
KATARAKT
TEDAVİSİ
KATARAKT
AMELİYATIYLA
DÜNYANIN 
TÜM RENKLERİNE
MERHABA!



1. YETERLİ DONANIM VE
DOKTOR TECRÜBESİ

BAŞARILI BİR
KATARAKT AMELİYATI İÇİN

TEKNOLOJİK ALTYAPI,
ONAYLI MALZEMELER VE

MEDİKAL KADRO
ÖNEMLİDİR!

Hastanenin teknolojik ve hijyenik altyapısı sağlanıp, 
ameliyat malzemeleri kişiye özel ve tek kullanımlık 
hazırlanmalıdır.

Ön ölçüm ve tetkikler sonrası katarakt konusunda 
deneyimli ve uzman doktorlar bir araya geldiği takdirde 
hastaya kusursuz bir tedavi ortamı sağlanmış olur.



KATARAKT 
AMELİYATLARINDA 
KULLANILAN MERCEKLER

Mercek seçimi ve doğru uygulanması, bu cerrahinin 
en önemli aşamasıdır. Hastanın gözüne takılacak 
merceğin tipi, derecesi, göze hangi açıyla 
yerleştirileceği, yapılan ölçümler sonrasında 
mercek numarasının (hem astigmat hem uzak ve 
yakını düzeltebilecek) tam tespit edilmesi 
gerekmektedir. Bu mercekler alerji yapmaz veya 
doku tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. 
Ameliyatta takılan göz içi mercekler hastanın 
gözünde ömür boyu kalır.

2. AMELİYAT
TETKİK CİHAZLARI

HEIDELBERGIOL MASTER 700

I-TRACE
Bu teknoloji ile hangi hastaya
hangi lensin uygun olduğu,
lensin düzeltilmesi gereken aksı,
hastanın görme simülasyonu
değerlendirilir.

SIRIUSPENTACAM



MONOFOKAL MERCEKLER

Sadece bir odağı olan merceklere monofokal, tek 
odaklı lens denir. Bu mercekler katarakt 
rahatsızlığını ortadan kaldırırken astigmata çözüm 
sağlamadığından, düşük astigmatlılarda uzağı 
gözlüksüz göstermeyi hedefler.

Monofokal toric (astigmatlı) göz içi lensler 
sayesinde hem katarakt hem de astigmat ve uzak 
görme problemi aynı anda düzeltilebilmektedir.  
Katarakt ile birlikte astigmat ve uzak kırma 
kusurunun tedavi edilmesi, görmede hızlı düzelme, 
görme kalitesinin artması ve diğer göz problemi 
olan kişilerde bu merceğin takılabilmesi (glokom 
veya retina problemi olan hastalar) monofokal toric 
merceklerin en büyük avantajlarındandır. 

EDOF MERCEKLER 

Diğer merceklerde görülen gece ışıklarda dağılma 
gibi şikayetler, odak derinliği arttırılmış Edof göz içi 
merceklerinde görülmemektedir. Edof mercekler 
özellikle gece çalışma, uzun yol şoförleri gibi ışık 
dağılması istemeyen ama ince yazı okuma ile çok 
yoğun uğraşmayan bireyler için iyi tercihlerdir.

Uzak ve orta mesafeyi çok net gösterirken yakın 
mesafede ince yazı okuyabilmek için bu lenslere 
küçük numaralı bir yakın gözlüğü ilavesi bazen 
gerekebilir. Ayrıca lazer cerrahisi geçirmiş gözlere, 
glokomlu ve şeker hastalarına da güvenle 
uygulanabilmektedirler. 



TRIFOKAL MERCEKLER

Günümüzde en yaygın üç odaklı mercekler, Trifokal 
lensler tercih edilmektedir. Trifokal mercekler 
katarakt rahatsızlığını ortadan kaldırırken uzak, orta 
ve yakın mesafe görüşümüzü gözlüksüz olarak 
sağlayabilen ileri teknoloji ile üretilmiş özel göz içi 
mercekleridir. Oldukça yüksek teknoloji ürünü olan 
bu merceklerde tüm mesafelerdeki görüntü 
retinaya aynı anda net olarak düşmesine rağmen 
bazı kişilerde ışık saçılmaları, hareli görme gibi 
şikayetler oluşturabilir. Bu durum beynimizin alıştığı 
görüntüden farklı olduğu için kişiler ilk başlarda bu 
durumu yadırgayabilir. Fakat belli bir süre sonra 
beynimiz bu duruma alışır ve şikayetler kaybolur.

Mercek seçimi yapılırken kişinin; yaşı, yaşam 
stili, hobileri, mesleği ve gözünün yapısı gibi 
birçok önemli etken göz önünde 
bulundurulmalıdır. 



