeculectomia protejată și facoemulsificarea au decurs fără incidente, iar
intervenția chirurgicală s-a finalizat cu sutura iriană.
Rezultate: Nu au existat alte incidente, iar la controlul postoperator final tensiunea
intraoculară s-a normalizat, dar acuitatea vizuală s-a recuperat în proporție de
50%, probabil datorită unei ambliopii nerecuperate.
Concluzii: traumatismele oculare sunt o entitate serioasă necesitând manevre
chirurgicale laborioase, cu decizii care trebuie luate intraoperator pentru
obținerea unei centrări bune a sacului capsular și, în consecintă, a unei vederi
bune. Este de preferat a fi aleasa tehnica cu cele mai putine manevre in camera
anterioara si care sa ofere o stabilitate funcțională în timp.
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TRAUMATIC CATARACT, LENS SUBLUXATION, RUPTURE OF THE IRIS AND
SECONDARY GLAUCOMA
Dana Preoteasa
Onioptic Eye Hospital, Craiova, Romania
Key words: traumatic cataracts, lens subluxation, capsular tension ring, pupillary
suture, secondary glaucoma.
Introduction: to report the particular aspects in the case of an old perforated ocular
trauma, resulting in lens dislocation, traumatic cataracts, rupture of the iris and
secondary glaucoma in a young patient.
Method: We present the case of a 45-year-old patient that supports at 5-year-old
an ocular trauma with rupture of the iris, lens subluxation and traumatic cataract.
Visual acuity has declined over the past 2 years, after another contusive trauma to
this eye. The patient is known for secondary glaucoma and is undergoing Cosopt
treatment.
The therapeutic plan was facoemulsification with the implantation of a tension ring
in the capsular bag and foldable IOL, the pupillary suture, but because at the
presentation the intraocular pressure was 35 mmHg with maximum treatment
(Cosopt, Izba, Brimonal) we decided to perform protected trabeculectomy.
Protected trabeculectomy and facoemulsification occurred without incidents, and
surgery was completed with the suture of the iris.
Results: There were no other incidents, and at the postoperative control, the final
intraocular tension was normalized, but the visual acuity was recovered in a
proportion of 50%, probably due to unrecovered amblyopia.
Conclusions: Eye trauma is a serious entity requiring laborious surgical maneuvers,
with decisions to be taken intraoperatively to provide stability over time and,
consequently, a good vision. It is preferable to have the minimum maneuvers in the
anterior chamber to has a stability over time.

93

Cataracta dupa transplant – consideratii etiologice si de tehnica chirurgicala
pornind de la un caz clinic
M. Zemba*,**, Corina Ioana Avram*, Alina-Cristina Stamate*
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucuresti
** Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti
Cuvinte cheie: cataracta, transplant de cornee
Scop: dicutarea etiologiei si aspectelor particulare ale tehicii chirugicale intr-un caz
de cataracta dupa transplant de cornee
Material si metoda: sunt prezentate evolutia si modul de rezolvare a cazului
pornind de la ulcer corneean profund pana la obtinerea unei acuitati vizuale
corespunzatoare
Rezultate: dupa patru interventii chirurgicale acuitatea vizuala este 0,5 f.c.
Concluzii: uneori este nevoie de interventii multiple pentru obtinerea unui rezultat
corespunzator
Cataract after penetrating keratoplasty – discussions about ethiology and
surgical technique in a clinical case
M. Zemba*,**, Corina Ioana Avram*, Alina-Cristina Stamate*
*Central Military Emergency Universitary Hospital “Dr. Carol Davila”, Bucharest
** University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
Keywords: cataract, keratoplasty
Purpose: to discuss about ethiology and specific issues of surgical technique in a
case of cataract after keratoplasty
Methods: evolution and surgical solutions for management of the case, starting
with deep corneal ulcer
Results: after four surgeries, visual acuity is 0,5
Conclusions: multiple surgeries may be necessary for a good visual result
Chirurgia cataractei in Romania – 2018
C. Tataru*,**,*** M. Zemba*,**, A. Ioachim*
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucuresti
** Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti
***Spitalul de Urgente Oftalmologice Bucuresti
Cuvinte cheie: chirurgia cataractei
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Scop: evaluarea unor indicatori statistici pentru chirurgia cataractei in Romania
Material si metoda:
a fost propus un chestionar care sa fie trimis membrilor Societatii
toate intrebarile au fost validate prin votul membrilor la congresul din
2018
chestionarul a fost trimis tuturor membrilor pe 18 decembrie 2018, 20
ianuarie 2019 si 28 aprilie 2018
datele au fost colectate si prelucrate
rezultatele vor fi prezentate in cadrul congresului
Cataract surgery in Romania – 2018
C. Tataru*,**,*** M. Zemba*,**, A. Ioachim*
*Central Military Emergency Universitary Hospital “Dr. Carol Davila” , Bucharest
** University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
***Ophthalmology Emergency Clinical Hospital, Bucharest
Keywords:cataract surgery
Purpose: to assess some data about cataract surgery in Romania
Methods:
a questionnaire was purposed to be sent to all members of Romanian
Society of Ophthalmology
all questions were voted during the previous Congress
the questionnaire was sent to all members of the Society on December 18,
January 20 and April 28
data were collected and assessed
the results will be shown during the Congress
Metoda neobisnuita de extragere a cataractei
M. Zemba*,** A. Ioachim*, Andreea Dimirache*
*Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucuresti
** Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti
Cuvinte cheie: keratoconus, extragerea cataractei
Scop: prezentarea dificultatilor de rezolvare a unui caz de keratoconus perforat
Material si metoda: rezolvarea chirurgicala este ilustrata in doua filme video
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Rezultate: in ciuda dificultatilor intampinate, ambii ochi au acuitate vizuala utila,
cu prognostic vizual bun
Concluzii:
1.Keratoconusul este o afectiune care diagnosticata precoce poate fi tratata
pentru a nu ajunge la transplant de cornee
2.Daca transplantul este necesar, el trebuie realizat inainte de perforarea globului.
Unusual method for cataract extraction
M. Zemba*,**, A. Ioachim*, Andreea Dimirache*
*Central Military Emergency Universitary Hospital “Dr. Carol Davila”, Bucharest
** University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest
Keywords:keratoconus, cataract extraction
Methods: surgical solution is shown in two videos
Results: in spite of surgical difficulties, both eyes have useful visual acuity and good
visual prognosis
Sindrom Marfan cu subluxaţie cristaliniană juvenilă – abordare chirurgicală
Dr. Dorin Nicula 1, Dr. Cristina Nicula 1,2, Dr. Carmen Prodan1
1 Clinica Oculens Cluj-Napoca
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj –Napoca
Obiectiv: Prezentăm o procedură chirurgicală de păstrare a capsulei cristaliniene
în cazul subluxaţiei de cristalin la un caz cu sindrom Marfan. Am folosit două
segmente pentru a fixa scleral sacul, cu introducerea ulterioară a unui implant
cristalinian hidrofob în sac. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă cu o stabilitate
bună a sacului şi menţinerea implantului intraocular centrat.
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Marfan syndrome with large subluxated crytalline lens in a toddler – surgical
approach
Dr. Dorin Nicula 1, Dr. Cristina Nicula 1,2, Dr. Carmen Prodan1
1 Oculens Clinic Cluj-Napoca
2 University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Haţieganu” Cluj –Napoca
Purpose: to present a surgical procedure of preserving the capsular bag in a case
of subluxated crystalline lens in a toddler with Marfan Syndrome. We have used
two segments for scleral fixation of the bag and afterwards we implanted a
hydrophobic intraocular lens in the bag. The follow-up revealed a good stability of
the capsular bag and centration of the IOL.

