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ΕκτασίεςΕκτασίεςΕκτασίεςΕκτασίεςΕκτασίεςΕκτασίεςΕκτασίεςΕκτασίες ΚερατοειδήΚερατοειδήΚερατοειδήΚερατοειδήΚερατοειδήΚερατοειδήΚερατοειδήΚερατοειδή: : : : : : : : ΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότητα
�� ΚερατόκωνοςΚερατόκωνος: : ΕκτιµάταιΕκτιµάται απόαπό 1 1 ανάανά 500 500 σεσε 1 1 
ανάανά 20002000

�� Pellucid marginal degenerationPellucid marginal degeneration: : ΣπάνιαΣπάνια αλλάαλλά
άγνωστηςάγνωστης συχνότηταςσυχνότητας, , καθώςκαθώς συχνάσυχνά ηη
διάγνωσήδιάγνωσή τηςτης συγχέεταισυγχέεται µεµε αυτήαυτή τουτου
κερατόκωνουκερατόκωνου

�� ΚερατόσφαιραΚερατόσφαιρα: : ΆγνωστηςΆγνωστης συχνότηταςσυχνότητας ––
ΕξαιρετικάΕξαιρετικά σπάνιασπάνια

�� Iatrogenic ectasiasIatrogenic ectasias: : ΓύρωΓύρω στιςστις 250 250 
περιπτώσειςπεριπτώσεις έχουνέχουν περιγραφείπεριγραφεί παγκόσµιαπαγκόσµια

ΚοινόΚοινό χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό: : ΆγνωστηςΆγνωστης αιτιολογίαςαιτιολογίας

λέπτυνσηλέπτυνση τουτου κερατοειδήκερατοειδή ηη οποίαοποία οδηγείοδηγεί σεσε µεγάλεςµεγάλες

καµπυλότητεςκαµπυλότητες καικαι προεξοχήπροεξοχή προςπρος τατα έξωέξω ((εκτασίαεκτασία) ) 
τουτου κερατοειδήκερατοειδή



ΕκτασίεςΕκτασίες κερατοειδήκερατοειδή: : 
ΚερατόκωνοςΚερατόκωνος



ΚλινικάΚλινικά σηµείασηµεία κερατόκωνουκερατόκωνου
�� ΚερατοµετρίαΚερατοµετρία: : ΠαραµορφωµέναΠαραµορφωµένα είδωλαείδωλα

�� ΣκιασκοπίαΣκιασκοπία: : ΠολύΠολύ δύσκοληδύσκολη έωςέως αδύνατηαδύνατη

�� ΣίγουρηΣίγουρη διάγνωσηδιάγνωση µόνοµόνο µεµε τοπογραφίατοπογραφία!!

Munson’s sign

Fleischer’s ring

Vogt’s striae



ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση

κερατόκωνουκερατόκωνου
�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε µέγεθοςµέγεθος καικαι σχήµασχήµα

��ΘηλήςΘηλής ((nipplenipple))
��ΟβάλΟβάλ

��GlobusGlobus
�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τιςτις καµπυλότητεςκαµπυλότητες

τουτου κερατοειδήκερατοειδή
��ΥποκλινικόςΥποκλινικός ((προσοχήπροσοχή!)!)
��ΠρώιµοςΠρώιµος

��ΜέσοςΜέσος

��ΠροχωρηµένοςΠροχωρηµένος

�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τηντην θέσηθέση
�� ΚεντρικόςΚεντρικός

�� ΠαράκεντροςΠαράκεντρος

ΑυτοίΑυτοί οιοι

παράγοντεςπαράγοντες

καθορίζουνκαθορίζουν

τηντην

εφαρµογήεφαρµογή

φφ..εε ,,τηντην

UVA UVA καικαι τηντην

BCVA!!!BCVA!!!Most important!!!



ΚερατόκωνοςΚερατόκωνος:: ΟπτικήΟπτική

ανάλυσηανάλυση

�� ΚεντρικόςΚεντρικός κερατόκωνοςκερατόκωνος
ΜεγάληΜεγάλη διοπτρικήδιοπτρική

διαφοράδιαφορά απόαπό τοτο κέντροκέντρο

στηστη περιφέρειαπεριφέρεια

ΜεγάληΜεγάλη σφαιρικήσφαιρική

εκτροπήεκτροπή!!

∆ιόρθωση∆ιόρθωση µεµε µαλακούςµαλακούς

κερατοκωνικούςκερατοκωνικούς φφ..εε: : 
ΠολύΠολύ πιθανήπιθανή!!



