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ZastOsOwanie Lasera feMtOsekundOwegO  
w chirurgii zaćmy

the use Of the feMtOsecOnd Laser  
in cataract surgery

Słowa  kluczowe
Operacja    usunięcia    zaćmy    wspomagana    laserem  
femtosekundowym,    FLACS,    laserowa    chirurgia  
zaćmy,    LCS,   femtolaser,    manualna  
fakoemulsyfikacja

Streszczenie
Lasery  femtosekundowe  stanowią  nową  erę  w  chi-

rurgii  zaćmy.  Od  czasu  ich  wprowadzenia  i  pierw-
szego  zastosowania  u  ludzi  w  2008  roku  uzyskano  
wiele  nowych  rozwiązań.  Laser  femtosekundowy  od- 
grywa  coraz  większą  rolę  w  chirurgii  zaćmy,  gdzie  
automatyzuje  trzy  główne  etapy  chirurgiczne:  nacię- 
cie  rogówki,  kapsulotomię  i  fragmentację  soczewki.

Najważniejszą    zaletą    operacji    usunięcia    zaćmy 
wspomaganej  laserem femtosekundowym (femtosecond 
laser-assisted cataract surgery  −  FLACS)  jest  to,  że 
wszystkie  ważne  etapy  zabiegu  można  zaplanować  
i  dostosować  indywidualnie  do  pacjenta.  Laserowa  
chirurgia  zaćmy  zapewnia  precyzję  i  powtarzalność  
nacięć  rogówki,  otwarcia  torebki  soczewki,  a  frag- 
mentacja  jądra  soczewki  pozwala  na  zmniejszenie  
energii  ultradźwięków  wymaganej  do  obróbki  jądra.  
Dzięki  temu  lasery  znajdują  zastosowanie  w  trudnych 
przypadkach  zaćmy  oraz  u  pacjentów  z  zaćmą  wi- 
kłającą. 

Względnym  przeciwskazaniem  do  tego  typu  za- 
biegu  jest  średnica  źrenicy  po  mydriazie  mniejsza  
niż  5  mm.  Pewne  cechy  anatomiczne  występujące  
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Summary
Femtosecond  lasers  represent  a  new  era  in  catar- 

act  surgery.  Since  their  introduction  and  first  applica- 
tion  in  humans  in  2008,  many  new  solutions  have  
been  discovered.  The  femtosecond  laser  is  a  prom- 
ising  new  technological  advancement,  playing  an  in- 
creasingly  important  role  in  cataract  surgery,  where  
it  automates  three  major  surgical  steps:  corneal  in- 
cision, capsulotomy and lens fragmentation. 

The  most  important  advantage  of  Femtosecond  
Laser  Assisted  Cataract  Surgery  (FLACS)  is  that  all  
important  stages  of  the  procedure  can  be  planned  
and  adjusted  individually  to  the  patient.  Laser  catar- 
act  surgery  ensures  the  precision  and  repeatability  
of  corneal  incisions  and  lens  capsule  opening,  and  
the  fragmentation  of  the  lens  nucleus  allows  for  ultra- 
sound  energy  required  to  process  the  nucleus  to  be  
reduced. 

This    makes    lasers    useful    in    difficult    cataract  
cases    and    in    patients    with    complicated    cataract.  
Post-mydriasis  pupil  diameter  of  less  than  5  mm  
is  a  relative  contraindication  for  this  type  of  sur- 
gery.  Certain  patient’s  anatomical  features  such  as:  
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u  pacjentów  takie,  jak:  głęboko  osadzone  oczodoły,  
wystający  nos  lub  łuki  brwiowe  stanowią  przeciw- 
wskazanie  do  zabiegu.  W  piśmiennictwie  liczba  zgła-
szanych  powikłań  jest  dość  niska.  Ważny  jest  rów- 
nież  aspekt  ekonomiczny. Wysoki  koszt  zabiegu  pozo-
staje  barierą  dla  wielu  ośrodków  i  pacjentów.  FLACS  
to  wciąż  dosyć  nowa  technika  operacyjna,  której  po- 
tencjał  nie  został  jeszcze  w  pełni  wykorzystany.  Do  
tej  pory  nie  uzyskano  spójnego  konsensusu  na  temat  
korzyści  i  przewagi  chirurgii  zaćmy  wspomaganej  la- 
serem  femtosekundowym  w  stosunku  do  klasycznej 
techniki  fakoemulsyfikacji  zaćmy.

deep-set  sockets,  protruding  nose  or  eyebrow  arches  
are  a  contraindication  for  the  surgery.  The  rate  of  
complications  reported  in  literature  is  quite  low.  The  
economic  aspect  is  also  important.  The  high  cost  
of  the  procedure  remains  a  barrier  for  many  hos- 
pitals  and  patients.  FLACS  is  still  quite  a  new  oper- 
ating  technique,  whose  full  potential  has  not  yet  
been  fully  exploited.  So  far,  no  consistent  consensus  
has  been  reached  on  the  advantages  of  FLACS  com- 
pared  to  the  classic  technique  of  phacoemulsification  
of  cataracts.
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