EVALUAREA OPȚIUNILOR TERAPEUTICE PREOPERATORII ALE CHIRURGIEI
CRISTALINULUI ÎN MIOPIE
Anca Tomi, Irina Ștefan, Alexandra Șerban, Rouța Matei
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Cuvinte cheie: miopie, chirurgia cristalinului în scop refractiv, cataractă
INTRODUCERE Chirurgia cristalinului în cazul pacienților miopi este recomandată
atat pentru îndepartarea cataractei cât și în scop refractiv, în special pentru
pacientii cu miopie forte sau cu o cornee mai subțire decât corneea normală, în
cazul cărora crește riscul complicațiilor după o procedură LASIK sau alte proceduri
refractive laser. Chirurgia cristalinului la ochii miopi implică provocări și riscuri
deosebite. Evaluarea preoperatorie necesită o atenție sporită pentru:
•
calculul lentilelor intraoculare (IOL)
•
refracția țintă și selectarea IOL
•
examinare completă a retinei (pacienții cu miopie forte au un risc mai mare
de complicații la nivelul retinei, cum ar fi rupturile retinei, hemoragia vitreana,
dezlipirea retinei, degenerarea maculară miopică (pata Fuchs), membranele
epiretiniene)
MATERIALE ȘI METODE Lucrarea prezintă șase cazuri de chirurgie a cristalinului la
pacienți miopi si are rolul de a evidenția abordarea terapeutică în diferite cazuri de
miopie (cu sau fără complicații ale retinei, astigmatism sau anisometropie) și
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principiile aplicate de noi pentru optimizarea rezultatelor chirurgicale la acești
pacienți.
REZULTATE Toți pacienții au prezentat o îmbunătățire a acuității vizuale,
majoritatea fără corecție, beneficiind de o calitate mai bună a vieții. După
intervenția chirurgicală de înlocuire a cristalinului, pacienții miopi necesită o
monitorizare din cauza complicațiilor care pot apărea, acestea survenind si la doi
dintre pacienții noștri: dezlipire de retina, respectiv ruptura de retina.
CONCLUZII Deși intervenția chirurgicală care presupune înlocuirea cristalinului în
cazul pacienților miopi implică provocări speciale și riscuri crescute, rezultatele au
arătat o îmbunătățire a acuității vizuale după utilizarea tehnicii minim invazive
moderne, în majoritatea cazurilor și pacienții sunt adesea foarte mulțumiți.