ΚερατόκωνοςΚερατόκωνος:: ΟπτικήΟπτική

ανάλυσηανάλυση ΜεγάληΜεγάλη διοπτρικήδιοπτρική διαφοράδιαφορά

µεταξύµεταξύ τωντων δύοδύο

ηµισφαιρίωνηµισφαιρίων τηςτης κόρηςκόρης

εισόδουεισόδου

ΜεγάληΜεγάλη κάθετηκάθετη καικαι

οριζόντιαοριζόντια κόµηκόµη ((κρυµµένηκρυµµένη

στηνστην διάθλασηδιάθλαση κάτωκάτω απόαπό

τοντον αστιγµατισµόαστιγµατισµό)

�� ΠαράκεντροςΠαράκεντρος κερατόκωνοςκερατόκωνος

ΦτωχήΦτωχή διόρθωσηδιόρθωση µεµε γυαλιάγυαλιά οράσεωςοράσεως!!
ΒέλτιστηΒέλτιστη διόρθωσηδιόρθωση µεµε ηµίσκληρουςηµίσκληρους ((RGPsRGPs))



�� ΦιλοσοφίεςΦιλοσοφίες εφαρµογήςεφαρµογής

��∆ικαµπυλωτοί∆ικαµπυλωτοί ασφαιρικοίασφαιρικοί ηµίσκληροιηµίσκληροι ((πρώιµαπρώιµα

στάδιαστάδια))

��ΤρικαµπυλωτοίΤρικαµπυλωτοί--ΤετρακαµπυλωτοίΤετρακαµπυλωτοί ασφαιρικοίασφαιρικοί

ηµίσκληροιηµίσκληροι ((µέσαµέσα καικαι προχωρηµέναπροχωρηµένα στάδιαστάδια))

��ΗµίσκληροιΗµίσκληροι αντίστροφηςαντίστροφης γεωµετρίαςγεωµετρίας ((σεσε
περιπτώσειςπεριπτώσεις αυξηµένηςαυξηµένης ανύψωσηςανύψωσης))

��ΣκληρικοίΣκληρικοί ((µέχριµέχρι 13,5 mm 13,5 mm διάµετροςδιάµετρος) ) ηµίσκληροιηµίσκληροι

��ΥβριδικοίΥβριδικοί ((σεσε περίπτωσηπερίπτωση βλεφαρικήςβλεφαρικής

ευαισθησίαςευαισθησίας))

ΠαράκεντροςΠαράκεντρος κερατόκωνοςκερατόκωνος

εφαρµογήεφαρµογή φφ..εε..



ΚερατόσφαιραΚερατόσφαιρα -- οπτικήοπτική

ανάλυσηανάλυση καικαι εφαρµογήεφαρµογή φφ..εε..
�� ΠολύΠολύ χαµηλήχαµηλή ποιότηταποιότητα όρασηςόρασης εξαιτίαςεξαιτίας

τουτου εξαιρετικάεξαιρετικά ασύµµετρουασύµµετρου κερατοειδήκερατοειδή

καικαι τωντων πολύπολύ µεγάλωνµεγάλων καµπυλοτήτωνκαµπυλοτήτων

ΑποτέλεσµαΑποτέλεσµα πουπου

θυµίζειθυµίζει

κερατόσφαιρακερατόσφαιρα µετάµετά

απόαπό διαµπερήδιαµπερή

κερατοπλαστικήκερατοπλαστική



Pellucid marginal Pellucid marginal 
degenerationdegeneration

ΑπουσίαΑπουσία VogtVogt ’’ striaestriae καικαι

FleisherFleisher ’’s rings ring

ΑπόλυταΑπόλυτα

διαγνωστικήδιαγνωστική

τοπογραφίατοπογραφία!!

ΟΟ κερατοειδήςκερατοειδής µπορείµπορεί

νανα µηνµην είναιείναι

ανυψωµένοςανυψωµένος ((µπορείµπορεί νανα

υπάρχειυπάρχει καικαι εµβάθυνσηεµβάθυνση)

ΗΗ BCSVABCSVA µπορείµπορεί νανα

είναιείναι ικανοποιητικήικανοποιητική

((µέχριµέχρι 20/30) 20/30) καικαι µπορείµπορεί

νανα γίνειγίνει επιτυχήςεπιτυχής

εφαρµογήεφαρµογή µεµε πιοπιο

συµβατικέςσυµβατικές σχεδιάσειςσχεδιάσεις

φφ..εε..



ΤαΤα πάνταπάντα ρειρει……



ΤαΤα πάνταπάντα ρειρει……
�� ΠροηγούµενοςΠροηγούµενος ασθενήςασθενής –– ΑΟΑΟ

ΥπολογισµένηΥπολογισµένη ανύψωσηανύψωση

2000 2001

2004 2006



ΥποκλινικόςΥποκλινικός κερατόκωνοςκερατόκωνος

�� ΥψηλόςΥψηλός παράγονταςπαράγοντας κινδύνουκινδύνου γιαγια εκτασίαεκτασία µετάµετά απόαπό

διαθλαστικήδιαθλαστική χειρουργικήχειρουργική

�� ΧρησιµοποιήστεΧρησιµοποιήστε εξοπλισµόεξοπλισµό πουπου υπολογίζειυπολογίζει, , καικαι

ακόµαακόµα καλύτερακαλύτερα µετράειµετράει, , τοτο πάχοςπάχος καικαι τηντην πίσωπίσω

