
КАТАРАКТА И ГЛАУКОМА
Водещи очни заболявания в световен мащаб

Информация за пациенти



Виждате ли замъглени или 
размазани образи?

Цветовете изглеждат ли Ви недостатъчно  
ярки и контрастни?

Очилата не помагат ли вече?

Струва ли Ви се, че слънчевата светлина 
е прекалено ярка и дори заслепяваща?

Усещате ли затруднения 
с виждането през нощта?

Виждате ли кръгове около светлините 
нощно време?

Ако усещате повече от един от тези 
симптоми, възможно е да имате 
катаракта – потъмняване (замъгляване) 
на естествената вътреочна леща.

Това състояние засяга много хора в 
напреднала възраст. Катарактата е 
основна причина за загуба на зрение с 
възрастта.

За щастие в днешни времена 
премахването на катаракта е 
сравнително лесно, а резултатите могат 
да бъдат невероятни. Благодарение на 
съвременните технологични постижения 
някои пациенти се радват на най-доброто 
зрение, което някога са имали – 
по-добро и от това на младини.



Какъв е процесът на виждане

Очите ни действат подобно на фотоапа-
рат. Когато гледаме към определен обект, 
светлинните лъчи отразяват този обект и 
навлизат в очите ни през роговицата. Ле-
щата, която се намира зад роговицата, фо-
кусира навлезлите лъчи върху ретината, 
която на свой ред трансформира лъчите в 
електрически импулси, които по оптичния 
нерв преминават към мозъка. Мозъкът 
има задачата да превърне тези импулси в 
образи. Зрението на човек зависи от ця-
лата тази верига събития. Ясното и фоку-
сирано зрение обаче зависи главно от 
вътреочната леща.
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НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ОТ КАТАРАКТА



Обичайни проблеми със зрението 

Миопия (късогледство)
Хора, страдащи от късогледство, могат да виждат добре близки предме-
ти, но изпитват затруднения да виждат добре надалеч. Късогледството 
често е причинено от прекалено дълго око, при което светлината се 
фокусира пред ретината.

Хиперметропия (далекогледство)
Далекогледите хора могат да виждат добре надалеч, но им е трудно да 
виждат близки обекти. Далекогледството най-често се дължи на по-късо 
око, при което светлината се фокусира зад ретината.

Пресбиопия
Пресбиопията е състояние, свързано с възрастта (след 40 г.), при което 
близките обекти се виждат размазани. Това състояние се причинява от 
постепенната загуба на еластичност на естествената вътреочна леща и 
заобикалящите я мускули.

Астигматизъм
Понякога повърхността на роговицата има по-издължена форма, по-
плоска на места и по-изкривена на други места. Тази често срещана 
неравномерност, наричана още „роговичен астигматизъм”, причинява 
виждането на замъглени и разкривени образи. Това се случва, тъй като 
светлинните лъчи не се фокусират само върху една точка и по този на-
чин предотвратяват получаването на ясен образ.
Пациенти, имащи катаракта и страдащи от пресбиопия, миопия, хи-
перметропия или астигматизъм, отново могат да виждат добре: само с 
една кратка операция може да им бъде премахната катарактата и чрез 
поставянето на подходяща леща могат да се отстранят горепосочените 
аномалии.
Това означава, че Вие може да възвърнете ясното си зрение с ограниче-
на или никаква нужда от очила или контактни лещи.
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Катарактата – естествен 
процес,  свързан с 
остаряването

Катарактата е главна причина за загуба на зре-
нието с възрастта. 50% от хората на 80 години 
имат или вече са оперирани от катаракта.1-6 
Катарактата представлява потъмняване на ес-
тествената леща, намираща се вътре в окото.
Тази леща, разположена зад ириса, действа по-
добно на фотоапарат – фокусира светлинните 
образи върху ретината, която изпраща сигна-
ли към мозъка.
Човешката леща е възможно да се замъгли до 
такава степен, че да попречи на светлината и 
образите да достигнат до ретината.
Катарактата може да бъде причината, поради 
която образите да изглеждат размазани, ярки-
те цветове да ни се струват овехтели или зре-
нието през нощта да стане изключително труд-
но. Ако бифокалните лещи или очила вече не 
помагат, възможно е катарактата да бъде при-
чината за това неудобство.
Зрението при наличие на катаракта може да 
бъде описано като гледане през застаряло, 
потъмняло перде, ето защо много често тя е 
наричана  „старческо перде”. Но катаракта-
та не е слой върху окото, поради което нито 
диета, нито лазерна интервенция може да я 
премахне. Катарактата не може да бъде предо-
твратена. Наранявания на окото, определени 
заболявания, дори някои лекарствени проду-
кти биха могли да причинят това замъгляване, 
но най-честата причина за възникването на 
катаракта е съвсем естествена – процесът на 
остаряване.