DECISION MAKING IN THE PREOPERATIVE ASSESSMENT OF LENS SURGERY IN
MYOPIC EYES
Anca Tomi, Irina Ștefan, Alexandra Șerban, Rouța Matei
Emergency Eye Hospital Bucharest
Keywords: myopia, lens surgery, cataract, refractive lens exchange
INTRODUCTION Lens surgery in myopic eyes is recommended for cataract removal
and for refractive reasons (refractive lens exchange), particularly for individuals
with high amounts of myopia or thinner than normal cornea that could increase
their risk of complication from LASIK or other laser correction procedures. Lens
surgery in myopic eyes involves particular challenges and risks. The preoperative
assessment requires increased attention for:
•
intraocular lens (IOL) calculation
•
the target refraction and the selection of the IOL
•
a complete retinal examination (patients with high myopia have a higher
risk of retinal complications, such as retinal breaks, vitreous hemorrhage, retinal
detachment, myopic macular degeneration (Fuchs spot), epiretinal membranes)
MATERIALS AND METHODS The paper presents six cases of lens surgery in myopic
eyes revealing our therapeutic approach in different cases of myopia (with or
without retinal complications, astigmatism or anisometropia) and our principles for
optimizing surgical outcomes in these patients.
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RESULTS All patients experienced a visual improvement, most of them spectaclesfree, enjoying a better quality of life. After lens surgery in myopic eyes, patients
require careful monitoring due to complication that may occur, these complications
were present in two of our patients: retinal detachment, retinal breaks.
CONCLUSIONS Although lens surgery in myopic eyes involves particular challenges
and increased risks, visual improvement results after modern minimally invasive
technique in the majority of cases and the patients are often highly satisfied.
FACOEMULSIFICAREA DUPĂ VITRECTOMIE: PROVOCĂRI PENTRU CHIRURGUL DE
CATARACTĂ
S. Chiotoroiu, S. Buliga, A. Pintilei, I.G. Ştefaniu, I. Ştefaniu
Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”, Bucureşti, România
Cuvinte-cheie: vitrectomie, chirurgia cataractei
Introducere. Pacienţii vitrectomizaţi dezvoltă cataractă în procent de 70% în primii
2 ani după operaţie. Chirurgul de cataractă este pus în faţa unei situaţii dificile
deoarce ochii cu vitrectomie posterioară au un risc mai mare de complicaţii intraşi postoperatorii, fiind rezultatul atât a bolii de fond cât şi secundare vitrectomiei
propriu-zise.
Material şi metode. Obiectivul principal este de a evalua eficienţa şi siguranţa
chirurgiei cataractei pe ochiul vitrectomizat cu conservarea acuităţii vizuale, a
calităţii vieţii şi a rezultatelor operaţiei iniţiale.
Rezultate. Cele mai frecvente cataracte care apar după vitrectomie sunt cataracte
nucleare şi subcapsulare posterioare. Pierderea suportului posterior face ca toţi
timpii operatori să fie efectuaţi cu dificultate.
Concluzii. Cu toate riscurile adiacente, operaţia de cataractă aduce o îmbunătăţire
semnificativă a acuităţii vizuale. Dacă operaţia este efectuată de un chirurg
experimentat riscul complicaţiilor poate fi mult redus.
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PHACOEMULSIFICATION AFTER VITRECTOMY: CHALLENGES FOR THE CATARACT
SURGEON
S. Chiotoroiu, S. Buliga, A. Pintilei, I.G. Ştefaniu, I. Ştefaniu
“Nicolae Malaxa” Clinical Hospital, Bucharest, Romania
Keywords: vitrectomy, cataract surgery
Introduction. Patients with vitrectomy develop cataract in 70% of cases during the
first 2 years after surgery. Cataract surgeon is facing a difficult situation because
eyes with posterior vitrectomy have a higher risk of intra- and postoperative
complications, as a result of the background disease and secondary to vitrectomy
itself.
Material and Methods. The main objective is to evaluate the efficiency and safety
of cataract surgery on vitrectomized eye, with respect to visual acuity, quality of
life, and other outcomes of initial surgery.
Results. The majority of cataracts which appear after vitrectomy are nuclear and
posterior subcapsular cataracts. The lack of posterior support makes the surgery
more difficult.
Conclusions. Taking into account all the adjacent risks, surgery for cataract brings
a significant improvement of visual acuity. If the procedure is performed by an
experienced surgeon, the risk of complications can be highly reduced.
UN CAZ DE HIPERMETROPIE FORTE
Valeria Coviltir 1, V. Dinu 1
1 Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Cuvinte cheie: hipermetropie, piggy-back, explant
Acest articol tratează cazul unui pacient cu hipermetropie forte bilaterală,
ambliopie bilaterală și fără strabism convergent. Refracția pre-operatorie era de
+20 D AO, iar pacientul a dorit operația cristalinului în scop refractiv. Asemenea
cazuri sunt rar întâlnite în practica curentă și ridică întotdeauna o problemă
terapeutică. Pentru fiecare ochi, au fost implantate 2 lentile intraoculare (una în
sacul cristalinian și una în sulcusul ciliar, tehnica piggy-back). Din cauza erorii de
refracție post-operatorie, la primul ochi operat, lentila din sulcus a fost explantată
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și înlocuită. Articoul abordează dificultatea biometriei și a intervențiilor
chirurgicale.
A CASE OF EXTREME HYPEROPIA
Valeria Coviltir1, V. Dinu1
1Bucharest Clinical Emergency Eye Hospital
Keywords: hyperopia, piggy-back, explantation
The article discusses the case of a young man with extreme bilateral hyperopia,
bilateral amblyopia and no convergent squint. The pre-operative refraction was
+20 D OU and the patient was taken up for lens refractive surgery. Such cases are
rare and always pose a surgical challenge. For each eye, 2 intraocular lenses were
implanted (one in the bag and one in the ciliary sulcus, the piggy-back technique).
Due to post-operative refractive error, the sulcus lens from the first operated eye
was explanted and exchanged. The article discusses the biometric and surgical
challenges.
CHIRURGIE DIFICILĂ ÎNTR-UN CAZ CU OCHI UNIC CE PREZINTĂ CATARACTĂ
MATURĂ ALBĂ ȘI LEUCOM CORNEAN CENTRAL
Oana Postolache, C. Postolache
Clinica Oftalmologică Gauss
Filmul constă într-o operație de cataractă la o pacientă cu ochi unic, pacientă ce
prezintă un leucom cornean central și multiple sinechii irido-cristaliniene în urma
unor episoade de keratită.
DIFFICULT SURGERY IN A SINGLE EYE PATIENT WITH MATURE WHITE CATARACT
AND CENTRAL CORNEAN LEUKOMA
Oana Postolache, C. Postolache
Gauss Ophthalmology Clinic
The film presents cataract surgery in a single eye patient with central corneal
leukoma and multiple posterior synechiae following keratitis episodes.
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STUDIUL COMPARATIV AL EFECTULUI DE MIDRIAZĂ INDUS DE MYDRANE,
INTRAOPERATOR, MEZATON INTRAOPERATOR ȘI TROPICAMIDĂ ȘI FENEFRIN –
INSTILAȚII PREOPERATOR
OANA POSTOLACHE, C POSTOLACHE
Clinica Oftalmologică Gauss Bacău
Cuvinte cheie: MYDRANE, MEZATON, TROPICAMIDĂ, FENEFRIN
Scop: Să compare efectul midriatic al MYDRANE și MEZATON intraoperator și al
TROPICAMIDEI 1% și/sau FENEFRIN 10% instilații preoperator
Material și metodă: S-au folosit 5 loturi de pacienți:
Primul în care s-a folosit MYDRANE intraoperator
Al doilea cu MEZATON intraoperator
Al treilea cu TROPICAMIDĂ 1% preoperator 1 picătură cu 15-minute preoperator
și apoi MYDRANE/MEZATON intraoperator
Al patrulea FENEFRIN preoperator și MYDRANE/MEZATON intraoperator
Al cincilea, asociere de TROPICAMIDĂ 1% + FENEFRIN 10% preoperator
Rezultate:
1.
Efectul de dilatare pupilară pentru grupul midriatice intracamerular –
Mydrane și Mezaton (grup 1 și grup 2) este relativ similar
2.
Efectul de dilatare pupilară este mai mare pentru asocierea topică de
Tropicamidă + Fenefrin (grup 5) versus midriatice intracamerular (grup 1 sau grup
2)
3.
Efectul de dilatare pupilară pentru midriatice intracamerular este potențat
de instilarea cu maxim 30 minute preoperator de midriatice topice (grup 3 și grup
4).
4.
Pentru cazuri particulare de IFIS, sindrom de pseudoexfoliere capsulară,
atrofii iriene importante, substanțele midriatice intracamerular sunt aproape
ineficiate.
Concluzii:
Midriaticele intracamerulare, cum ar fi MYDRANE sau MEZATON, pot iniția și
menține midriaza în timpul intervențiilor chirurgicale de cataractă, dar efectul
midriatic poate fi îmbunătățit prin midriatice topice. De asemenea, am observat că
efectul midiatic al combinației de TROPICAMIDE 1% și FENEFRIN 10% administrate
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topic este mai bun decât efectul midriatic al MYDRANE si FENEFRIN intracamerular,
administrate singure.
COMPARATIVE STUDY OF MYDRIASIS EFFECT INDUCED BY INTRACAMERAL,
MYDRANE – MEZATONE AND TROPICAMIDE - FENEFRIN TOPICAL INSTILLATIONS
Oana Postolache, C. Postolache
Ophthalmology Clinic Gauss Bacău
Keywords: MYDRANE, MEZATON, TROPICAMIDE, FENEFRIN
Purpose: To compare the MYDRANE and MEZATON intracameral mydriatic effect
and 1% TROPICAMIDE and / or FENEFRIN 10% preoperative instillations
Material and Method: 5 groups of patients have been tested:
The first group in which we have used MYDRANE intracameral
Second group with intracameral MEZATON
Third group with TROPICAMIDE 1% topical instillation pre-operative, 1 drop 15
minutes before surgery and then MYDRANE / MEZATON intracameral
Fourth group with FENEFRIN pre-operative and MYDRANE / MEZATON
intracameral
Fifth association of topical TROPICAMIDE 1% + FENEFRIN 10% pre-operative.
Results:
1. The mydriatic effect for the intracameral mydriatics - Mydrane and Mezaton
(group 1 and group 2) is relatively similar
2. The mydriatic effect for the topical association of Tropicamide + Fenefrin (group
5) is superior to intracameral mydriatic (group 1 or group 2)
3. The mydriatic effect for Mydrane and Mezatone intracameral is enhanced by
instillation of topical mydriatics up to 30 minutes prior surgery (group 3 and group
4).
4. For particular cases of IFIS, capsular pseudoexfoliation syndrome, major iris
atrophy, intracameral mydriatics are almost inefficient.
Conclusions:
Intracameral mydriatics like MYDRANE or MEZATON can initiate and maintain
mydriasis during cataract surgery but the mydriatic effect can be improved by
topical mydriatics. Also, we observed that mydiatic effect of combination of topical
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TROPICAMIDE 1% and FENEFRIN 10% is better than mydriatic effect of
intracameral mydriatics alone.
Calitatea vederii la pacientul hipermetrop post lasik
Emilia Frone, C. Tătaru, Irina Cristescu, Corina Ioan
Cuvinte cheie: hipermetropie,aberatie sferica,miopie tranzitorie
Scop: chirurgia hipermetropiei rămâne un domeniu delicat datorita
particularităților ochiului hipermetop. Lucrarea studiază calitatea vederii la
pacienții hipermetropi post lasik.
Material si metoda: prezentam 44 cazuri de ochi hipermetropi operați in clinica
noastră in anul 2018 si rezultatele obținute.
Rezultate: deși majoritatea pacienților au experimentat postoperator o miopie
tranzitorie cu durata variabila si am întâlnit o ușoară creștere a a aberațiilor de
ordin superior, gradul de satisfacție al pacienților a fost mulțumitor chiar la
pacienți cu dioptrii mari.
Concluzii: pacienții hipermetropi acomodează permanent prin reflex neural încă
din copilărie, fenomen însoțit de un grad de mioza ceea ce limitează influenta
