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Technika iMpLanTacji i zasaDy kwaLifikacji pacjenTów 
DO zabiegu fakOeMuLsyfikacji z jeDnOczasOwyM  

wszczepienieM TORycznej sOczewki  
wEwnątrzgałKowEj – acrysof toric

iMpLanTaTiOn Technique anD RuLes Of paTienT  
quaLificaTiOn fOR phacOeMuLsificaTiOn suRgeRy 

wiTh siMuLTaneOus iMpLanTaTiOn Of TORic  
intraocular lEns – acrysof toric
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Zaćma, astygmatyzm rogówkowy, wewnątrzgałkowe soczewki to-
ryczne, fakoemulsyfikacja, implantacja soczewki.

Streszczenie
Celem pracy jest analiza (opis) techniki implantacji 

i zasad kwalifikowania pacjentów do zabiegu wszcze- 
pienia soczewki torycznej – Acrysof Toric. U 15%  
pacjentów z zaćmą występuje współistniejący znacz- 
ny astygmatyzm refrakcyjny. Około 23% pacjentów  
z zaćmą ma astygmatyzm rogówkowy rzędu 1,5–2,0 
dioptrii, u 12% występuje astygmatyzm wielkości 
2,0–3,0 dioptrii, natomiast u 7% z nich nawet większy  
niż 3,0 dioptrie.

Należy zwrócić uwagę na bardzo wysokie ocze- 
kiwania chorych względem wyników pooperacyjnych. Do niedaw-
na po operacji zaćmy praktykowano najczęściej następujące metody 
korekcji astygmatyzmu: okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe 
toryczne oraz laserową chirurgię refrakcyjną. Wszczepienie wew- 
nątrzgałkowych soczewek torycznych jest relatywnie 
nową opcją w korekcji astygmatyzmu u pacjentów  
z zaćmą.

Ogromne znaczenie dla uzyskania dobrych poo- 
peracyjnych wyników refrakcyjnych ma prawidłowa  
i dokładna kwalifikacja pacjentów do zabiegu usunię- 
cia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem sztucznej  
torycznej soczewki wewnątrzgałkowej. Soczew-
ki toryczne są obecnie jedną z najbezpieczniejszych i bar- 
dzo skutecznych metod korekcji astygmatyzmu u pac- 
jentów z zaćmą. Cechuje je wysoki poziom stabilnoś- 
ci w torebce, przez co osiąga się dobre wyniki tera- 
peutyczne (chirurgiczne). Zasadniczą korzyścią po  
wszczepieniu sztucznej soczewki torycznej wewnątrzgałkowej jest 
niezależność pacjentów od korekcji okularowej i soczewek kontak-
towych.
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Summary
The purpose of this study is to analyse (describe)  

the implantation technique and rules of patient quali- 
fication for implantation of the toric intraocular lens 

– Acrysof Toric. 15% of cataract patients have signifi- 
cant coexisting refractive astigmatism. Approximate-
ly 23% of cataract patients have corneal astigmatism of  
1.5–2.0 D, 12% have astigmatism of 2.0–3.0 D and in  
7% astigmatism is even higher than 3.0 D.

It should be noted that the patients’ expectations  
of post-operative results are very high. Until recently,  
the following methods were most often used to cor-
rect astigmatism after cataract surgery: glasses, toric con- 
tact lenses and laser refractive surgery. Implantation  
of intraocular toric lenses is a relatively new option  
of astigmatism correction for patients with cataract.

Correct and precise patient qualification for cata- 
ract removal procedure with simultaneous implanta- 
tion of toric intraocular lens is of great importance  
for obtaining good post-operative refractive results. To- 
ric intraocular lens implantation is currently one of  
the safest and very effective methods of astigmatism  
correction in cataract patients. Good therapeutic (sur- 
gical) results are achieved due to high-level rotatio- 
nal stability in the lens capsule. A fundamental benefit  
of toric intraocular lens implantation is the patient’s  
independence from glasses and contact lenses.
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