 Виждах 
замъглено, 
образите бяха 
силуети. Сменях 
очилата, но нищо 
не помагаше. 
Наистина беше 
неприятно. Сега не 
само виждам 
чудесно, но и не ми 
трябват никакви 
очила. Виждам 
еднакво добре 
наблизо и надалеч 
и се радвам на 
прекрасно зрение!

М. П. – пациент
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Най-добрият начин за третиране 
на катаракта е оперативен – ста-
рата, замъглена леща се премахва 
и на нейно място се поставя нова, 
изкуствена леща, която възста-
новява доброто зрение и в голяма 
степен подобрява качеството на 
живота.

 Преди шофирах с огромно напре жение, виждах замъглено. 
Следващите дни след операцията ми се наложи да шофирам 
активно. Изминах над 800 км  без никакви проблеми, не можех да 
повярвам! Сега виждам без очила наблизо и надалеч, щастието и 
радостта ми са огромни!

Л. Г. – пациент

Катарактална хирургия –  яснота  само след едно 
мигване на окото

Премахването на катаракта е една от най-сигурните и ефективни опера-
тивни процедури. Статистиката сочи, че всяка година в САЩ се извърш-
ват над 3 милиона1-6 операции за премахване на катарактата. Операци-
ята се състои в направата на много малък разрез в окото, след което 
в разреза се вкарва инструмент с дебелината на връхче на химикалка, 
който разбива и премахва потъмнялата естествена леща. След премах-
ването на лещата през същия миниатюрен разрез в окото се поставя из-
куствена вътреочна леща (накратко  ВОЛ), която сама се разгъва в окото 
и заема постоянната си позиция.
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Какво да очакваме преди и 
след операцията

Повечето хора се изненадват, когато 
разберат колко лесна и безболезнена 
e тя.  Обичайно тя отнема от 20 до 30 
минути, дори по-малко, и повечето 
пациенти се връщат към нормалните 
си занимания още на следващия ден. 
При 85% от пациентите проблемите със 
зрението се решават след операцията 
на катаракта. 1-6

Следните факти могат да Ви помогнат да се 
подготвите за операцията:

 Ще ви бъдат поставени обезболяващи 
капки за очи, за да нямате болка и да не 
се чувствате дискомфортно.

 Преди и/или след операцията лекарят 
може да Ви предпише капки за очи, ко-
ито биха могли да предотвратят евенту-
ална инфекция.

 Повечето пациенти (95%) 1-6 получават 
подобрено зрение скоро след опе-
рацията, но в индивидуалните случаи 
подобрението може да настъпи след 
няколко дни или седмици.

 Дори с очила не 
виждах, не можех 
да чета. С мъка 
раз личавах 
предметите по 
техните силуети 
и сенки. Сега 
спокойно чета 
вестници и книги 
и се радвам на 
цветовете 
наоколо!

П. Д. – пациент
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ВЪТРЕОЧНАТА ЛЕЩА

Какво представлява вътреочната леща 
(ВОЛ)?

Вътреочната леща е изкуствена леща, която се имплантира 
в окото по време на операцията на катаракта. 
Традиционният метод за операция на катаракта включва 
монофокална леща. Този вид ВОЛ е много подходяща за 
възстановяване на функционалното зрение за далеч.
Тази леща обаче не премахва нуждата от носене на очила 
за виждане наблизо, нито пък необходимостта от очила 
или допълнителна оперативна намеса за коригиране на 
съществуващ астигматизъм.
Постиженията в технологията през последните години са 
впечатляващи – новото поколение изкуствени лещи могат 
да Ви помогнат освен да виждате добре наблизо и надалеч 
без помощта на очила  допълнително да бъдат коригира-
ни някои аномалии на очите Ви като астигматизъм, късо-
гледство и далекогледство.



Монофокални лещи

Монофокалните лещи имат една точка за фокусиране и могат да пре-
доставят ясно зрение за далеч. Въпреки подобреното зрение надалеч 
пациентът ще има нужда да носи очила за определени дейности, като 
четене или работа с компютър.
Специалният дизайн на повърхността на изкуствената леща може да 
подобри функционалното зрение при неблагоприятни светлинни усло-
вия, като например в полумрак или в мъгла.