aberațiilor asupra calității vederii.
Post LASIK Quality of Vision in Hyperopic Patients
Emilia Frone, C. Tataru, Irina Cristescu, Corina Ioan
Keywords: hyperopia, spherical aberrations, transitory myopia
Purpose: Refractive surgery in hyperopia is a special field due to hyperopic eyes
particularities. This paper is studying the post LASIK quality of vision in hyperopic
patients.
Material and Methods: We are presenting the outcomes of 44 hyperopic eyes
operated in our clinic in 2018.
Results: The majority of patients had postoperative transitory myopia and a slight
increase of high order optical aberrations. Nevertheless, patients’s satisfaction was
high, even for high diopters.
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Conclusions: Hyperopic patients are permanently accommodating by neural
control since childhood. This phenomenon is accompanied by myosis which limits
the effects of optical aberrations on the quality of vision.
In căutarea strategiei ideale de „Mix and Match”
Bogdan GALAN, Smărăndița GALAN, Lucia EPIFANOV, Madalina ANTON
Clinica SANOPTIC Iasi
Presbiopie, cristalin cu extensia câmpului de focalizare, cristalin multifocal difractiv
SCOP: Scopul acestui studiu a fost de a compara rezultatele și performanțele
vizuale la pacienții operați de cataractă cu implantarea mixtă a unui cristalin cu
extensia câmpului de focalizare în ochiul dominant, combinat cu un cristalin
multifocal difractiv, bifocal sau trifocal, în ochiul non-dominant: cristalin J&J Tecnis
Symfony® ZXR00 si cristalin Alcon Acrysof® Restor® SV25T0–(grup A), cristalin J&J
Tecnis Symfony® ZXR00 si cristalin Alcon Acrysof IQ® PanOptix®– grup B, cristalin
Sifi Spa MiniWell Ready® si cristalin Alcon Acrysof® Restor® SV25T0 – grup C.
METODA: Au fost incluși 30 de ochi de la 15 pacienți. Examenul oftalmologic la 6
săptămâni postoperator a urmărit măsurarea acuității vizuale (AV) cu si fără
corecție, mono- si binoculare pentru distanta, intermediar si aproape (45 de cm),
analiza sensibilității la contrast si a curbei de defocus. Satisfacția pacienților a fost
evaluata pe baza de chestionar.
REZULTATE: La 6 săptămâni postoperator,100% dintre pacienți aveau AV
binoculara fără corecție la distanta de minim 0 logMar, 100% aveau AV pentru zona
intermediara mai mare de 0,05 logMar și 100% aveau AV pentru aproape (45 cm)
de minim 0,1 logMar. La 3 luni, majoritatea pacienților nu au raportat simptome
vizuale ca glare (15/15), halouri (14/15) starbursts (14/15).
CONCLUZII: Toate cele trei combinații au oferit o bună acuitate vizuală la toate
distanțele, un procent foarte ridicat de independență fata de ochelari și un impact
neglijabil al simptomelor vizuale asupra vederii funcționale.
Looking for ideal Mix and Match IOL strategy
Bogdan GALAN, Smărăndița GALAN, Lucia EPIFANOV, Madalina ANTON
SANOPTIC Clinic, Iasi
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Presbyopia, EDOF IOL, multifocal diffractive IOL
PURPOSE: The purpose of this study was to compare visual outcomes and
performance in patients with cataract and blended implantation of an extended
depth of focus lens in the dominant eye with a diffractive bifocal or trifocal IOL in
the non-dominant eye: J&J Tecnis Symfony® ZXR00 IOL and Alcon Acrysof® Restor®
SV25T0 IOL–(group A), J&J Tecnis Symfony® ZXR00 IOL and Alcon Acrysof IQ®
PanOptix®IOL - group B, Sifi Spa MiniWell Ready® IOL and Alcon Acrysof® Restor®
SV25T0 IOL – group C.
METHODS: 30 eyes from 15 patients were included. Ophthalmological evaluation
at 6 weeks postoperatively has included the measurement of uncorrected distance
visual acuity (UDVA), corrected distance visual acuity (CDVA), uncorrected near
visual acuity (UNVA), and uncorrected intermediate visual acuity (UIVA), with the
analysis of contrast sensitivity (CS), and visual defocus curve. Patient satisfaction
was evaluated based on questionnaire.
RESULTS: Six weeks postoperatively, binocular results without correction revealed
100% of patients had distance VA of 0 logMar or better, 100% had intermediate VA
of 0,05 logMar or better, and 100% had near VA at 45 cm of 0,1 logMar or better.
At Month 3, the majority of patients reported "none" for visual symptoms of glare
(15/15), halo (14/15) starbursts (14/15).
CONCLUSIONS: All three combination provided good visual acuity at all distances,
a high percentage of spectacle independence, and little or no impact of visual
symptoms on the patients' daily functioning.
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LASIK ÎN ASTIGMATISMUL HIPERMETROPIC ȘI NISTAGMUS CONGENITAL PREZENTARE DE CAZ
Alina Cantemir, Dorin Chiseliță
Clinica Oftaprof, Iași, România
Cuvinte cheie: LASIK, ASTIGMATISM HIPERMETROPIC
SCOP: Pacienții cu nistagmus sunt considerați a fi candidați nepotriviți pentru laser
in situ keratomileusis (LASIK), deoarece nu sunt capabili să se fixeze.
Această prezentare de caz raportează utilizarea femtosecond LASIK utilizând
profilul de ablație wavefront-optimized pentru astigmatism hipermetropic și
nistagmus congenital.
MATERIAL ȘI METODE: Un bărbat în vârstă de 32 de ani cu nistagmus congenital a
suferit LASIK pentru corectarea unei erori refractive de + 0,5 / + 4,25 70˚ la ochiul
drept și + 0,25 / +5,5 90˚ la ochiul stâng. Valoarea inițială a acuității vizuale fără
corecție (UCVA) a fost de 20/200 (1logMAR) la ambii ochi, iar acuitatea vizuală cu
corecție a fost de 20/50 (0.4 logMAR) la ambii ochi.
REZULTATE: S-a efectuat femtosecond LASIK fără incidente intraoperatorii,
folosind suita refractivă WaveLight (FS200 Femtosecond Laser și EX500 Laser
Excimer).
Douăzeci și patru de ore după operație, pacientul a avut UCVA de 20/40 (0.3
logMAR) la fiecare ochi, care a rămas neschimbată la 1 săptămână și 4 săptămâni
postoperator.
CONCLUZII: Unii pacienți cu astigmatism hipermetropic și nistagmus pot beneficia
de chirurgia vederii cu laserul. Prin utilizarea sistemului de urmărire activă,
chirurgia refractivă laser poate fi efectuată în condiții de siguranță și precizie, în
cazuri selectate de nistagmus.
LASIK IN HYPEROPIC ASTIGMATISM AND CONGENITAL NYSTAGMUS - CASE
REPORT
Alina Cantemir, Dorin Chiseliță
Clinica Oftaprof, Iași, România
Keywords: LASIK, HYPEROPIC ASTIGMATISM
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PURPOSE: Patients with nystagmus are considered to be poor candidates for laser
in situ keratomileusis (LASIK), because they are unable to fixate.
The case report presents the use of femtosecond-assisted laser in situ
keratomileusis (LASIK) using wavefront-optimized ablation profiles in hyperopic
astigmatism and congenital nystagmus.
METHODS: A 32 year old man with congenital nystagmus had LASIK surgery to
correct a refractive error of +0.5/+4.25 70˚ in the right eye and + 0.25 / +5.5 90˚ in
the left one. Baseline uncorrected visual acuity (UCVA) was 20/200 (1logMAR) in
both eyes, and corrected distance visual acuity was 20/50(0.4 logMAR) in both the
eyes.
RESULTS: The patient had uneventful femtosecond assisted LASIK using WaveLight
refractive surgery suite (FS200 Femtosecond Laser and EX500 Excimer Laser).
Twenty-four hours postoperatively, the patient had a UCVA of 20/40 (0.3 logMAR)
in each eye which remained unchanged at 1 week and 4weeks postoperatively.
CONCLUSIONS: Some patients with hyperopic astigmatism and nystagmus may
benefit from laser refractive surgery. By using active tracking system, laser
refractive surgery may be safely and accurately performed in selected cases of
nystagmus.
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Relația dintre evaluarea preoperatorie a gradului de complexitate al cataractei și
complicațiile intra și postoperatorii
D. Chiseliţă, Diana Săndulache, Oana Maxim
Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, Clinică Oftalmologie I, Iași
Scop: Evidențierea corelației dintre gradul de complexitate al cataractei (evaluat
preoperator pe baza a două scale standardizate), incidentele/complicațiile
intraoperatorii și evoluția pe termen scurt.
Material și metodă: Studiu observațional prospectiv ce include 226 pacienți
consecutivi la care s-a efectuat cura chirurgicală a cataractei. Pacienții au fost
împărțiți în 5 grupuri în funcție de gradul de complexitate al cataractei. Au fost
inventariate complicațiile intra/postoperatorii, manevrele intraoperatorii
adiționale precum și rezultatul funcțional de către un investigator independent.
Evaluarea postoperatorie s-a făcut la o zi, 2 săptămâni și 6 săptămâni.
Rezultate: Din cei 226 pacienți, peste 50% s-au încadrat în ultimul grad de
complexitate. În acest grup s-au întâlnit cele mai multe incidente și complicații
intraoperatorii, iar acuitatea vizuală corectată, atât pre cât și postoperatorie a fost
mai scăzută. Cele mai frecvente complicații intraoperatorii au fost reprezentate de:
breșă în capsula posterioară (7 cazuri), 2 cazuri de facoemulsie convertită în
extracție extracapsulară și un caz cu luxarea unui fragment cristalinian în cavitatea
vitreană. Ca și particularități intraoperatorii, 39 cazuri au necesitat suplimentarea
midriazei cu fenliefrină sau Mydrane intracamerular, în 5 cazuri s-au folosit
retractoare de iris, 26 cazuri au prezentat IFIS (3 cazuri - formă severă).
Concluzii: A existat o corelație între gradul de complexitate al cataractei și
complicațiile intra și postoperatorii. Cazurile chirurgicale cu grad înalt de
complexitate au complicații intraoperatorii mai frecvente, necesită manevre
intraoperatorii suplimentare, iar rezultatul funcțional este mai slab. Analiza
comparativă între cele 2 scale de evaluare indică rezultate similare.
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The relationship between the preoperative assessment of cataract complexity
and intra and postoperative complications
D. Chiseliţă, Diana Săndulache, Oana Maxim
Ophthalmology Department, „Sf. Spiridon” Emergency Clinical Hospital, Iași
Aim: To highlight the correlation between cataract complexity (evaluated
preoperatively based on two standardized scales), intraoperative incidents/
complications, and short-term evolution.
Material and Method: Prospective observational study involving 226 consecutive
patients who underwent cataract surgery. The study lot was divided into 5 groups
according to cataract complexity. Intra/postoperative complications, additional
intraoperative maneuvers as well as the functional outcome were documented by
an independent investigator. The postoperative follow-up was done on the first
day, 2 weeks and 6 weeks.
Results: Out of the 226 patients, more than 50% were included in complexity group
5. Intraoperative incidents and complications were more frequent in this group and
the corrected visual acuity, both pre and postoperatively, was lower. The most
frequent intraoperative complications were: posterior capsule rupture (7 cases),
phacoemulsification converted to extracapsular cataract extraction and one case
with lens material in the vitreous cavity. As intraoperative features: 39 cases
required intracameral phenylephrine or Mydrane, 5 cases with iris retractors, 26
cases with IFIS (3 cases - severe form).
Conclusions: There was a correlation between cataract complexity and intra and
postoperative complications. Cases with a high level of surgical complexity have
had more intraoperative complications, required additional intraoperative
maneuvers, and the functional outcome was poorer. The comparative analysis
between the two evaluation scales shows similar results.

