Implant XEN
Nowa skuteczna metoda leczenia jaskry
Dla osób, u których ciśnienie w gałce
ocznej jest zbyt wysokie pomimo
stosowania kropli przeciwjaskrowych
Obniża ciśnienie wewnątrz gałki
ocznej, aby zapobiec związanemu
z jaskrą pogorszeniu wzroku
Połowa pacjentów, którym wszczepiono
implant XEN mogła odstawić krople po upływie
12 miesięcy. Na wizytach kontrolnych specjalista
oceni, czy pacjent może zmniejszyć dawkę kropli
przeciwjaskrowych lub odstawić je całkowicie.
Szybka implantacja, którą można
przeprowadzić w trakcie zabiegu
leczenia zaćmy
O najodpowiedniejszej metodzie leczenia
jaskry należy porozmawiać z lekarzem

Implant żelowy XEN przeznaczony jest do zmniejszenia ciśnienia
śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania,
u których poprzednie leczenie medyczne nie dało rezultatów.
Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z instrukcją używania wyrobu
medycznego. Działania niepożądane należy zgłaszać do lokalnych
władz rejestracyjnych lub do lokalnego biura ﬁrmy Allergan.
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Prosta i skuteczna,
nowa metoda leczenia jaskry

Czym jest jaskra?

W jaki sposób wysokie ciśnienie w galce ocznej
powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego?

Jaskra to grupa chorób
oczu powodujących
uszkodzenie nerwu
wzrokowego.
Wysokie ciśnienie
w gałce ocznej
(nazywane także
ciśnieniem
wewnątrzgałkowym,
IOP lub napięciem
w gałce ocznej) może
powodować jaskrę.
Przód oka

Nerw wzrokowy

1
Nieprawidłowy wzrost
ciśnienia wewnątrz gałki
ocznej wywoływany jest
przez płyny gromadzące
się w oku.

Krople do oczu nie zawsze obniżają ciśnienie do poziomu
niezbędnego, aby zapobiec utracie wzroku.
Dlatego lekarz może zalecić inną metodę leczenia.

2
Podwyższone ciśnienie
w przedniej części oka
powoduje wzrost nacisku
na nerw wzrokowy
znajdujący się w tylnej
części oka.

3
Zbyt duży nacisk
może uszkodzić
nerw wzrokowy.
Uszkodzenie to
znane jest
jako jaskra.

Czym jest implant zelowy XEN?
Implant XEN to skuteczna, nowa metoda
leczenia jaskry.

Na ile czasu wystarczy implant?
Implant XEN jest przeznaczony do pozostawienia
w oku na stałe jako nowa droga wypływu służąca
obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Czy konieczne bedzie dalsze
stosowanie kropli przeciwjaskrowych?
Implant XEN to niewielka, miękka rurka.

Większość pacjentów, którym wszczepiono
implant XEN może zmniejszyć dawkę kropli
przeciwjaskrowych. Po roku od wszczepienia
implantu XEN około połowa uczestników
badania w ogólne nie potrzebowała
stosowania kropli przeciwjaskrowych.
Okulista będzie obserwował proces leczenia
na wizytach kontrolnych.

Jak dziala implant XEN?
Implant XEN tworzy niewielki tunel odprowadzający płyn,
aby obniżyć ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.
Implant XEN jest tak drobny, że jest
mało prawdopodobne, aby pacjent
widział go lub czuł. Umieszczony tuż
pod powierzchnią oka, implant powoduje
obniżenie ciśnienia w oku.

Czego mozna spodziewac sie w trakcie zabiegu?

Wszczepienie implantu XEN do oka
może zająć mniej niż 20 minut.
Zabieg jest łatwy.
Okulista zastosowuje miejscowy środek
anestetyczny, aby znieczulić oko lub
może zdecydować o zastosowaniu
znieczulenia ogólnego.
Zabieg powinien więc być bezbolesny.
Następnie miękki implant XEN zostanie
delikatnie ustawiony. Od razu powinien
zacząć działać, obniżając ciśnienie
w gałce ocznej.
Jeśli pacjent ma zaćmę, lekarz może
podjąć decyzję o wszczepieniu implantu
XEN w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy.
Większość pacjentów opuszcza szpital
w dniu przeprowadzenia zabiegu.
Konieczne będzie przyjście na wizyty
kontrolne. Okulista wyznaczy terminy
tych wizyt.

Czy implant XEN jest
dla mnie wlasciwy?
Istnieje wiele metod leczenia jaskry,
np. krople do oczu, zabieg laserowy i zabieg
chirurgiczny. Lekarz poinformuje pacjenta,
czy implant XEN jest dla niego odpowiedni.
Podobnie jak w przypadku wszystkich
zabiegów, mogą istnieć pewne zagrożenia,
które omówi lekarz. W przypadku
jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub
problemów związanych z leczeniem jaskry
należy skontaktować się z lekarzem.

Gdzie mozna znalezc wiecej informacji
na temat jaskry?
Zrozumienie, na czym polega jaskra może być trudne.
Ogólne informacje na temat jaskry można znaleźć na
stronie internetowej www.glaucoma-in-perspective.co.uk.
Można na niej znaleźć przeznaczone do pobrania ulotki
lub przydatną aplikację.

Aplikacja „Glaucoma in perspective”
zawiera proste i interaktywne
informacje pomagające zrozumieć,
w jaki sposób jaskra
wpływa na wzrok.

Notatki

