
Започнете 
пътуването сега. 

Важна информация за 
очното здраве преди да 

посетите Вашия очен лекар.

БЕЗ
ЖИВОТ

КАТАРАКТА



ФАКТИ ЗА КАТАРАКТАТА
Катарактата е помътняване на 
естествената леща на окото, което 
води до замъглено зрение. Това 
състояние се развива постепенно с 
възрастта.1

Ако имате катаракта, вероятно  
сте установили някои от следните 
симптоми2:
•  Замъглени, 

неясни или 
мътни образи

•  Влошено 
качество на 
виждане нощем

•  Чувствителност 
на светлини

•  Затруднено 
четене

•  Нужда от честа 
смяна на 
диоптрите на 
очилата

•  Цветовете 
изглеждат 
избледнели

•  Виждате двойни 
образи с едното 
око



ЗАМАЗАНО, НЕЯСНО ЗРЕНИЕ 
АСТИГМАТИЗМЪТ е често срещан 
дефект на формата на роговицата, 
който води до размазване на 
образите и изкривява светлината 
преди да достигне до лещата на 
окото. Aко имате астигматизъм, 
но не го коригирате по време на 
отстраняване на вашата катаракта, 
има вероятност да продължите 
да се нуждаете от очила след 
процедурата.3

ЗАМАЗАНО, НЕЯСНО ЗРЕНИЕ 
СВЪРЗАНО С ВЪЗРАСТТА 

ПРЕСБИОПИЯТА води до загуба 
на способността да фокусирате 
близки предмети. Тя представлява 
втвърдяване на лещата на окото, 
като все още е възможно да се 
фокусира на далечно разстояние, 
но поради загуба на нейната 
еластичност, не е възможно ясно 
виждане на близко разстояние.4

Други очни състояния:

над зрението сиПОЕМЕТЕ КОНТРОЛА  

като се осведомите за 

очните СЪСТОЯНИЯ

1

2



ОКО С КАТАРАКТА
ПОМЪТНЯЛА 
ЕСТЕСТВЕНА 
ЛЕЩА

НЕФОКУСИРАНА 
СВЕТЛИНА

ФОКУСИРАНА 
СВЕТЛИНА
ФОКУСИРАНА ФОКУСИРАНА 
СВЕТЛИНАСВЕТЛИНА

ЛЕЧЕНИЕ НА КАТАРАКТА
Операцията на катаракта е една от 
най-безопасните, често прилагани 
и ефективни процедури, които се 
извършват днес.1 Тя представлява 
възможност да се разделите с 
катарактата, както и с други очни 
състояния като астигматизъм и 
пресбиопия.5

НОРМАЛНО ОКО

СРЕЩУСРЕЩУ



Хирургът 
отстранява 
помътнялата 
естествена 
леща през 
малък разрез.

111111111 ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА КАТАРАКТА

Хирургът 
заменя 
естествената 
леща с нова, 
изкуствена 
вътреочна 
леща (ВОЛ).

222222222 ПОСТАВЯНЕ 
НА ЛЕЩА

С новата 
леща вече 
ще бъдете 
свободни от 
катарактата.

333333333 ОБНОВЕНО ЗРЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТА 



Подготовка: Преди 
отстраняване
Ще бъдете прегледани 
от очен лекар, който ще 
оцени Вашите симптоми 
и ще диагностицира 
катарактата. Освен това, 
лекарят ще проведе 
тестове за преценка на 
вариантите за ВОЛ.

Процедура: В деня на 
операцията
Процедурата изисква 
местна упойка и 
миниатюрен разрез. 
Вероятно ще се 
приберете вкъщи още 
на същия ден.

Резултат: Животът 
след отстраняване на 
катаракта
След процедурата, 
ще преоткриете 
удоволствието да 
виждате ясно. Пред Вас 
е животът без катаракта, 
насладете му се.

ОТСТРАНЯВАНЕ на катаракта: 
Какво да очаквате

Вижте живота 

РАЗЛИЧНО



1-2 дни след операцията
Един-два дни след процедурата 
предстои контролен преглед, на 
който вероятно ще установите, че 
зрението Ви вече е добро, само 
няколко дни след операцията. Може 
да забелязвате  отблясъци при 
ярки светлини или сияния около 
светлинните източници нощем. Тези 
зрителни смущения ще намалеят с 
времето.6

1-3 седмици след операцията
Когато зрението Ви се стабилизира, 
ще можете да се наслаждавате на 
рутинни дейности от ежедневието 
като да вземете чашата си с кафе, да 
шофирате нощем, да разглеждате 
в интернет на компютъра без да 
се налага постоянно да си търсите 
очилата. Степента на нуждата Ви 
от очила ще зависи от вида на 
имплантираната леща.13

1 година след операцията
Не би трябвало да има никаква 
промяна в зрението Ви на този етап, 
но е добре да се прегледате при 
очен лекар, както Ви е посъветвал 
Вашият очен хирург. Запазете си час 
за преглед ако забелязвате промени 
в зрението.7

Какво следва

Вижте живота 

РАЗЛИЧНО



Предлага се като технология за 
корекция на астигматизъм

Лещите за корекция на 
пресбиопия помагат за 
намаляване на нуждата 
от очила за всички 
разстояния.8

Те подобряват зрението 
както на далечно и 
средно разстояние, така и 
предоставят функционално 
зрение на близко 
разстояние.9

Проучете вариантите 

Мислете за 

бъдещето

Монофокалната леща е най-масово 
използваната леща за лечение на 
катаракта. Тя намалява нуждата 
от очила за далечно разстояние, 
но вероятно ще продължите 
да се нуждаете от очила за 
близко разстояние. При наличен 
астигматизъм е възможно да са Ви 
нужни очила за всички разстояния.10

Монофокална леща

Лещи за корекция 
на пресбиопия



Далечно разстояние

Средно разстояние

Близко разстояние

Предлага се като технология за 
корекция на астигматизъм

СИМУЛИРАНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Лещите за корекция на пресбиопия 
и монофокалните лещи се предлагат 
в торични варианти. С торичен 
вариант можете да коригирате 
наличен астигматизъм, като се 
възползвате от всички останали 
предимства на лещата.