113

CORP STRAIN INTRAOCULAR – CAZ CLINIC
M. Giurgica
Clinica I Oftalmologie, Spitalul Sfantul Spiridon, Iasi, Romania
Cuvinte cheie: traumatism ocular penetrant, corp strain intraocular
Traumatismele oculare penetrante cu retentie de corp strain intraocular
reprezinta o urgenta si o provocare terapeutica prin multitudinea de manevre ce
trebuiesc efectuate pentru o rezolvare chirugicala adecvata.
Scop: prezentarea unui caz clinic cu traumatism penetrant si retentie de corp strain
intraocular, in vitrosul inferior.
Metoda: Pacientul s-a prezentat cu plaga sclerala si corp strain intraocular metalic
de 5-6 mm (evidentiat prin examen CT). S-a realizat: sutura plagii sclerale,
refacerea tonusului ocular cu material vascoelastic, vitrectomie (cu inducerea
decolarii posterioare de vitros), baraj laser periferic (dupa shaving-ul bazei
vitrosului prin indentatie sclerala), extractia corpului strain, sutura sclerei si a
conjunctivei.
Rezultate: Evolutia postoperatorie a fost lent favorabila.
Concluzii: Extractia unui corp strain intraocular intr-o maniera controlata (prin
vitrectomie completa) poate oferi sanse de recuperare vizuala in absenta
complicatiilor induse de plaga retiniana.
INTRAOCULAR FOREIGN BODY – CASE REPORT
M. Giurgica
Ophthalmology Clinic, Saint Spiridon Hospital, Iasi, Romania
Key words: penetrating ocular trauma, intraocular foreign body
A penetrating ocular trauma with intraocular foreign body is an emergency and a
therapeutic challenge due to many maneuvers the surgeon has to do in order to
properly solve the case.
Purpose: to present a case with penetrating ocular trauma and intraocular foreign
body in the inferior vitreous body
Method: the patient was hospitalized as an emergency with scleral wound and
intraocular 5-6 mm foreign body in the inferior part of vitreous body (confirmed
with CT scan). We performed: suture of the scleral wound, restore the normal
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ocular tonus with viscoelastic material, vitrectomy (also inducing the posterior
vitreous detachment), peripheral laser (after vitreous base shaving), extract the
foreign body, suture the sclera and conjunctival wound.
Results: the postoperative evolution was slowly favourable.
Conclusion: the extraction of a intraocular foreign body in a controlled manner (by
complete vitrectomy) can offer chances of visual recovery if we exclude the
complications induced by the retinal tear.