επιφάνειαεπιφάνεια τουτου κερατοειδήκερατοειδή –– Orbscan (B&L), Orbscan (B&L), 
PentacamPentacam (Oculus), (Oculus), GalileiGalilei ((ZiemerZiemer Ophthalmic)Ophthalmic)

�� ΗΗ παχυµετρίαπαχυµετρία ((ηη διαφοράδιαφορά τουτου πάχουςπάχους στουςστους

ηµιµεσηµβρινούςηµιµεσηµβρινούς), ), οιοι καµπυλότητεςκαµπυλότητες καικαι ηη ανύψωσηανύψωση

τηςτης πίσωπίσω επιφάνειαςεπιφάνειας τουτου κερατοειδήκερατοειδή είναιείναι

σηµαντικέςσηµαντικές γιαγια τητη διάγνωσηδιάγνωση τέτοιωντέτοιων περιπτώσεωνπεριπτώσεων



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 1: 1: ΚεντρικόςΚεντρικός κερατόκωνοςκερατόκωνος µεµε

εφαρµογήεφαρµογή µαλακώνµαλακών φφ..εε.. Alpha Conus Alpha Conus 
((σφαιρικήσφαιρική οπτικήοπτική ζώνηζώνη –– ασφαιρικήασφαιρική

περιφέρειαπεριφέρεια -- eyeart laboratories)eyeart laboratories)
ΧωρίςΧωρίς τουςτους

φφ..εε……

ΜεγάληΜεγάλη

σφαιρικήσφαιρική

εκτροπήεκτροπή!!



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 1: 1: ΚεντρικόςΚεντρικός κερατόκωνοςκερατόκωνος µεµε

εφαρµογήεφαρµογή µαλακώνµαλακών φφ..εε.. Alpha Conus Alpha Conus 
(eyeart laboratories)(eyeart laboratories)

ΜεΜε τουςτους φφ..εε..……

VA VA ∆Ο∆Ο 20/2020/20

VA VA ΑΟΑΟ 20/2020/20

VA VA ΟΟΟΟ 20/2020/20



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 1: 1: 
��Contrast sensitivity Contrast sensitivity σταστα 60% 60% ΟΟΟΟ: 20/40: 20/40

��Contrast sensitivity Contrast sensitivity σταστα 20% 20% ΟΟΟΟ: 20/60: 20/60

��ΕξαιτίαςΕξαιτίας υπολειπόµενηςυπολειπόµενης σφαιρικήςσφαιρικής εκτροπήςεκτροπής!!



Take home messageTake home message
�� ΟιΟι υδρόφιλοιυδρόφιλοι κερατοκωνικοίκερατοκωνικοί φφ..εε. . χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν τοτο

αυξηµένοαυξηµένο πάχοςπάχος γιαγια νανα καλύψουνκαλύψουν τηντην ασυµµετρίαασυµµετρία

τουτου κερατοειδήκερατοειδή καικαι νανα µειώσουνµειώσουν τιςτις εκτροπέςεκτροπές

υψηλήςυψηλής τάξηςτάξης

�� ΣεΣε ορισµένεςορισµένες περιπτώσειςπεριπτώσεις κεντρικούκεντρικού κερατόκωνουκερατόκωνου, , 
έναςένας τέτοιοςτέτοιος φακόςφακός µπορείµπορεί νανα είναιείναι υπεραρκετόςυπεραρκετός

ΠρινΠριν…… ΜετάΜετά……



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 2: 2: ΠαράκεντροςΠαράκεντρος κερατόκωνοςκερατόκωνος µεµε

εφαρµογήεφαρµογή τορικώντορικών κερατοκωνικώνκερατοκωνικών φφ..εε. . Delta Delta 
Conus (eyeart laboratories)Conus (eyeart laboratories)

ΧωρίςΧωρίς τουςτους

φακούςφακούς……

ΥπερβολικήΥπερβολική

κόµηκόµη!!



Some interesting casesSome interesting cases
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 2: 2: ΠαράκεντροςΠαράκεντρος κερατόκωνοςκερατόκωνος µεµε

εφαρµογήεφαρµογή τορικώντορικών κερατοκωνικώνκερατοκωνικών φφ..εε. . Delta Delta 
Conus (eyeart laboratories)Conus (eyeart laboratories)

ΜεΜε τουςτους

φακούςφακούς……

VA VA Ο∆Ο∆ 20/3220/32

VA VA ΟΑΟΑ 20/3020/30

VA VA ΟΟΟΟ 20/2520/25



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 2: 2: ΜολαταύταΜολαταύτα, , ηη υπολειπόµενηυπολειπόµενη κόµηκόµη ήτανήταν εµφανήςεµφανής

στηστη όρασηόραση σανσαν σκιάσκιά, , παρ΄όλοπαρ΄όλο πουπου ηη BCVABCVA ήτανήταν σχετικάσχετικά υψηλήυψηλή

Γι΄αυτόΓι΄αυτό οιοι ηµίσκληροιηµίσκληροι

είναιείναι καλύτεροικαλύτεροι!!



