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За підтримкою Haag-Streit AG

Вся біометрія для надточної хірургії

Д                 осягнення найкращих рефрак -

           ційних результатів є метою

           кожного катарактального хірурга. 

Корекція рогівкового астигматизму є 

одним з ключових чинників досягнення 

цієї мети. Із збільшенням доступності 

моделей тороїдальних ІОЛ та рівнів 

циліндричної сили, катарактальна хірур-

гія з імплантацією тороїдальної ІОЛ, 

ймовірно, стане стандартом лікування 

для корекції прямого астигматизму. Цю 

тенденцію відображають у щорічні 

опитування, що проводяться ASCRS і 

ESCRS; серед учасників опитувань 

більше 85% у США та більше 60% в 

Європі іпмпланували тороїдальні ІОЛ.1 

Для досягнення найкращих рефракційних результатів з 

тороїдальною ІОЛ, надточна біометрія, точність при ви-

мірюванні рогівкового астигматизму та положення вісей, 

мають ключове значення для ретельного планування 

процедури, а також точного виконання плану хірургічного 

втручання в операційній. Платформа для планування 

тороїдальної хірургічної операції T-Cone (мал. 1) компанії 

LENSTAR забезпечує сучасний набір інструментів для 

планування процедури в катарактальній хірургії за 

допомогою єдиного пристрою протягом однієї процедури.

АСТИГМАТИЗМ І ВИМІРЮВАННЯ ВІСЕЙ
Вимірювання передопераційного астигматизму й 

положення вісей має вирішальне значення для точного 

планування імплантації тороїдальної ІОЛ. Автома-

тизована двозонна креатометрія від компанії LENSTAR з 

32 маркерними точками на двох концентричних кільцях 

(2,3 і 1,65 мм в діаметрі) забезпечує високо точне 

вимірювання вісей і астигматизму для планування 

імплантації тороїдальної ІОЛ.  Це було також показано в 

недавньому дослідженні Gunderson et al.2,

 за якими понад 90% пацієнтів досягли 

показника 20/25 або вище найкращої 

коригованої гостроти зору після імплантації 

тороїдальної ІОЛ. Цей відсоток кращий, ніж було 

зареєстровано з іншими оптичними біометрами.3                                                         

З доповненням T-Cone Topography, забез-

печувані обладнанням LENSTAR креатометричні 

показники еквівалентні двозонний кератометрії, 

тепер базуються на ще більшій кількості даних.4 

Радіуси кривизни і вісі виводяться з оптимально 

наближеного еліпсоїду кілець Placido, відбитих 

від рогівки в зоні вимірювання.                                                

LENSTAR LS 900 зі встановленим доповненням T-

Cone Topography. Платформа для планування 

імплантації тороїдальної ІОЛ.

ПОКРАЩЕННЯ ЗРУЧНОСТІ Й 
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

T-Cone забезпечує топографічні карти центральної 6 мм оп-

тичної зони рогівки для осьової та тангенціальної кривизни й 

підняття (мал. 2). Топографія, необхідна для підтвердження 

прямого астигматизму пацієнта і подвійної перевірки 

положення вісей, забезпечується креатометричними 

показниками. Обладнання LENSTAR за допомогою T-Cone 

надає всю цю інформацію за один процес вимірювання на 

єдиному пристрої.

Успішна імплантація тороїдальної ІОЛ залежить від 

високоточних передопераційнихї вимірювань, 

проінформованості хірурга про спричинений операцією 

астигматизм й розміщення ІОЛ під час хірургічної операції. 

Тільки якщо спричинений операцією астигматизм відомий, 

можна оптимізувати місце проведння розрізу й розміщення 

ІОЛ для досягнення мінімального залишкового астигматизму. 

Деякі інструменти для розрахунку спричиненого операцією 

астигматизму доступні в Інтернеті; Хаг-Стрейт рекомендує 

використовувати калькулятор створений лікарем Warren E. 

Hill, доступний за посиланням

                                                 https://sia-calculator.com/

LENSTAR LS 900 з платформою для планування 
тороїдальної хірургічної операції T-Cone: 

Комплексне рішення для
 імплантації тороїдальної ІОЛ
Надточна біометрія, точність при вимірюванні рогівкового астигматизму й положення вісей, а також 

топографічні карти мають ключове значення для успішного планування імплантації тороїдальної ІОЛ . 

LENSTAR з доповненням T-Cone Topography забезпечує всі ці можливості в одному пристрої.