Какво се вижда с традиционна
изкуствена леща

Подобрено контрастно зрение благода-
рение на корекцията, идваща от асферич-
ността
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Мултифокални лещи 

Мултифокалните лещи и лещите, коригиращи астигматизъм, са създаде-
ни за пациенти със или без катаракта, които не желаят да носят очила. 
Те могат да заместят естествената леща и да коригират и пресбиопията 
(старческо далекогледство). С тях Вие ще виждате еднакво добре набли-
зо и надалеч  без очила.
Новаторската технология на мултифокалните лещи позволява на паци-
ентите да виждат ясно след операцията както наблизо, така и надалече, 
без да е необходима корекцията с очила.

Зрението с монофокална леща 
– само по-отдалечените предмети 
(прозорецът) се виждат ясно.

Лещи, коригиращи астигматизъм

Тези лещи са специално разработени за пациенти с катаракта и рогови-
чен астигматизъм. Подобно на монофокалните лещи, и този вид лещи 
осигуряват качествено зрение за далеч, с по-малка зависимост от очи-
ла. Мнозинството от пациенти обаче все още се налага да носят очила 
за активности като четене или работа с компютър.

Възвърнато качество на живота
Лещите, коригиращи астигматизъм, предлагат качествено зрение за да-
леч. Те имат вградени UV и жълт филтър срещу опасната за ретината 
синя светлина.

Зрението с изкуствената мултифокална леща 
– отдалечените предмети (прозорецът), 
близките (кутията) и разположените на 
средно отдалечено разстояние (готварската 
книга) се виждат еднакво ясно.
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Симулация на 
зрителен образ

Симулация на 
зрителен образ

Симулация на 
зрителен образ

Увреждане от светлината 

Някои лещи имат предимство пред традиционните лещи, защото освен 
UV филтър те притежават и допълнителен филтър за синята светлина и 
по този начин защитават ретината – както го прави естествената леща 
– от вредните сини светлинни лъчи.
С отстраняването на естествената леща по време на операцията от 
катаракта окото е лишено от своя естествен защитен филтър и не би 
трябвало да бъде оставено да се излага без защита на вредните ефек-
ти на синята светлина. Тези сини лъчи са част от спектъра на дневната 
светлина, а така също се съдържат и в изкуствени светлинни източници 
като халогенните и флуоресцентните лампи, студийните прожектори, 
светкавиците, солариумните лампи и т. н.

При катаракта и 
астигматизъм образът е 
замъглен и размазан.

Традиционната вътреочна 
леща, имплантирана на мястото 
на отстранената катаракта, 
помага за възвръщането на ясен 
образ, но не може да коригира 
астигматизма. Коригиращи 
очила или контактни лещи, или 
дори допълнителна оперативна 
намеса са необходими, за да се 
коригира образът.

С лещите, коригиращи 
астигматизъм, може 
да оставите очилата и 
контактните лещи настрана 
и да се радвате отново на 
качествено зрение.

Мултифокалните торични лещи

Мултифокалните торични лещи са създадени за пациенти с астигмати-
зъм, които не желаят да носят очила за близо и далеч, независимо дали 
имат катаракта, или не. Те могат да заместят естествената човешка леща 
и да коригират пресбиопията, давайки изключителна острота на зрени-
ето на всички разстояния – близко, средно и далечно.
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Въпроси и отговори

Подходящата за Вас леща зависи от със-
тоянието на очите Ви, както и от жела-
нието Ви да бъдете изцяло независими 
от очила. Вашият лекуващ лекар ще Ви 
обясни подробно за всяка от възмож-
ностите и ще Ви уведоми какво може да 
очаквате от различните лещи. Катарак-

тата може драстично да промени начина 
Ви на виждане и стила Ви на живот.

С новаторската технология на вътреочните 
лещи това може да се предотврати. Само с 

една лесна процедура може да премахнете мъг-
лата и да видите нещата и хората, които обичате. 

Цветовете могат отново да изглеждат наситени и ярки и 
всичко, което виждате, може да бъде ясно фокусирано.

Кое е най-доброто време за премахване на 
катаракта?
Много хора вярват, че е най-добре катарактата да „узрее”, непосред-
ствено преди да бъде премахната. Това обаче вече не е така.
В днешно време операцията на катаракта е рутинна процедура, която 
може да бъде извършена веднага, щом почувствате, че катарактата за-
почва да пречи на начина Ви на живот.