Take home messageTake home message
�� ΣτοΣτο παράκεντροπαράκεντρο κερατόκωνοκερατόκωνο, , ότανόταν µιαµια

καλήκαλή εφαρµογήεφαρµογή µπορείµπορεί νανα επιτευχθείεπιτευχθεί µεµε

µαλακούςµαλακούς φφ..εε., ., ηη αύξησηαύξηση τηςτης BCVA BCVA 
µπορείµπορεί νανα κάνεικάνει προφανήπροφανή τηντην κόµηκόµη καικαι τοτο

αντίστροφοαντίστροφο

ΜετάΜετά……ΠρινΠριν……



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 3: 3: ΠαράκεντροςΠαράκεντρος κερατόκωνοςκερατόκωνος µεµε

εφαρµογήεφαρµογή µαλακώνµαλακών φφ..εε.. Alpha Conus (eyeart Alpha Conus (eyeart 
laboratories) laboratories) 

ΧωρίςΧωρίς τουςτους

φακούςφακούς……

BCVA BCVA Ο∆Ο∆ 20/4020/40

ΜεΜε pinhole pinhole 
20/3020/30

BCVA BCVA ΟΑΟΑ 20/2520/25

ΧωρίςΧωρίς

βελτίωσηβελτίωση µεµε

pinholepinhole



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 3: 3: ΠαράκεντροςΠαράκεντρος κερατόκωνοςκερατόκωνος µεµε

εφαρµογήεφαρµογή κερατοκωνικώνκερατοκωνικών φφ..εε. . ΑΑlphalpha Conus Conus 
(eyeart laboratories) (eyeart laboratories) 

ΜεΜε τουςτους φακούςφακούς



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 3: 3: ΕπόµενοΕπόµενο βήµαβήµα: : 
ΖωγραφίζουµεΖωγραφίζουµε τοτο pinhole pinhole στονστον Alpha Alpha 
Conus Conus γιαγια τοντον Ο∆Ο∆

ΗΗ BCVABCVA τουτου Ο∆Ο∆

βελτιώθηκεβελτιώθηκε σταστα

20/32, 20/32, µεµε
διακυµάνσειςδιακυµάνσεις

κατάκατά τοτο

βλεφάρισµαβλεφάρισµα

ΗΗ BCVABCVA τουτου ΟΑΟΑ

σταθεράσταθερά σταστα

20/2520/25



Take home messageTake home message
�� ΌτανΌταν ηη όρασηόραση δεδε βελτιώνεταιβελτιώνεται άλλοάλλο µεµε τοντον φφ..εε. . καικαι

τοτο pinhole pinhole δίνειδίνει µιαµια µικρήµικρή βελτίωσηβελτίωση, , αυτόαυτό τοτο pinhole pinhole 
µπορείµπορεί νανα ζωγραφιστείζωγραφιστεί στοστο φφ..εε. . γιαγια νανα προκαλέσειπροκαλέσει

έναένα τεχνητότεχνητό StilesStiles--Crawford effect Crawford effect µειώνονταςµειώνοντας τηντην

επήρειαεπήρεια τωντων περιφερικώνπεριφερικών ακτινώνακτινών ((µεµε εκτροπέςεκτροπές))
στοστο είδωλοείδωλο..

ΠρινΠριν…… ΜετάΜετά……



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 4: Pellucid marginal degeneration 4: Pellucid marginal degeneration 
Ο∆Ο∆ µεµε εφαρµογήεφαρµογή υβριδικούυβριδικού φφ..εε.. Beta AS Flex Beta AS Flex 
(eyeart laboratories) (eyeart laboratories) καικαι κερατόκωνοςκερατόκωνος ΟΑΟΑ µεµε

εφαρµογήεφαρµογή µαλακούµαλακού φφ..εε Delta (eyeart Delta (eyeart 
laboratories) laboratories) µεµε αποκόλλησηαποκόλληση

αµφιβληστροειδούςαµφιβληστροειδούς ΟΟΟΟ

Pellucid Pellucid 
marginal marginal 
degenerationdegeneration



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 4: 4: ΤοπογραφίεςΤοπογραφίες κερατοειδούςκερατοειδούς



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 4: 4: 
��Ο∆Ο∆ εφαρµογήεφαρµογή µεµε ηµίσκληροηµίσκληρο φφ..εε. . Beta AS Beta AS 

((ασφαιρικόςασφαιρικός δικαµπυλωτόςδικαµπυλωτός -- eyeart eyeart 
laboratories) BCVA 20/25laboratories) BCVA 20/25

��ΗΗ εφαρµογήεφαρµογή ήτανήταν σωστήσωστή αλλάαλλά λόγωλόγω

βλεφαρικήςβλεφαρικής ευαισθησίαςευαισθησίας οο παραπάνωπαραπάνω

φακόςφακός κατασκευάστηκεκατασκευάστηκε σεσε υβριδικήυβριδική µορφήµορφή

(Beta AS Flex (Beta AS Flex –– 8mm 8mm ηµίσκληροηµίσκληρο κέντροκέντρο καικαι

ηη περιφέρειαπεριφέρεια είναιείναι µαλακήµαλακή -- eyeart eyeart 
laboratories)laboratories)



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

��ΠεριστατικόΠεριστατικό 4:4:
��ΟΑΟΑ εφαρµογήεφαρµογή µεµε ηµίσκληροηµίσκληρο κερτοκωνικόκερτοκωνικό φφ..εε. . 