SINDROMUL PSEUDOEXFOLIATIV - O POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT
Simona Ardelean, WEST EYE HOSPITAL
Cuvinte cheie: sindrom pseudoexfoliativ, dislocare sac capsular, repoziționare
Rezumat: Subiectul lucrării este dislocarea spontană și tardivă (după 14 ani) a
complexului implant - sac capsular, la un ochi cu sindrom pseudoexfoliativ. Filmul
video prezintă una dintre variantele posibile pentru rezolvarea chirurgicală a
cazului
Pseudoexfoliation syndrome - a never ending story
Simona Ardelean, WEST EYE HOSPITAL
The subject of this paper is a late complication after the cataract surgery, in a case
with pseudoexfoliation syndrome: spontaneous "in-the-bag" lens dislocation.
The video presents the surgical approach of the case.
Poate fi evitată rotația cristalinelor torice de tip plachetă?
Călin Petru Tătaru, Marian Burcea, Anca Dogǎroiu, Cătălina Tătaru, George Sima,
Adina Enăchescu
Asocierea dintre miopie forte și astigmatism poate să fie o provocare din punct de
vedere chirurgical datorită numeroșilor factori ce favorizează rotirea
postoperatorie a cristalinelor torice la acești pacienți: ax antero-posterior lung ce
se asociază cu un sac capsular mare, astigmatismul conform regulei și design-ul
cristalinului.
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Prezentăm tehnica utilizată pentru a conferi stabilitate rotațională unui cristalin
artificial toric multifocal tip plachetă (AT LISA tri toric 939MP, ZEISS) implantat la
un pacient cu miopie forte. Pentru a preveni rotirea postoperatorie a cristalinului
artificial toric am implantat un inel de tensionare a sacului capsular Cionni
modificat cu 2 urechiușe (2L Cionni). Acesta a fost introdus invers, astfel încât cele
două urechiușe suplimentare ale căror design este ușor decalat anterior să preseze
cristalinul pe capsula posterioară. Utilizând acest artificiu simplu am obținut
stabilitate rotațională și la mai mult de 12 luni postoperator.
Am folosit această tehnică la 12 pacienți ce necesitau implantarea de cristaline
torice tip plachetă. La toți acești pacienți nu s-au observat microrotații sau
macrorotații pe perioada urmăririi la examinarea la lampa cu fantă.
Can we prevent postoperative rotation of toric plated-haptic intraocular lens?
Călin Petru Tătaru, Marian Burcea, Anca Dogǎroiu, Cătălina Tătaru, George Sima,
Adina Enăchescu
The association between high myopia and astigmatism could be challenging due to
the numerous factors that influence the postoperative toric intraocular lens
rotational movement: long axial length, which is correlated with a large capsular
bag, with-the-rule astigmatism and the IOL design. We present the technique used
in patients with high myopia in order to obtain rotational stability of a plate-haptic
toric intraocular lens. In these cases, we additionally implant a 2L Cionni modified
capsular tension ring. This was reversely inserted, so the two eyelets, which are
positioned slightly anterior to the ring, pressed the IOL on the posterior capsule.
Using this simple artifice, we achieved rotational stability even more than 12
months after surgery.
We used this technique in 12 patients requiring insertion of a plate-haptic toric
intraocular lens. In all these patients the postoperative toric IOL axis was assessed
with the slit lamp and showed no micro- or macro-rotation.
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CHIRURGIA CATARACTEI ÎN CAZ DE DEHISCENŢĂ ZONULARĂ
E. Ungureanu1,2, Sînziana Istrate1,2, Ş. Oprea1, Ioana Cornescu2, R. Istetia2,
Raluca Băluță2
1 UMF Carol Davila
2 Spitalul Universitar de Urgență București
Introducere / Obiectiv: Dehiscența zonulară reprezintă un factor special de risc în
chirurgia cataractei. Este asociată cel mai frecvent cu sindromul pseudoexfoliativ,
dar mai poate fi și posttraumatică sau indusă iatrogen.
Metode / Metodologie: Vom prezenta un caz chirurgical de facoemulsificare în
condiții de dehiscență zonulară indusă iatrogen.
Rezultate: A fost necesară folosirea cârligelor pentru fixarea sacului și folosirea
unui inel de tensiune, precum și a vitrectomiei prin pars plana. Protecția corneei
cu vâscoelastic dispersiv este de asemenea obligatorie, deoarece facoemulsificare
se face mai aproape de cornee. Acestea, împreună cu experiența necesară au fost
suficiente pentru obținerea unui rezultat bun.
Concluzii / Discuții: Spre deosebire de dehiscența zonulară din sindromul
pseudoexfoliativ, cea indusă iatrogen are avantajul că restul ligamentului zonular
este cel mai frecvent integru, dar și dezavantajul că manevrele precedente pot
limita posibilitățile de abordare.
Cuvinte cheie: dehiscența zonulară, iatrogenă, facoemulsificare
CATARACT SURGERY IN ZONULAR DEHISCENSE
E. Ungureanu1,2, Sînziana Istrate1,2, Ş. Oprea1, Ioana Cornescu2, R. Istetia2,
Raluca Băluță2
1 UMF Carol Davila
2 Universitary Emergency Hospital, Bucharest
Zonular dehiscence represents a special risk factor in cataract surgery. It is
associated most often with pseudoexfoliation syndrome, but it may also be post
traumatic or iatrogenic.
We will present a surgical case with phacoemulsification in a cataract with
iatrogenic induced zonular dehiscence.
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We had to stabilize the capsular bag with hooks, to use a capsular tension ring and
pars plana vitrectomy. Use of dispersive OVD for cornea protection is also necessary
because phacoemulsification is performed nearer the cornea than usual. Those,
together with necessary experience, have allowed the achievement of a good
result.
Unlike the pseudoexfoliation syndrome zonular dehiscence, iatrogenic capsular bag
dehiscence has the advantage that the rest of the zonular ligament is not affected,
but also the disadvantage that the previous manoeuvres might limit the surgery
choices.
Key words: zonular dehiscence, iatrogenic, phacoemulsification
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Detalii parteneri (Partners Details)
lives of over a billion people every day,
throughout the world.
Abbott Medical Optics (AMO) is now
part of Johnson & Johnson. AMO
brings ophthalmic products in three
areas of patient care: cataract surgery,
laser refractive surgery (LASIK) and
consumer eye health. These products
will join with the world-leading
ACUVUE® Brand Contact Lens
business,
and
our
combined
organization will be known as Johnson
& Johnson Vision. Johnson & Johnson
Vision brings together insights,
technology, and people to encourage
professionals
and
patients
to
proactively preserve and enhance
vision for a lifetime of overall wellbeing. We deliver meaningful
innovation to improve patients’ sense
of sight and enhance professionals’
abilities to deliver better outcomes.
About Johnson & Johnson: Caring for
the world one person at a time inspires
and unites the people of Johnson &
Johnson. We embrace research and
science – bringing innovative ideas,
products and services to advance the
health and well-being of people. Our
approximately 126,400 employees at
more than 230 Johnson & Johnson
operating companies work with
partners in health care to touch the

Alcon at a glance
Alcon offers the widest array of
surgical, eye care health, contact
lenses, and contact lens care products
in the industry. We touch millions of
lives in over 140 countries.
Our Surgical products rank numberone in customer satisfaction, value,
and innovation in each of the world’s
13 largest national markets. Our Vision
Care products are among the world’s
most trusted.
Our research, grant and training
programs help advance eye care
around the world.
Alcon - a legacy of leadership
Alcon’s seven-decade history of
success rests on a foundation of
industry expertise, leading brands and
a winning mindset.
We aspire to lead the world in
innovating
life-changing
vision
products because when people see
brilliantly, they live brilliantly.
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We are an innovation leader with
1,200
dedicated
research
&
development employees, more than
100 projects in our development
pipeline and one of the largest R&D
commitments in the market. In 2018,
for example, we invested over $500
million in R&D.
Our legacy is rich with industry firsts.
We rely on and value strong customer
relationships. Our future will build on
that record.

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

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

imbunatatii calitatea vederii pentru
oamenii din toata lumea.

Bayer este o companie globală cu
competenţe cheie în domeniul
Ştiinţelor Vieţii, respectiv sănătate şi
nutriţie. Produsele şi serviciile oferite
sunt special concepute pentru a fi în
beneficiul oamenilor, contribuind la
depăşirea provocărilor uriaşe pe care le
presupune o populaţie globală în
creştere şi îmbătrânire continuă.
Totodată, Grupul îşi propune să îşi
îmbunătăţească profitabilitatea şi să
creeze valoare prin inovaţie şi
dezvoltare. Bayer se dedică principiilor
dezvoltării durabile, iar marca Bayer
este un etalon de încredere,
autenticitate şi calitate, în întreaga
lume. În anul fiscal 2018, Grupul avea
aproximativ 117,000 de angajaţi şi a
înregistrat vânzări de 39,6 de miliarde
Euro. Cheltuielile cu capitalul s-au
ridicat la 2,6 miliarde de Euro, iar cele
cu Cercetarea şi Dezvoltarea la 5,2
miliarde de Euro. Pentru informaţii
suplimentare vă invităm să accesaţi
www.bayer.ro.

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

CARK ZEISS INSTRUMENT SRL
Ca lider si innovator de produse optice
(avand, in medie, mai mult de o inovatie
patentata zilnic, in diferite domenii),
ZEISS permite utilizatorilor sai sa isi
atinga ambitiile, „vazand mai mult si
mai departe”.
Traian Str. 234, 024046, Bucharest,
www.zeiss.ro
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Str. Ioan Socec nr.83A, 500169, Brasov,
Romania
Tel: 0368.40.15.55, 0268.42.80.77
EUROMEDEX FRANCE este o companie
farmaceutică franceză, prezentă în
România dina nul 1998 și are o bogată
experienţă în lansarea și promovarea pe
piața farmaceutică românească a
numeroase produse. În prezent
EUROMEDEX FRANCE desfășoară o
campanie de lansare a produselor
oftalmologice
NICOX
pe
piața
farmaceutică din România.
Str. Câmpia Libertății, nr. 33, Bl. 21, Sc.
3, Ap. 94, sector 3, București,
www.euromedex.com

EXPERTMED a luat ființă în anul 1994
din dorința unei independențe
profesionale și, deopotrivă, din
ambiția constructivă de a evolua într-o
economie de piață liberă. Domeniul
medical a reprezentat o provocare,
spunem noi benefică, întreținută de
necesitatea investirii în ceva vital:
sănătatea umană.
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Ewopharma AG este o companie
elvetiana cu sediul la Schaffhausen
care reprezinta in spatiul Europei
centrale si de est companiile
farmaceutice
vest-europene
de
prestigiu. Astfel, inca din anii '60-'70
Ewopharma deschide birouri de
reprezentare la Praga, Bratislava,
Budapesta, Bucuresti, diversificind si
crescind treptat portofoliul de
produse. Acest pas a insemnat pentru
foarte multi pacienti accesul la
tratamente moderne inovatoare, care
poate au salvat vieti. In cei peste 50 de
ani de activitate, numele Ewopharma
s-a legat indisolubil de cel al
partenerilor nostril, lideri mondiali in
diverse arii terapeutice: Bracco
Imaging SpA, Dr. Falk Pharma GmbH,
Stallergenes
SA,
Santera
Pharmaceuticals, Biogaia, Tilman, etc.