Какво може да стане, ако катарактата не се 
премахне?
С напредване на времето замъглените участъци от вътреочната леща 
могат да се увеличат и да станат по-плътни, по този начин влошавайки 
зрението. Този процес може да отнеме няколко месеца, а дори и много 
години. В най-лошия случай цялата вътреочна леща може да потъмнее.
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Как мога да знам коя леща е най-добра за мен?
Няма универсална леща, която да има еднакво действие върху всеки. 
Единствено Вашият офталмолог може да определи най-подходяща-
та леща за Вас. Резултатите сочат, че пациенти, избрали мултифокална 
леща пред монофокална, са по-доволни от качеството на живота си .

Може ли катарактата да се появи отново?
Веднъж премахната, катарактата не може да се появи отново. Възможно 
е обаче след време пациентите да се оплакват отново от замъглено зре-
ние. Това състояние е известно като вторична катаракта. Третирането 
му е бързо и лесно – чрез извършването на кратка лазерна процедура. 
Множеството клинични проучвания на вътреочните лещи показват, че 
тази вероятност е минимална.

Кой може да извършва операция на катаракта?
Единствено офталмолози, които са специално обучени за очни опера-
ции, могат да извършват операция за премахване на катаракта.

До каква степен е успешна операцията за премахване 
на катаракта?
Катаракталната хирургия има като цяло степен на успеваемост от 98% и 
повече. Постоянни постижения и подобрения в технологиите и хирур-
гическите инструменти позволяват процедурата да бъде изключително 
сигурна и надеждна. Като цяло операцията на катаракта е сравнително 
лесна и технологично напреднала процедура, която причинява лек дис-
комфорт, отнема само няколко часа и се извършва с местна упойка.
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ЛАЗЕРНА 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ХИРУРГИЯ НА 
КАТАРАКТА

Сега пациентите имат възможността да изберат безскалпелния, компю-
търно контролиран рефрактивен катарактален лазер за изпълнението 
на някои от най-важните стъпки от операцията.

Какво представлява лазерът?

Това е модерна, прецизна технология, която работи с ненадмината точ-
ност и компютърен контрол и помага на хирурзите да индивидуализи-
рат процедурата за конкретното око. Това е модерна и съвременна тех-
нологична възможност за пациентите с катаракта. При избора на лазер 
ще се възползвате от редица жизненоважни преимущества.

Индивидуално адаптирано 
решение за Вашите очи

Макар всички човешки очи да споделят една и съща анатомична струк-
тура, всяко око е малко по-различно по отношение на размера, дълбо-
чината, кривата на роговицата и други ключови характеристики. Затова 
преди операцията на катаракта всяко око трябва да бъде внимателно 
измерено и картографирано. Макар тези измервания да се извършват 
рутинно преди всяка операция, лазерът използва набор от високи мо-
дерни технологии – включително интегрирана оптична кохерентна то-
мография (ОСТ), за да заснеме невероятно прецизно изображение на 
очите Ви с висока резолюция. След това така предоставените изобра-
жения, измервания и данни се използват за планиране и извършване 
на операцията с изключително точни спецификации, които са непости-
жими при традиционната хирургия.
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Компютърен контрол за ненадмината 
прецизност и във всяка стъпка от процедурата

Лазерът добавя компютърен контрол към ключови стъпки от катарак-
талната операция. Уникалната му система за софтуерен контрол ана-
лизира OCT изображения с висока резолюция на окото Ви; помага на 
хирурга да планира и подготви индивидуализирана процедура и след 
това визуализира и извършва процедурата по команда на хирурга! За 
да се повиши още повече точността, пациентски интерфейс се свързва 
към окото Ви и към образно направляваното хирургично устройство, 
така че по време на цялата лазерна процедура както компютърът на 
лазера, така и извършващият операцията хирург разполагат с прецизни 
изображения в реално време.

Следващата еволюция в катаракталната 
хирургия

При традиционните катарактални операции без лазер хирургът прави 
разрези и отстранява старата леща, като използва традиционни хирур-
гични инструменти и скалпели. Лазерът извършва няколко от най-ва-
жните стъпки от операционния процес с образнонасочван фемтосекун-
ден лазер.

Попитайте Вашия очен лекар  дали 
катаракталната операция с лазер е подходяща 
за Вас

Операцията на катаракта с помощта на лазер е налична съвременна 
технологична опция, но тя може да не е подходяща точно за вас. Кон-
султирайте се с лекуващия Ви специалист по очни болести, преди да 
решите как да продължите. За да Ви препоръча вариант на операция 
на катаракта и подходяща вътреочна леща, очният Ви лекар ще вземе 
предвид редица аспекти от здравословното състояние на очите Ви. Той 
ще вземе предвид също и общото Ви здравословно състояние и пред-
почитания Ви начин на живот.