Dualascon Dualascon ασφαιρικόςασφαιρικός τρικαµπυλωτόςτρικαµπυλωτός -- eyeart eyeart 
laboratories) laboratories) µεµε BCVABCVA 20/40 20/40 αλλάαλλά µεµε έντονεςέντονες

παραµορφώσειςπαραµορφώσεις εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης αποκόλλησηςαποκόλλησης

��ΟΟ Dualascon Dualascon αλλάχτηκεαλλάχτηκε µεµε ένανέναν µαλακόµαλακό τορικότορικό

φφ..εε. . Delta (eyeart laboratories) Delta (eyeart laboratories) µεµε BCVA 20/60. BCVA 20/60. 
ΩστόσοΩστόσο ηη ασθενήςασθενής προτίµησεπροτίµησε αυτόαυτό τοντον φακόφακό

καθώςκαθώς ηη θολήθολή εικόναεικόνα κάλυπτεκάλυπτε τιςτις

παραµορφώσειςπαραµορφώσεις καικαι ηη διόφθαλµηδιόφθαλµη όρασηόραση ήτανήταν

πιοπιο άνετηάνετη



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 4: 4: ΗΗ εφαρµογήεφαρµογή Ο∆Ο∆ µεµε fluoresceinfluorescein

ΕλαφράΕλαφρά επαφήεπαφή

στηστη κορυφήκορυφή

∆ιακρίνεται∆ιακρίνεται ηη

µαλακήµαλακή

περιφέρειαπεριφέρεια

ΗΗ µαλακήµαλακή

περιφέρειαπεριφέρεια

εµποτίστηκεεµποτίστηκε µεµε

fluorescein!!fluorescein!!

ΧρησιµοποιήστεΧρησιµοποιήστε µεγάλουµεγάλου µοριακούµοριακού βάρουςβάρους

fluorescein fluorescein µεµε τουςτους υβριδικούςυβριδικούς φφ..εε..!!!!!!



Take home messageTake home message

�� ΜήνυµαΜήνυµα 1: 1: ΟρισµένεςΟρισµένες φορέςφορές ηη

µέγιστηµέγιστη δυνατήδυνατή οξύτηταοξύτητα δενδεν είναιείναι τοτο

πανπαν!!

�� ΜήνυµαΜήνυµα 2: 2: ΌτανΌταν ηη εφαρµογήεφαρµογή τουτου

ηµίσκληρουηµίσκληρου φφ..εε. . είναιείναι σωστήσωστή αλλάαλλά οο

ασθενήςασθενής αναφέρειαναφέρει βλεφαρικήβλεφαρική

ευαισθησίαευαισθησία, , κατασκευάστεκατασκευάστε τοτο ίδιοίδιο

φακόφακό σεσε υβριδικήυβριδική µορφήµορφή!!



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 5: 5: ∆ιαθλαστική∆ιαθλαστική χειρουργικήχειρουργική

µεµε Laser (Laser (LasikLasik?) ?) πουπου πήγεπήγε στραβάστραβά

∆Ο∆Ο --6.50s 6.50s --2.00c X602.00c X60

BCVA 20/70BCVA 20/70

ΑΟΑΟ --4.75s 4.75s --1.50c X1001.50c X100

BCVA 20/40BCVA 20/40



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά
�� ΠεριστατικόΠεριστατικό 5: 5: ΓιατίΓιατί αυτόαυτό ((τοτο πιθανάπιθανά

εκτατικόεκτατικό) ) αποτέλεσµααποτέλεσµα στονστον ∆Ο∆Ο? ? 

∆Ο∆Ο: : ΜεγάληΜεγάλη κόµηκόµη, , 
trefoil, quadrafoil, trefoil, quadrafoil, καικαι

άλλαάλλα HOAsHOAs



ΕνδιαφέρονταΕνδιαφέροντα περιστατικάπεριστατικά

�� ΑντιµετώπισηΑντιµετώπιση: : ΕξαιτίαςΕξαιτίας τηςτης µεγάληςµεγάλης
κερατοειδικήςκερατοειδικής ασυµµετρίαςασυµµετρίας, , 
κατασκευάστηκανκατασκευάστηκαν έναένα ζεύγοςζεύγος ηµίσκληρωνηµίσκληρων καικαι
έναένα ζεύγοςζεύγος µαλακώνµαλακών φφ..εε. . καικαι δοκιµάστηκανδοκιµάστηκαν
καικαι τατα δύοδύο

