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Słowa kluczowe
Uraz oka, zaćma pourazowa, retinopatia proliferacyjna 
ciała szklistego, postępowanie przedoperacyjne, leczenie 
operacyjne, pars plana witrektomia, lensektomia, lecze-
nie pooperacyjne.

Streszczenie
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie 

aktualnych schematów postępowania w przypadku we-
wnątrzgałkowego ciała obcego. Praca powstała na pod-
stawie obserwacji i doświadczeń własnych oraz w opar-
ciu o piśmiennictwo medyczne krajowe i zagraniczne, 
dotyczące zagadnienia leczenia urazów oczu.

Według różnych autorów podejście do problemu ciała 
obcego wewnątrzgałkowego różni się, jednakże w ostat-
nim czasie dzięki konsensusom, m.in.: Special ISOT 
issue on ocular trauma i spotkaniom, takim jak Inter-
national Society of Ocular Trauma Meeting oraz sesjom 
poświęconym urazom oczu podczas międzynarodowych 
konferencji udało się ustalić ogólne zasady postępowania 
przedoperacyjnego, operacyjnego oraz pooperacyjnego.

W postępowaniu przedoperacyjnym dużą uwagę 
poświęca się profilaktyce zakażeń wewnątrzgałkowych. 
Leczenie operacyjne podjęte w odpowiednim okresie 
po urazie może mieć decydujące znaczenie dla wyni-
ków i rokowania. Obecnie główną techniką operacyjną 
w przypadku ciał obcych wewnątrzgałkowych jest wi-
trektomia (ppV). W zależności od rodzaju wewnątrz-
gałkowego ciała obcego ppV wspomagana jest użyciem 
odpowiedniego instrumentarium. Również podejście po-
operacyjne ma istotne znaczenie dla ostatecznego wyni-
ku leczenia.

Poza leczeniem, ważnym zadaniem lekarza okulisty 
jest edukacja pacjenta w zakresie zapobiegania tego typu 
urazom.
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Summary
The aim of this paper is to present the actual schemes 

of the management of intraocular foreign body (IOFB). 
The paper is based upon our own observations and expe-
rience and the domestic and foreign medical literature 
concerning the management of ocular trauma.

According to different authors the attitude towards 
IOFB varies but recently due to consensus, like for exam-
ple: Special ISOT issue on ocular trauma and meetings 
as: International Society of Ocular Trauma Meeting and 
other sessions on ocular trauma during the international 
meetings we managed to rule the general principles of 
the preoperative, surgical and postoperative treatment.

In the preoperative treatment an attention is focused 
on the prevention of intraocular inflammation. The surgi-
cal treatment commenced in the right moment after eye 
traumatism may have a significant role for the estimation 
of the results and for the prognosis. Currently the main 
technique in case of IOFB is vitrectomy (ppV). Accor-
ding to the type of IOFB vitrectomy is accompanied with 
different tools.

The postoperative approach is also very important for 
the final result of treatment.

Besides surgical treatment, an important duty of the 
ophthalmologist is to educate the patient how to prevent 
the ocular traumatism.
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