 Мал.1
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ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТОРОЇДАЛЬНОЇ ІОЛ  
Платформа для планування тороїдальної хірургічної опе-

рації T-Cone, доступна в якості додаткового пристрою для 

оптичних біометрів LENSTAR. Вона забезпечує точні 

передопераційні вимірювання та дозволяє комплексно 

планувати імплантацію тороїдальної ІОЛ на обладнанні 

LENSTAR. Тороїдальний планувальник ІОЛ EyeSuite 

доступний в якості додаткового пристрою для стандартних 

LENSTAR без T- Cone.

Використовуючи передові біометри LENSTAR , надточні 

вимірюваня астигматизму та положення вісей, разом з 

інформацією про спричинений операцією астигматизм і 

краще місце розташування розрізу, тороїдальний 

планувальник ІОЛ EyeSuite обчислює оптимальну 

циліндричну силу, орієнтацію тороїдальної ІОЛ й місце 

розташування розрізу для досягнення мінімального 

залишкового астигматизму. Оптимізація позиції розрізу 

основана на векторному аналізі виміряного рогівкового 

астигматизму, доступної циліндричної сили ІОЛ, та інформа-

ції про спричинений операцією астигматизм. Для досягнення 

максимальних клінічних результатів, оптимізація алгоритму 

має за мету досягти найбільшої відповідності циліндрової 

сили ІОЛ, також поліпшити безпечність процедури і звести 

до мінімуму наслідки зміщення тороїдальної ІОЛ.

Усі пропоновані значення можуть бути переглянуті та 

адаптовані користувачем у хірургічному планувальнику, 

який відображає вплив змін в режимі реального часу із зоб-

раженням очей пацієнта, отриманих в ході процесу збору 

вимірювань за допомогою обладнання LENSTAR, з високою 

роздільною здатністю (рис. 3). Крім того, користувач може 

малювати лінії для характерних анатомічних орієнтирів на 

зображенні, що полегшують отримання кутів вимірювання 

відповідних функцій і дозволяють орієнтуватися під час 

операції.

Тороїдальний план і схема операції можуть бути роздру-

ковані і доставлені в операційну (мал. 4). Для оптимальної 

зручності використання схеми під час операції всі 

роздруковані дані подаються правою стороною вгору і у 

зворотному порядку для зручності читання, незалежно від 

робочого положення хірурга.  Як і у випадку прикладок 

EyeSuite, доступно мережеве програмне забезпечення, що 

дозволяє станції розрахунку ІОЛ працювати на комп’ютері 

в операційній; це надалі дозволяє в останню хвилину 

адаптувати розрахунки і виконати планування процедури, 

якщо це буде необхідно.

 

Платформа для торої-

дального хірургічного 

планування може бути 

використана для 

тороїдальних ІОЛ від 

будь-якого виробника і 

будь-якого типу за 

допомогою необхідних 

доступних вхідних даних 

(розрахункові константи 

для ІОЛ, циліндричні 

сили ІОЛ і площини 

рогівки, а також 

рекомендовані 

показники сили для 

корекції отриманого 

астигматизму).     

ВИСНОВОК

За допомогою обладнання LENSTAR і платформи для 

планування тороїдпльної хірургічної операції T-Cone, компанія 

Haag-Streit забезпечує хірургів комплексним рішенням для 

багатоскладового планування імплантації тороїдальної ІОЛ. 

Спираючис на біометричні данні обох очей і використовуючи 

сучасні методології розрахунку ІОЛ такі, як формула Ольсена 

(Olsen), планувальник для тороїдальних ІОЛ EyeSuite 

дозволяє оптимізувати процес планування процедури хірур-

гічного втручання, починаючи з визначення місця розрізу, 

орієнтації ІОЛ й обрання циліндричної сили, та закінчуючи 

вибором доступних орієнтирів на зображенні ока з високою 

роздільною здатністю та схемою планування хірургічної 

операції. LENSTAR LS 900 є ідеальним вибором для сучасної 

катарактальної хірургії. n
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Мал. 2 Скріншот топографічної карти із зображенням 

Плацидо (Placido), карти осьового й тангенціальніого 

підняття, та сумарних креометричних показників. мал. 3 Скріншот платформи планування тороїдальної 

хірургічної операції. Вся необхідна інформація розміщена 

на зображенні очей з високою роздільною здатністю. З 

правого боку зображена оптимізаційна таблиця із синусої-

дальними ділянками можливого місця розрізу

Мал 4