�� ΜεΜε τουςτους Alpha Conus (Alpha Conus (µαλακοίµαλακοί -- eyeart eyeart 
laboratories): BCVA laboratories): BCVA Ο∆Ο∆ 20/30 20/30 ΟΑΟΑ 20/2020/20

�� ΜεΜε τουςτους Beta AS (Beta AS (ηµίσκληροιηµίσκληροι -- eyeart eyeart 
laboratories): BCVA laboratories): BCVA Ο∆Ο∆ 20/32 20/32 ΟΑΟΑ 20/1820/18

�� ΗΗ ασθενήςασθενής προτίµησεπροτίµησε τουςτους ηµίσκληρουςηµίσκληρους
εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης πιοπιο σταθερήςσταθερής BCVABCVA



ΠερίληψηΠερίληψη
�� ΗΗ εφαρµογήεφαρµογή σεσε κερατοειδικέςκερατοειδικές
εκτασίεςεκτασίες δενδεν είναιείναι τόσοτόσο
δύσκοληδύσκολη όσοόσο ήτανήταν παλαιότεραπαλαιότερα

�� ΟιΟι προηγµένοιπροηγµένοι CNCCNC τόρνοιτόρνοι
µαςµας δίνουνδίνουν τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα
κατασκευάσουµεκατασκευάσουµε µιαµια άπειρηάπειρη
γκάµαγκάµα σχεδιάσεωνσχεδιάσεων µεµε ακρίβειαακρίβεια
καλύτερηκαλύτερη τουτου µµmm

�� ΑσφαιρικοίΑσφαιρικοί, , συνδυασµοίσυνδυασµοί
σφαιρικώνσφαιρικών καικαι ασφαιρικώνασφαιρικών
επιφανειώνεπιφανειών, , κεντρικέςκεντρικές καικαι
περιφερικέςπεριφερικές τορικότητεςτορικότητες, , 
αντίστροφεςαντίστροφες καµπύλεςκαµπύλες, , 
συνδυασµοίσυνδυασµοί, , σχεδόνσχεδόν
οτιδήποτεοτιδήποτε είναιείναι εφικτόεφικτό

�� ......ΕκτόςΕκτός απόαπό έναένα



ΠερίληψηΠερίληψη: : ΤιΤι εφαρµόζουµεεφαρµόζουµε καικαι

πουπου

�� ΚεντρικοίΚεντρικοί κώνοικώνοι: : ΑνεξαρτήτωςΑνεξαρτήτως απόαπό τοτο µέγεθοςµέγεθος, , 
αναν ηη ανύψωσηανύψωση είναιείναι µικρήµικρή ήή µεσαίαµεσαία, , δοκιµάστεδοκιµάστε

µαλακούςµαλακούς κερατοκωνικούςκερατοκωνικούς φφ..εε..(ALPHA (ALPHA 
CONUS CONUS –– eyeart laboratories)eyeart laboratories)

�� ΑνΑν ηη ανύψωσηανύψωση είναιείναι µεγάληµεγάλη, , δοκιµάστεδοκιµάστε

ηµίσκληρουςηµίσκληρους (Beta AS (Beta AS ήή DUALASCON DUALASCON ––
eyeart laboratories) eyeart laboratories) ήή µαλακούςµαλακούς αντίστροφηςαντίστροφης

γεωµετρίαςγεωµετρίας (LAMDA CONUS (LAMDA CONUS –– eyeart eyeart 
laboratories)laboratories)



Summary: What to fit and Summary: What to fit and 
wherewhere

�� ΠαράκεντροιΠαράκεντροι κώνοικώνοι: : ΟιΟι εφαρµογέςεφαρµογές συνήθωςσυνήθως ξεκινούνξεκινούν µεµε
κερατοκωνικούςκερατοκωνικούς ηµίσκληρουςηµίσκληρους (DUALASCON (DUALASCON –– eyeart eyeart 
laboratories) laboratories) 

�� ΑνΑν ηη ανύψωσηανύψωση είναιείναι µεγάληµεγάλη καικαι µιαµια επιτυχηµένηεπιτυχηµένη εφαρµογήεφαρµογή δεδε
επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται, , δοκιµάστεδοκιµάστε custom custom ηµίσκληρουςηµίσκληρους αντίστροφηςαντίστροφης
γεωµετρίαςγεωµετρίας (DUALASCON (DUALASCON –– eyeart laboratories)eyeart laboratories)

�� ΑνΑν υπάρχειυπάρχει βλεφαρικήβλεφαρική αίσθησηαίσθηση άκρουάκρου, , δοκιµάστεδοκιµάστε τητη ίδιαίδια
σχεδίασησχεδίαση σεσε υβριδικόυβριδικό υλικόυλικό πουπου έχειέχει ηµίσκληροηµίσκληρο κέντροκέντρο καικαι
µαλακήµαλακή περιφέρειαπεριφέρεια ((γκάµαγκάµα φφ..εε. . FLEXFLEX–– eyeart laboratories) eyeart laboratories) 