ИМАТЕ ЛИ 
СЪМНЕНИЯ 
ЗА ГЛАУКОМА?

• Глаукомата е втората 
основна причина за загуба на 
зрението по света

• Откритоъгълната глаукома 
заема 90% от всички случаи на 
заболяването

• Обикновено протича 
безболезнено и се развива 
бавно във времето



40 пъти по-висок риск
oт развитие на глаукома, 
когато ВОН е между 30-40 mmHg9-10
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Какво е глаукома?

Окото и гумата на колело-
то имат сходство. И двете 
се нуждаят от правилното 
количество вътрешно на-
лягане, гарантиращо си-
гурност и нормално функ-
циониране. Глаукомата е 
група от очни заболявания, 
свързани с повишаване на 
налягането в окото, и може 
да причини необратима за-
губа на зрението и евенту-
ално да доведе до слепота, 
ако не бъде своевременно 
лекувана.7-8
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 Твърде млад съм. 
Това се случва само на възрастни 
хора.
Всички, от бебета до възрастни хора, могат 
да развият глаукома. Рискът се увеличава 
след 40-годишна възраст. 11-12

 Глаукомата е лечима.

Глаукомата не е лечима и зрението не може 
да бъде възстановено. Все пак запазването 
на зрението може да бъде съхранено 
посредством своевременно лечение. 13-14

 Има симптоми, които да ме 
предупредят.
Глаукомата е позната като „тихия крадец на 
зрението“ и е заболяване без характерни 
симптоми. Пациентите могат да загубят 
до 40% от своето зрение, без дори да го 
осъзнаят. 15

ФАКТ
или

Т



Профилактичните очни 
прегледи 

са  съществени за установяване на глаукома 
и предотвратяване на необратима загуба на 
зрение. Свържете се с Вашия офталмолог 
още днес, за да проверите състоянието на 
зрението си. 19

Възможности за лечение

Глаукомата може да бъде лекувана с лекарствени продукти както за 
очно, така и за перорално приложение, и с хирургически методи.20

Ако сте диагностицирани с глаукома и сте опитали лечение с различни 
капки за очи и/или сте прибегнали до хирургическа намеса, но те не са 
дали желания резултат, има и други възможности. Алтернативно реше-
ние за контролиране симптомите на глаукома е глаукома филтриращият 
имплант, който се поставя успешно на хиляди пациенти в световен ма-
щаб.*  Имплантът е специално създаден за стабилизиране на високото 
налягане в окото.

19

Втората водеща причина за 
предотвратима слепота16

60 милиона заболели 
в световен мащаб11

от болните с глаукома
не знаят, че страдат от нея 18
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Какво представлява 
глаукома филтриращият имплант?

Това е миниатюрен имплант с размер на оризово зрънце. Поставя се 
между вътрешната и външната част на окото.

Имплантът осигурява алтернативен път, по който да се оттече натрупа-
лата се вътреочна течност. Резултатът е прецизен контрол на течността 
в окото и поддържане на налягане в здравословно за окото ниво.
Очаквани резултати с глаукома филтриращ имплант:

• По-добро възстановяване на зрението 21

• Липса или намалена употреба на лекарства за глаукома в дълго-
срочен план

• По-ниско ВОН

Глаукома 
филтриращият 
имплант може 
да се използва 
едновременно 
с операция на 
катаракта.

21

филтриращият 

Имплантът е 
толкова малък, 

че трудно се 
забелязва.
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Предимства на  глаукома 
филтриращия имплант

• Стабилизиране на вътреочното налягане 22

• Микроинвазивна хирургия 23*

• Намалено възпаление 23*

• По-бързо възстановяване на зрението 21*

Имплантирането 
е минимално 
инвазивно и 
щадящо окото.



Подходящ ли съм за 
глаукома филтриращ имплант?

Глаукома филтриращ имплант се препоръчва в случаите, когато трети-
рането с лекарства е безрезултатно и/или пациентът вече е претърпял 
неуспешна операция.
Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече инфор-
мация за предимствата и рисковете, свързани с импланта, се обърнете 
към Вашия лекар. Ще получите инструкции за това как най-добре да се 
подготвите преди операцията и какво трябва да правите след нея, за да 
сте сигурни в добрите резултати.
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