KATARAKT
AMELİYATLARINDA
FAKO TEKNOLOJİSİ

Fako günümüzde en yaygın kullanılan katarakt 
ameliyatı yöntemlerinden biridir. En önemli özelliği 
küçük kesilerden yapılmasıdır.
Genellikle damla anestezi altında yapılıp, dikiş 
konmadığından yaygın olarak ‘lazerli katarakt 
cerrahisi’ sanılır. Ameliyatta önce doğal merceğin 
ön kabuğu soyulur. Sonra 2.2 mmlik tünelden göz 
içine sokulan ultrasonik dalga gücü ile çalışan fako 
cihazıyla lens kırılıp parçacıklara ayrılarak göz 
içinden çıkarılır.
Göz merceğinin içi tamamen temizlendikten sonra, 
yerinde bırakılan arka kapsül kesesi içine gözün 
ihtiyaç duyduğu kuvvette yeni bir lens yerleştirilir.
Giriş yerlerinden göz içine antibiyotik verilerek 
ameliyat sonlandırılır.  
Katarakt ameliyatının başarısını; hekimin tecrübesi, 
ameliyat öncesi tetkikler, ameliyatın 
gerçekleştirildiği ameliyathane sterilizasyonu, 
kullanılan malzemenin kalitesi ve sterilizasyonu 
doğrudan etkiler.

KATARAKT
AMELİYATLARINDA
FEMTOSANİYE LAZER
TEKNOLOJİSİ

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda katarakt ameliyatı 
sırasında gerçekleştirilen göz içi mercek 
değiştirmede dünyadaki otoritelerce onaylı 
"Femtosaniye Lazer Teknolojisi” kullanılmaktadır.
Halk arasında bıçaksız lazer ameliyatı şeklinde 



3. KİŞİYE ÖZEL
AMELİYAT SETİ

BSS

Göz içinde 
işlem yapılırken 
kullanılan,
göz basıncını 
dengeleyen
FDA onaylı tek 
kullanımlık sıvı.

OVD

Göz içi merceği 
takılırken gözü 
koruyan tek 
kullanımlık
ameliyat jeli. 

bilinen bu üstün teknolojide insan eli ile yapılan 
birçok basamak Femtosaniye lazerin sahip olduğu 
çok özel görüntüleme teknikleri ile bilgisayar 
kontrollü olarak ve önceden hesaplanabilir 
sonuçlarla gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji 
lensin göz içine en doğru şekilde yerleşmesini 
sağlar. 
Katarakt ameliyatlarında ender de olsa insan elinin 
engelleyemediği bazı komplikasyonlar 
görülebilmektedir.  Bu komplikasyonların oluşmaması 
için doktor deneyimi oldukça önem taşımaktadır. 
Femtosaniye lazer katarakt cerrahisi ile operasyonun 
komplikasyon riski de önemli oranda düşük olacaktır.
Femtosaniye lazer ile katarakt operasyonları daha 
hızlı iyileşme ve daha az komplikasyon oluşturduğu 
için günümüzde katarakt hastaları için en ideal 
yöntemdir.



4. İLERİ
TEKNOLOJİK
ALTYAPI

CENTURION ile 
Fako Teknolojisi

VERITAS
Vision System
Fako Teknolojisi

CATALYS ile
Femtosaniye 
Lazer Teknolojisi



SIGNATURE Pro ile
Fako Teknolojisi

STELLARİS Pc Kombine 
Cerrahi Sistem Fako 
Teknolojisi

LENSAR ile
Femtosaniye 
Lazer Teknolojisi



KATARAKT AMELİYATI
OLACAKLAR İÇİN
ÖNEMLİ BİLGİLER

Gözün doğal merceğinin saydamlığını 
kaybetmesi olarak tarif edebileceğimiz 
katarakt, sıklıkla yaşa bağlı olarak ortaya çıksa 
da doğumdan itibaren her yaşta 
görülebilmektedir. Oluşmuş bir kataraktın ilaç 
veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. 
Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Katarakt 
ilerledikçe görmeyi belirgin olarak azaltarak 
hastanın yaşantısını rahatsız etmeye başlar. 
Katarakt, basit bir göz muayenesi ile teşhisi 
yapılabilen bir hastalıktır. Ancak katarakta eşlik 
eden başka göz hastalıkları var mı, yok mu diye 
hastanın detaylı göz muayenesi muhakkak 
yapılmalıdır. Bu muayenede; korneanın 
saydamlığı, kataraktın yapısı, merceğin 
pozisyonu, göz bebeğinin genişliği, retinanın 
durumu ameliyat planından önce detaylıca 
incelenerek hastanın tedavisi operasyon 
açısından değerlendirilir.