�� ΑνΑν οο ασθενήςασθενής δενδεν ανέχεταιανέχεται τουςτους ηµίσκληρουςηµίσκληρους, , δοκιµάστεδοκιµάστε
µαλακούςµαλακούς φφ..εε., ., σφαιρικούςσφαιρικούς (ALPHA CONUS (ALPHA CONUS –– eyeart eyeart 
laboratories) laboratories) ήή τορικούςτορικούς (DELTA CONUS (DELTA CONUS –– eyeart laboratories)eyeart laboratories)

�� ΑνΑν µιαµια καλήκαλή εφαρµογήεφαρµογή δενδεν επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται ήή ηη ανοχήανοχή τωντων
ηµίσκληρωνηµίσκληρων δεδε είναιείναι καλήκαλή καικαι ηη όρασηόραση µεµε τουςτους µαλακούςµαλακούς φφ..εε. . 
δενδεν είναιείναι ικανοποιητικήικανοποιητική, , καταφύγετεκαταφύγετε σεσε σκληρικούςσκληρικούς φφ..εε. . απόαπό
υβριδικάυβριδικά υλικάυλικά ((γκάµαγκάµα SCLERAFLEXSCLERAFLEX –– eyeart laboratories)eyeart laboratories)



ΠερίληψηΠερίληψη: : ΤιΤι εφαρµόζουµεεφαρµόζουµε καικαι

πουπου
�� Pellucid marginal degenerationPellucid marginal degeneration: : ΗΗ ανύψωσηανύψωση µπορείµπορεί

νανα µηµη είναιείναι τόσοτόσο έντονηέντονη όσοόσο στοστο κερατόκωνοκερατόκωνο

�� ΣυνήθωςΣυνήθως λειτουργούνλειτουργούν πιοπιο απλέςαπλές σχεδιάσειςσχεδιάσεις, , όπωςόπως

µαλακοίµαλακοί τορικοίτορικοί (DELTA (DELTA –– eyeart laboratories) eyeart laboratories) ήή
ασφαιρικοίασφαιρικοί ηµίσκληροιηµίσκληροι (BETA AS (BETA AS -- eyeart)eyeart)

�� ΑΑ υπάρχειυπάρχει διαφοράδιαφορά στηστη ανύανύIf there is difference in the If there is difference in the 
ανύψωσηανύψωση τουτου ηµίσκληρουηµίσκληρου φφ..εε. . στηνστην περιφέρειαπεριφέρεια τουτου, , 
χρησιµοποιήστεχρησιµοποιήστε µιαµια παραλλαγήπαραλλαγή µεµε τορικάτορικά άκραάκρα (BETA (BETA 
AS TORIC AS TORIC –– eyeart laboratories), eyeart laboratories), περιφερικέςπεριφερικές

αντίστροφεςαντίστροφες γεωµετρίεςγεωµετρίες ήή καικαι τατα δύοδύο



ΠερίληψηΠερίληψη: : ΤιΤι εφαρµόζουµεεφαρµόζουµε καικαι

πουπου
�� ΕκτασίεςΕκτασίες τύπουτύπου κερατόσφαιραςκερατόσφαιρας: : ΟΟ κερατοειδήςκερατοειδής είναιείναι

τόσοτόσο σφαιροειδήςσφαιροειδής πουπου συνήθωςσυνήθως λειτουργούνλειτουργούν µόνοµόνο

σχεδιάσειςσχεδιάσεις αντίστροφηςαντίστροφης γεωµετρίαςγεωµετρίας! ! 

�� ∆οκιµάστε∆οκιµάστε customcustom ηµίσκληρουςηµίσκληρους αντίστροφηςαντίστροφης

γεωµετρίαςγεωµετρίας (DUALASCON (DUALASCON –– eyeart laboratories) eyeart laboratories) ήή
ηµίσκληρουςηµίσκληρους µικρήςµικρής διαµέτρουδιαµέτρου

�� ΑνΑν αποτύχουναποτύχουν ήή υπάρχειυπάρχει βλεφαρικήβλεφαρική αίσθησηαίσθηση άκρουάκρου

δοκιµάστεδοκιµάστε τηντην σειράσειρά φφ..εε. . FLEX (eyeart laboratories) FLEX (eyeart laboratories) ήή
µαλακούςµαλακούς αντίστροφηςαντίστροφης γεωµετρίαςγεωµετρίας (LAMDA CONUS (LAMDA CONUS ––
eyeart laboratories)eyeart laboratories)



ΠερίληψηΠερίληψη: : ΤιΤι εφαρµόζουµεεφαρµόζουµε καικαι

πουπου
�� ΕκτασίεςΕκτασίες µετάµετά απόαπό διαθλαστικήδιαθλαστική χειρουργικήχειρουργική: : ΜπορείΜπορεί νανα συµβείσυµβεί µετάµετά απόαπό

µυωπικόµυωπικό LASIKLASIK αναν τοτο υπολειπόµενουπολειπόµενο στρώµαστρώµα τουτου κερατοειδούςκερατοειδούς είναιείναι πολύπολύ
λεπτόλεπτό

