
Čo je KATARAKTA?
Patrí k najčastejším očným 
ochoreniam starších ľudí. Viac 
ako polovica ľudí nad 
šesťdesiat rokov v súčasnosti 
trpí miernym stupňom sivého 
zákalu aspoň na jednom oku. 
Sivý zákal patrí stále medzi 
najčastejšie príčiny oslepnutia 
vo svete.

Katarakta alebo sivý zákal je 
strata priehľadnosti vlastnej 
šošovky, ktorá je uložená vo 
vnútri oka a prejavuje sa 
postupným zahmlievaním 
videnia. Pôvodne sa číra 
šošovka sa zakalí a súčasne 
stráca aj schopnosť 
zaostrovať do blízkej 
vzdialenosti.

Na liečbu katarakty je nutný 
operačný zákrok. Ten sa 
odporúča pacientom, ktorým 
samotný zákal spôsobuje 
problémy a obmedzuje ich v 
každodennej činnosti. 
Podstata operácie spočíva v 
tom, že sa nareže rohovka, 
degeneratívne zmenená 
šošovka sa odstráni a nahradí 
sa umelou. 

Operujeme ambulantne, celý zákrok trvá približne 15 minút. 
Pacient odchádza domov cca 1-2 hodiny po operácii.

Operujeme bez stehov - 2,2mm široký rez, vyšší komfort pacienta, skorá rekonvalescencia

Operujeme bezbolestne - v lokálnej anestéze

 Operujeme bezpečne - skúsený operatér MUDr. Bohuslav Augustinský 
 pomocou  najmodernejišej  operačnej techniky



Pred vyšetrením si pripravte zdravotnú dokumentáciu. Kým čakáte, pripravte si odpovede na tieto otázky:

 Ako dlho (približne) trvajú vaše ťažkosti? Mesiac, polroka, rok, 2 roky...

 Mali ste v detstve problémy so zrakom?

 Prekonali ste očné operácie, úrazy a iné očné ochorenia?
 
 Na aké celkové ochorenia sa liečite? Vysoký krvný tlak, srdce, cukrovku, onkologické ochorenia…

 Máte alergiu na lieky? Ak áno, na aké.

 Nosíte okuliare na čítanie alebo do diaľky?

Čo treba pred operáciou?
Vážený pacienti, predtým ako 
pôjdete na operáciu, je 
potrebné prísť na našu 
ambulanciu (s doporučením 
od Vášho očného lekára), kde 
Vás vyšetríme a určíme Vám 
dátum Vašej operácie. Na 
vyšetrenie sa objednáva 
osobne alebo telefonicky na 
t.č. 054/4788374.

Pred operáciou je potrebné 
absolvovať interné 
predoperačné vyšetrenie, nie 
staršie ako 10 dní.
5 dní pred operáciou si budete 
kvapkať ATB  kvapky, ktoré 
Vám predpíše pani doktorka. 

V deň operácie sa 
naraňajkujte a  užite vašu 
trvalú liečbu/lieky, ktoré bežne 

užívate - okrem tých, ktoré 
Vám lekár vysadil pri internom 
predoperačnom vyšetrení.

Pripravte sa, že v deň 
operácie (piatok) tu strávite 
minimálne 3 hodiny.

Nezabudnite si so sebou 
doniesť výsledky z 
predoperačných vyšetrení. 
(Ak Vám internista povedal, že 
je potrebné spraviť kontrolný 
moč, nezabudnite prosím na 
to a doneste výsledky aj z 
kontrolných vyšetrení. Táto 
prevencia nám pomáha 
predchádzať prípadným 
pooperačným komplikáciam). 
Doplatok za špeciálny 
zdravotnícky materiál použitý 

pri operácii katarakty jedného 
oka je 100 eur.

Po operácii si budete kvapkať 
2 druhy kvapiek: 
Tobradex gtt.5xd a 
Uniclophen gtt.4xd. 
Medzi kvapkami je nutné 
dodržať aspoň 30 minútovú 
prestávku. Prvý deň po 
operáci oko ostáva prelepené.

Prvá pooperačná kontrola je 
nasledujúci deň po operácii, 
teda v sobotu. Čas príchodu 
Vám oznámi pani sestrička. 
Ďalšiu kontrolu absolvujete do 
3 dní po operácii u svojho 
očného lekára.

Verím, že sa u nás budete dobre cítiť. 
Ďakujeme za to, že ste v čakárni trpezliví 

a aj vďaka Vám tu vládne príjemná atmosféra. 
Prajeme Vám príjemný deň.
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