Katarakt ameliyatı, saydamlığını yitirmiş olan 
göz merceğinin alınarak yerine yeni bir göz 
merceğinin yerleştirilmesi prensibine 
dayanmaktadır. Detaylı muayene ve tetkikler 
sonucunda ameliyat kararı alınırsa da 
kullanılacak yöntem ve göz içine yerleştirilecek 
mercek hakkında alternatifler hastaya detaylı 
bir şekilde anlatılmalıdır.
Katarakt ameliyatlarında cerrahın 
tecrübesi, kullanılan teknoloji ve göz 
içine konulan merceğin kalitesi 
ameliyatın başarısını ve en önemlisi 
hastanın görme kalitesini belirler. Tüm 
hastaların sorgulaması gereken en 
önemli konu gözlerinin içine konulacak 
merceğin kalitesi ve uygun mercek 
seçiminin doğru yapılmasıdır. 



Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat 
sırasında aşağıdaki unsurların hepsi bir araya 
gelmezse; görme kaybı, göz kanaması ve 
gözün kaybedilmesi durumları yaşanabilir. 
Katarakt operasyonunun başarılı olabilmesi için 
AŞAĞIDAKİ KONULARA DİKKAT 
EDİLMELİDİR!

1.Yeterli Donanım ve Doktor Tecrübesi
Ameliyatın başarısı için doğru doktor, doğru 
hastane ve uygun mercek seçimi büyük önem 
taşır. 

Hastanenin teknolojik altyapı yeterliliğinin yanı 
sıra hekimin de ameliyat süreçlerine hakim 
olması ve tecrübesinin yeterli olması gerekir. 

Ameliyatta kullanılan sarf malzemelerin tek 
kullanımlık olması ve ameliyathane 
sterilizasyonu önemlidir. 

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda hastaların 
ameliyat öncesi yapılan tetkikler sonucunda 
170 ayrı verisi incelenmektedir. 

Çıkan sonuçlara göre, kişinin hayat konforunu 
yükseltecek en uygun merceğe karar 
verilmektedir. 

Bu sebeple, Dünyagöz’de yapılan katarakt 
ameliyatlarından sonra hastalar mutlu 
olmaktadır.

2. Doktorun Kullandığı Mercek
Doğru mercek seçimi yapıldığında kişi ameliyat 
sonrası net görebilmekte ve görüş kalitesi 
hayatına konfor katmaktadır. Mercek seçimi 
yapılırken kişinin; yaşı, yaşam stili, hobileri, 
mesleği ve gözünün yapısı gibi birçok önemli 
etken göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılan 
mercekler yeterli testlerden geçirilmiş ve 
başarısı kalite belgesi ile kanıtlanmış olmalıdır.

Dünyagöz Hastaneler Grubu
Katarakt Cerrahi Bölüm Başkanlığı



Göz sağlığınız ile ilgili hizmet 
alacağınız yere karar verirken, 
önceliğiniz fiyat olmamalıdır. Çünkü 
iyi sağlık hizmeti almak herkesin 
hakkıdır. Çevreden tedavilerle ilgili 
duyduğunuz “Bu hastane 
ücretsiz yapıyor, burası 
indirim uyguluyor, az para 
alıyor” gibi söylemlere itibar 
etmeyiniz. Zira sağlığın ucuzu 
olmaz. Ucuz sağlık hizmeti 
ancak kaliteden ödün 
verilerek sunulabilir. Göz 
sağlığı teknolojisi günümüzde çok 
ilerlemiştir. İyi teknoloji insan 
sağlığını her zaman korur. Doğru 
yerde doğru tedavi için günümüz 
teknolojisini, hastanenin 
donanımını, ameliyathanesini, 
hijyen koşullarını ve doktor 
tecrübesini iyi araştırınız ve 
gözlerinizi tecrübeli uzmanlara 
emanet ediniz. Ancak bu sayede 
geri dönüşü olmayan başka 
kayıplardan kurtulmuş, yaşam 
kalitenizi de ömür boyu korumuş 
olursunuz.

Bizi dünyaya ve 
sevdiklerimize bağlayan 
kıymetli organımız olan 
GÖZLERİMİZ, 
yaradılışımızın bize 
verdiği vücudumuzdaki 
en değerli armağandır. 
Yaşa bağlı olarak veya 
beklenmedik 
olumsuzluklar karşısında 
göz sağlığımızın 
etkilenmesi normaldir.

UNUTMAYIN!

İŞTE TAM DA BU 
NOKTADA ÇOK
DİKKATLİ
OLMAK GEREKİR!