FARMATIN MEDICAL este o companie
care propune solutii pentru clinica si
pacientii
dumneavostra!
Reprezentantul pentru Romania al
producatorilorAccutome,
Hoya
Surgical Optics, Konan Medical,
Sharpoint, Ruck-FARMATIN MEDICAL
si-a
construit
portofoliul
si
parteneriatele externe, raportandu-se
la calitatea produselor si a serviciilor
asigurate de producatori, beneficiarul
final fiind PACIENTUL.

FREEDOM OFTALMIC - Din octombrie
2009 în România, cristalinele artificiale,
inelele capsulare și cionini produse de
compania Freedom Ophtalmic din India
au demonstrat un raport preț-calitate
optim pentru condițiile actuale.
Strada Surorilor, nr. 9-15, Bl. A2, Sector
1, București

Inocare este o companie la început de
drum, cu capital mixt care și-a început
activitatea
de
promovare
în
septembrie 2018. Este înființată de
oameni cu experiență complexă și
îndelungată de business, are focus în
oftalmologie și vine în întâmpinarea
nevoilor medicilor și pacienților cu
produse inovative concepute după o
îndelungată colaborare cu medicii
oftalmologi.

KEMBLI-MED S.R.L., societate mixtă
româno-germană înființată la Brașov în
anul 1998, având ca obiect principal de
activitate importul și distribuția de
produse
oftalmologice.
Este
reprezentanta
autorizată
a:
MEDICONTUR si 1STQ – Germania,
D.O.R.C. – Olanda, ELLEX – Australia,
OPTOVUE – S.U.A, HAAG STREIT
DIAGNOSTICS – Elvetia, HAAG STREIT
SURGICAL – Germania, CENTERVUE –
Italia, UFSK – Germania, SCICAN –
Canada, KEELER – Anglia, VOLK – S.U.A,
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APTISSEN – Elveția, oferind implanturi și
soluții pentru uz intraocular, fire de
sutură, consumabile și materiale
chirurgicale, dispozitive complexe de
sterilizare, aparatură și instrumentar de
oftalmologie. Activitatea firmei se
desfășoară pe întreg teritoriul țării,
principalii clienți fiind unități medico
sanitare de stat și particulare. De
asemenea, societatea are relații
contractuale cu C.N.A.S, dispozitivele
medicale fiind acreditate de Ministerul
Sănătății.

MEDICAL LOGISTIC MALL – furnizorul
dumneavoastră
prioritar
de
echipamente şi infrastructură medicală,
instrumentar, materiale consumabile,
aparatură de specialitate şi mobilier
pentru dotarea performantă a
unităţilor medicale.

MEDICAL VISION - Importator și
distribuitor autorizat de cristaline
artificiale, substanțe vascoelastice,
instrumentar
și
consumabile
chirurgicale, Medical Vision Optix
Group își propune să ofere potențialilor
parteneri achiziționarea de produse și
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servicii medicale de calitate la cele mai
bune prețuri.
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 393, Loc.
Domnești, Jud. Ilfov “Domnești
Business Park”, www.medicalvision.ro

Medicare Technics S.A.
este
o
companie cu capital privat ce are o
experiență de peste 20 de ani în
domeniul comercializării, instalării şi
întreținerii echipamentelor medicale,
fiind importator şi distribuitor în
România pentru
o
serie
de
producători de prestigiu din întreaga
lume: Nidek – Japonia, Nidek - Franta,
Haag-Streit Surgical - Germania, Welch
Allyn - USA, Poland Optical - Polonia,
Elektron Technology - UK. De
asemenea, Medicare Technics S.A. este
implicată
şi
în
implementarea
contractelor la cheie în domeniul
medical, atat in sectorul de stat, cât și în
cel privat.
Adresa: Str. Valea Merilor, nr. 30,
Sector 1, Bucuresti.
Tel: +40 212 22 67 74
e-mail: office@medicare.ro
www.medicare.ro

chirurgicale
France
Chirurgie
International.
Bd. Mărășești, nr. 15, etaj 3, București,
sector
4,
office@oftastyle.ro,
www.oftastyle.ro
OFTAMEDICA - infiintata din 1992,
importator
si
distribuitor
de
instrumentar chirurgical, implanturi și
soluții pentru uz intraocular, fire de
sutura si o gama variata de dispozitive
si consumabile chirurgicale ale
producatorilor
MANI,
BIOTECH,
ACMED, MADHU INSTRUMENTS,
HURRICANE MEDICAL, AUROLAB.
Ploiesti, Piata Victoriei, Bl. CC-Sud Sc.H
Ap.130
oftamedica.ro@gmail.com
www.oftamedica.ro

OFTASTYLE este o societate comercială
cu capital integral românesc ce și-a
început activitatea în anul 2001, ca
magazin de optică și cabinet medical,
oferind servicii de cea mai bună calitate
ca urmare a colaborării cu cele mai
prestigioase firme din domeniu. Din
septembrie 2005 Oftastyle importă și
distribuie în România lentile de ochelari
Tokay, pansamente oculare MasterAid,
rame
de
ochelari
atraumatice
MIRAFLEX pentru copii și instrumente

OPTIMED. Înfiinţată în anul 1992,
Optimed este distribuitor la nivel
naţional
de
echipamente
de
oftalmologie, optometrie şi optică,
dermatologie, medicina estetică şi
chirurgie având un portofoliu ca: lentile
de contact, soluţii pentru întreţinerea
lentilelor
de
contact,
picături
oftalmologice şi vitamine. Optimed
deţine reprezentanţă în România a:
Topcon Europe Medical, iCare Finland,
Plusoptix, Alcon, fiind de asemenea
distribuitor al echipamentelor produse
de către: A.R.C Laser, Asclepion, Karl
Kaps, Katena, Micro Medical Devices
Inc.,
OCULUS
OptikgerateGMBh,
Optotec, UFSK Internaţional, Vistec AG.
Str. Lungă, Nr. 112, Brasov,
Tel: +40.268.471.603; www.optimed.ro
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Rayner. După mai mult de 65 de ani de
creștere continuă și experiență. Vindem
produsele noastre în mai mult de 70 de
țări printre care și în România și
rămânem în prima linie a inovației.
Misiunea noastră este să livrăm
produse oftalmologice inovative și
superioare din punct de vedere clinic,
care răspund așteptărilor clienților
noștri din întreaga lume și răsplătesc
încrederea investită în noi pentru
îmbunătăţirea vederii și creșterea
calității vieții. Rayner proiectează și
produce
lentile
intraoculare
și
dispozitive de injectare patentate
pentru întrebuințare în chirurgia
cataractei. Când Sir Harold Ridley a
conceput în 1949 primul cristalin
artificial pe plan mondial, a ales Rayner
să producă această invenție epocală.
Sos. Mihai Bravu nr. 45, București,
sector 2, www.medicalpromo.ro

Rida Group a luat naștere la începutul
anului 2016 prin fuziunea a patru firme
recunoscute în plan național: Argus
Optik – cu o istorie de peste 10 ani în
distribuția de aparatură medicală,
RidaS, Ridas Optic și Rida Eye. Grupul de
firme Rida oferă echipamente și
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dispozitive medicale, rame de ochelari,
consumabile
și
instrumentar
chirurgical, toate fiind destinate uzului
oftalmologic și respectând cele mai
exigente standarde ale calității.