�� ΕκτασίεςΕκτασίες µετάµετά απόαπό υπερµετρωπικόυπερµετρωπικό LASIK LASIK είναιείναι πολύπολύ σπάνιεςσπάνιες

�� ΣτηνΣτην εκτασίαεκτασία µετάµετά απόαπό µυωπικόµυωπικό LASIKLASIK καθώςκαθώς οο περιφερικόςπεριφερικός κερατοειδήςκερατοειδής
έχειέχει πολύπολύ µεγαλύτερεςµεγαλύτερες καµπυλότητεςκαµπυλότητες απόαπό τοντον κεντρικόκεντρικό, , θαθα πρέπειπρέπει νανα
χρησιµοποιηθούνχρησιµοποιηθούν σχεδιάσειςσχεδιάσεις αντίστροφεςαντίστροφες γεωµετρίαςγεωµετρίας..

�� ΑΑ οο κεντρικόςκεντρικός κερατοειδήςκερατοειδής έχειέχει εκταθείεκταθεί λίγολίγο ((ισοδυναµώνταςισοδυναµώντας µεµε µιαµια µυωπικήµυωπική
υποστροφήυποστροφή --2.50) 2.50) θαθα πρέπειπρέπει νανα χρησιµοποιηθούνχρησιµοποιηθούν µαλακοίµαλακοί αντίστροφηςαντίστροφης
γεωµετρίαςγεωµετρίας καικαι κανονικούκανονικού πάχουςπάχους (LAMDA (LAMDA –– eyeart laboratories) eyeart laboratories) 

�� ΑΑ ηη εκτασίαεκτασία είναιείναι πιοπιο σοβαρήσοβαρή καικαι οο κερατοειδήςκερατοειδής ιδιαίτεραιδιαίτερα ασύµµετροςασύµµετρος, , 
δοκιµάστεδοκιµάστε µαλακούςµαλακούς αντίστροφηςαντίστροφης γεωµετρίαςγεωµετρίας καικαι αυξηµένουαυξηµένου πάχουςπάχους
(LAMDA CONUS (LAMDA CONUS –– eyeart laboratories) eyeart laboratories) γιαγια νανα καλυφθείκαλυφθεί ηη ασυµµετρίαασυµµετρία καικαι νανα
µειωθούνµειωθούν οιοι εκτροπέςεκτροπές υψηλήςυψηλής τάξηςτάξης

�� ΕναλλακτικάΕναλλακτικά δοκιµάστεδοκιµάστε ηµίσκληρουςηµίσκληρους καικαι υβριδικούςυβριδικούς φφ..εε. . ακολουθώνταςακολουθώντας τιςτις
πιοπιο πάνωπάνω αρχέςαρχές



ΤοΤο µέλλονµέλλον
�� Wavefront customized Wavefront customized φακοίφακοί επαφήςεπαφής::
�� ΠαραµετροποίησηΠαραµετροποίηση στηνστην εµπρόσθιαεµπρόσθια επιφάνειαεπιφάνεια, , καθώςκαθώς
ηη οπίσθιαοπίσθια καθορίζεικαθορίζει τηντην εφαρµογήεφαρµογή

�� ΕνσωµάτωσηΕνσωµάτωση µιαςµιας µεγάληςµεγάλης γκάµαςγκάµας απόαπό
ασφαιρικότητεςασφαιρικότητες (Q(Q--value) value) γιαγια αντιστάθµισηαντιστάθµιση τηςτης
σφαιρικήςσφαιρικής εκτροπήςεκτροπής

�� ΕνσωµάτωσηΕνσωµάτωση ασύµµετρωνασύµµετρων επιφανειώνεπιφανειών γιαγια διόρθωσηδιόρθωση
τηςτης κόµηςκόµης

�� ΟιΟι υπόλοιπεςυπόλοιπες εκτροπέςεκτροπές υψηλήςυψηλής τάξηςτάξης είναιείναι µάλλονµάλλον
χωρίςχωρίς σηµασίασηµασία σεσε µάτιαµάτια µεµε εκτασίεςεκτασίες κερατοειδούςκερατοειδούς

�� ΛογισµικόΛογισµικό οπτικήςοπτικής σχεδίασηςσχεδίασης είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο γιαγια νανα
χειριστείχειριστεί τουςτους υπολογισµούςυπολογισµούς

�� ΑΑ επιτευχθούνεπιτευχθούν τατα παραπάνωπαραπάνω, , οξύτητεςοξύτητες τηςτης τάξηςτάξης τουτου
20/15 20/15 µονόφθαλµαµονόφθαλµα θαθα γίνουνγίνουν πραγµατικότηταπραγµατικότητα µεµε
µαλακούςµαλακούς φφ..εε. . ακόµαακόµα καικαι σεσε <<<<δύσκολαδύσκολα>>>> µάτιαµάτια!!



��ΕυχαριστούµεΕυχαριστούµε γιαγια τητη

προσοχήπροσοχή σαςσας!!

��ΕρωτήσειςΕρωτήσεις??