За по-ясно 
зрение

Mонофокални  
лещи

Лещи за 
корекция на 
пресбиопия

Проучете вариантите 

Мислете за 

бъдещето



Монофокални лещи
Стандартните лещи за лечение на 
катаракта спомагат за намаляване на 
нуждата от очила за далечно разстояние. 
Ще продължите да се нуждаете от очила 
за четене и други дейности.10

Вие избирате как да изглежда 
бъдещето Ви. Лещите за 
лечение на катаракта, които 
ще изберете, имат голямо 
значение за това което ще 
виждате и за това, което ще 
можете да правите.

Симулирано 
изображение.

По-ясна мисълПо-ясен образ

Далечно 
разстояние



Вашето зрение. Вашият избор.
Независимо дали четем, дали 
се грижим за градината или 
шофираме, ние разчитаме на 
качество и широк обхват на 
зрението всеки ден.
Ако обърнем внимание на това 
какво виждаме и какво вършим 
в ежедневието си, ще разберем 
по-добре какво и как искаме да 
виждаме в бъдеще.

Лещи за корекция на пресбиопия
Трифокалните лещи и лещите с разширен 
диапазон на зрение помагат за намаляване 
на нуждата от очила за всяко разстояние.9
Обсъдете с Вашия очен лекар кои лещи за 
корекция на пресбиопия са подходящи за Вас.

Лещите се предлагат с технология 
за корекция на астигматизъм.

Близко 
разстояние

Средно
разстояние



Ако имате въпроси относно 
катарактата, не сте сами. 
Споделете въпросите и 
очакванията си относно зрението 
с Вашия очен лекар.

ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТА
•  Кое е основното, което трябва 

да знаете за операцията на 
катаракта?

•  Какви са вариантите за 
вътреочна леща?

Подготовка
•  Как да се подготвя за операция 

на катаракта?
•  Здравните ми осигуровки 

покриват ли операция на 
катаракта?

Вашите варианти
•  Кои вътреочни лещи бихте ми 

препоръчали?
•  Лещите ще коригират ли 

астигматизма ми?

Животът след ПРЕМАХВАНЕ 
НА КАТАРАКТАТА

•  Какво ще бъде зрението ми след 
премахване на катарактата?

•  Ще имам ли нужда от 
очила след премахване на 
катарактата?

Ако имате въпроси относно 
катарактата, не сте сами. 
Споделете въпросите и 
очакванията си относно зрението 
с Вашия очен лекар.

Ако имате въпроси относно 
катарактата, не сте сами. 
Споделете въпросите и 
очакванията си относно зрението 
с Вашия очен лекар.

ВАШИЯ ЛЕКАРГОВОРЕТЕ С

Какво ще бъде зрението ми след 
премахване на катарактата?
Ще имам ли нужда от 
очила след премахване на 



Инвестирайте 
в зрението си

Премахването на катарактата 
е уникална възможност, която 
има отношение към ежедневния 
Ви начин на живот. Въпреки 
че вътреочните лещи варират 
според цената, много пациенти 
считат, че инвестицията във 
високотехнологична леща е напълно 
оправдана. 

Говорете с Вашия хирург и неговия 
екип, те ще Ви посъветват кой е 
най-добрия начин да финансирате 
избора на високотехнологична 
леща.



често задавани 
въпроси

q

Колко време продължава 
операцията на катаракта?

Операцията на катаракта е 
амбулаторна поцедура, която 
обикновено продължава около 
10-20 минути.11

Мога ли да шофирам след 
операция на катаракта?

Препоръчително е да не 
шофирате до 24 часа след 
операция на катаракта, затова 
помолете приятел или роднина 
да Ви откара вкъщи.

Колко време продължава 
възстановяването от 
операция на катаракта?

Времето за възстановяване 
зависи от пациента и 
операцията, но в повечето 
случаи пациентите остават 
в покой няколко часа след 
операцията. Лекарят ще Ви 
препоръча предпазна черупка 
за оперираното око, която да 
носите няколко дни.

q

q

a

a

a



Мога ли да пътувам 
със самолет след 
отстраняване на 
катаракта?

Повечето пациенти могат 
да летят със самолет до 
няколко дни след операция 
на катаракта, но е добре 
на контролния преглед да 
попитате лекаря си дали това е 
безопасно за вас.

Мога ли да спортувам 
след отстраняване на 
катаракта?

По принцип е добре да 
се избягват натоварващи 
дейности няколко седмици 
след операция на катаракта. 
Говорете с Вашия лекар ако 
имате въпроси за конкретни 
дейности.

Колко време издържат 
лещите за лечение на 
катаракта?

ВОЛ са много устойчиви и 
обикновено са за цял живот.12 
Лещите, които изберете, 
ще подобрят значително 
зрението Ви след корекцията. 
Инвестирайки в зрението, вие 
инвестирате в бъдещето си.

q

q

q

a

a

a
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ВНИМАНИЕ: Като при всяка операция, и тук има рискове. Преди 
операцията, обсъдете всякакви въпроси за възможните рискове и 
ползи с Вашия лекар.
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