ROMGER GENERAL este unul dintre
liderii pieței din România în furnizarea
dispozitivelor si soluțiilor medicale.
Datorită politicii companiei de a oferi
doar produse premium de ultimă
generație, ROMGER GENERAL a
devenit, în cei peste 20 de ani de
existență, partenerul liderilor mondiali
care stabilesc noi standarde în înalta
tehnologie:
HEIDELBERG
ENGINEERING – Germania, SCHWIND
eye-tech-solutions
–
Germania,
ZIEMER – Elveția, NIDEK – Japonia,
GEUDER – Germania, OPHTEC –
Olanda, CSO – Italia, ALBOMED Germania. DOMENII DE APLICAȚIE:
chirurgia
cataractei,
chirurgia
refractivă, chirurgia vitreo-retiniană,
diagnostic și evaluare glaucom,
retinopatie diabetică, degenerescență
maculară, traume oculare. PRODUSE:
Aparat
phacoemulsificare
cu
ultrasunete
pentru
chirurgia
cataractei; Tomograf în coerență
optică cu angiografie; Perimetru

computerizat; HRT – tomograf nerv
optic;
Laser
excimer,
Laser
femtosecond; Topograf corneean;
Microkeratom; Laser fotocoagulare și
Laser
YAG;
Autorefractometru/
Keratometru/ Tonometru/ Pahimetru;
Foropter/
Optotip;
Combine
oftalmologice;
Fundus
Camera
Nonmidriatică; Biometru; Microscop
specular; Biomicroscop.
Șos. Gheorghe Ionescu Sișeti, nr. 256260, Ap. 6, Sector 1, București, 013824;
Website: www.romger.com

ROMPHARMA
COMPANY
S.R.L,
singura
fabrică
de
picături
oftalmologice din România activă din
anul 2004, pune la dispoziția pacienților
medicamente generice la standarde
maxime de calitate și la un preț
accesibil. Încă din anul 2004
Rompharma Company a ales în
strategia de marketing și orientarea
către export și parteneri externi,
comercializând produse sunt brand
propriu în țări ca Rusia, Belarus,
Ucraina, Moldova etc. Și fabricând
preparate
pentru
companii
farmaceutice europene ca Strada,
Ratiopharma etc. În continuare
Rompharma Company va fi un partener
sigur al medicilor oftalmologi din

România punând la dispoziția acestora
medicație generică de interes pentru
terapia modernă a patologiei actuale.
Str. Eroilor, 1A, Otopeni, România;
www.rompharma.ro;
office@rompharma.ro

Fondată în Japonia în 1890, Santen este
una dintre cele mai vechi companii
farmaceutice specializate în domeniul
oftalmologic, cu o îndelungată tradiţie in
grija faţă pacient. Este leader de piata in
Japonia, Scandinavia si Rusia. Pe baza
patrimoniului Santen, ambiția noastră
este să punem la dispoziția pacienților
și profesioniștilor din domeniul medical
din întreaga lume accesul la
tratamentul nostru inovativ pentru a
îmbunătăți Vederea, Calitatea vieții și
pentru a contribui la dezvoltarea
Societatii. Santen detine 285 de premii
nationale si internationale si 77 de
patente si acorda o atentie desebita
cercetarii in centrele sale din Japonia,
Franta si USA. Ghidat de valorile
companiei în toate activitățile sale,
Santen se străduiește să-si realizeze
viziunea strategică pe termen lung în
anul 2020: pozitie in Top 3 la nivel
global. Lansarea de produse noi este in
plina desfășurare și ajuta la creșterea
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profitabilității în Asia și Europa ca
priorități-cheie ale strategiei noastre
pe termen mediu si la atingerea
obiectivului pe termen lung. In 2014
Santen a achizionat compania Merck
Sharp&Dome Ophthalmics (Cosopt
&Trusopt) si a deschis reprezentante in
restul Europei unde nu era prezenta,
inclusiv in Romania.

SIFI este o companie specializată în
domeniul oftalmologic, prezentă de
peste 20 de ani pe piața din Romania.
Între timp, portofoliul nostru s-a
diversificat, ajungând să acopere în
prezent
majoritatea
nevoilor
oftalmologilor, cărora le punem la
dispoziție o gamă completă pentru
tratamentul infecțiilor, inflamațiilor,
ochiului
uscat
și
afecțiunilor
degenerative ale retinei și vitrosului.Pe
lângă portofoliul farmaceutic s-au
adăugat recent noile cristaline din gama
Mini, inclusiv Mini Well Ready, un
cristalin EDOF cu un design avansat care
oferă o performanță superioară.
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SPECTRA VISION este avanpostul
românesc al unor producători de
tehnologii unice din lume, în condiții de
exclusivitate, produse și servicii care
sunt indispensabile în asigurarea
competitivității cabinetelor și clinicilor
de oftalmologie, impuse de standardele
secolului XXI.

Reprezentată de

Misiunea companiei Swiss Advanced
Vision este de a reface în totalitate
funcția acomodativă ca rezultat al
operației de cataractă propunând un
cristalin artificial revoluționar produs cu
tehnologia avansată EDOF (Extended
Depth of Focus). Aparatul Iris Vision se
adresează pacienților cu o varietate
largă de afecțiuni care reduc vederea:

degenerescență maculară, retinopatie
diabetică, retinopatie pigmentară,
distrofie Stargardt având capabilități
mult superioare altor dispozitive
existente.
Ascendio Praxis S.R.L este reprezentant
exclusiv al celor două companii care
oferă produse oftalmologice de înaltă
tehnologie.

Povestea companiei Théa este strâns
legată de cea a familiei Chibret, care șia pus amprenta pe oftalmologia
franțuzească, ajutând la descoperirea
și la distribuirea de noi produse.
Mai mult ca niciodată, Théa își
propune să rămână loială tradițiilor
familiei Chibret, care și-au adus
contribuția la oftalmologia europeană,
din generație în generație.
De la crearea sa, grupul Théa și-a extins
continuu
activitățile,
printr-o
combinație înțeleaptă de creștere
internă (noi țări și produse noi) și
achiziții.
Grupul este acum cel de-al treilea
jucător-cheie în piața europeană
oftalmologica și lider în multe domenii
terapeutice.

Théa caută în mod constant soluții: să
descopere noi abordări pentru bolile
pentru care în prezent nu există
tratamente sau să îmbunătățească
tratamentele existente prin cresterea
eficacității și modului de observare,
simplificând o procedură existentă sau
făcând-o mai sigură, reducând efectele
secundare.
In timp ce multe companii
farmaceutice urmeaza o strategie de
blockbuster, concentrându-se pe
câteva molecule, câteva boli și câteva
produse medicamentoase, scopul
companiei Laboratoires Théa este de a
satisface
nevoile
tuturor
oftalmologilor, acoperind toate clasele
terapeutice de la alergie la glaucom,
antibioterapie, antiinflamatoare, etc.
Spiritul de familie al Théa este sursa
dinamismului și succesului său:
–Flexibilitate,
receptivitate,
adaptabilitate. Théa salută inițiativele
de cercetare și inovare
–Independență. Théa preferă să se
concentreze pe strategii pe termen
lung și nu pe rezultatele trimestrului
următor. Laboratorul nostru este liber
de constrângerile pieței de capital și de
aceea acordăm o atenție deosebită
menținerii unor niveluri ridicate de
investiții. Luăm decizii rapide, însă
atent planificate.
– Factorul uman. Performanța Théa se
bazează pe un contract social, care
garantează stabilitatea și calitatea
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vieții la locul de muncă pentru întregul
nostru personal.

UNIMED PHARMA este o companie
farmaceutică slovacă, cu o activitate de
20 de ani desfășurată în 20 de țări din
Europa Centrală și de Est. Portofoliul
reprezentanței din România cuprinde
16
produse
destinate
tuturor
afecțiunilor oftalmice. Nivelul calității
produselor
depășește
cu
mult
standardele de bază, regulamentele și
instrucțiunile, devenind o constantă la
care tindem în toată munca noastră.
Produsele noastre inovative oferă o
valoare adăugată în tratament la
prețuri accesibile și o siguranță sporită
prin combinațiile complexe de
substanțe.
Strada Mătăsari 55, sector 2, București;
www.unimed.ro
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Harta Expozanți (Exhibitors map)
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