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Η φακοθρυψία είναι η πιο διαδεδοµένη επεµβατική τεχνική στον 
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ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για µια εξέταση αιχµής µε 
την οποία και πραγµατοποιείται λεπτοµερέστα
δοµών του οφθαλµού. 

 

Με τη εξέταση OCT επιτυγχάνεται σε αληθινό χρόνο µια πλήρης τοµογραφική 
εκτίµηση (οπτική βιοψία), τόσο της δοµής όσο και της παθολογίας της 
πασχούσης περιοχής (είναι δυνατόν να διαγνωστούν περιπτώσεις
αµφιβληστροειδοπάθειας, ηλικιακής εκφύλισης της
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καταρράκτης (cataract) είναι µια οφθαλµική πάθηση που αναπτύσσεται 
µε την γήρανση. Είναι η σταδιακή µε την πάροδο των ετών θόλωση του 
κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του µατιού, πίσω από την ίριδα.
Η φακοθρυψία είναι η πιο διαδεδοµένη επεµβατική τεχνική στον 

Η µέθοδος είναι πολύ γρήγορη µε ενστάλλαξη αναισθητικών 
σταγόνων τοπικά και µε τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου (σαν µικρή 
βελόνα) που εκπέµπει τους υπερήχους (U/S) και θρυµµατίζει –
κατακερµατίζει και αναρροφά τον θολωµένο καταρρακτικό φακό 

Η επέµβαση πραγµατοποιείται µε σύγχρονα µηχανήµατα. Στην φακοθρυψία 
δεν γίνεται χρήση ραµµάτων και ο ασθενής επιστρέφει στις καθηµερινές του 

. H φασµατική οπτική τοµογραφία συνοχής (Spectral Optical 
Coherence Tomography: S-OCT) αποτελεί τη νεότερη µέθοδο απεικόνισης της 
ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για µια εξέταση αιχµής µε 
την οποία και πραγµατοποιείται λεπτοµερέστατη χαρτογράφηση των οπίσθιων 

 

Με τη εξέταση OCT επιτυγχάνεται σε αληθινό χρόνο µια πλήρης τοµογραφική 
εκτίµηση (οπτική βιοψία), τόσο της δοµής όσο και της παθολογίας της 
πασχούσης περιοχής (είναι δυνατόν να διαγνωστούν περιπτώσεις
αµφιβληστροειδοπάθειας, ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας
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µε την γήρανση. Είναι η σταδιακή µε την πάροδο των ετών θόλωση του 
µατιού, πίσω από την ίριδα. 
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και ο ασθενής επιστρέφει στις καθηµερινές του 

. H φασµατική οπτική τοµογραφία συνοχής (Spectral Optical 
OCT) αποτελεί τη νεότερη µέθοδο απεικόνισης της 

ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για µια εξέταση αιχµής µε 
τη χαρτογράφηση των οπίσθιων 

Με τη εξέταση OCT επιτυγχάνεται σε αληθινό χρόνο µια πλήρης τοµογραφική 
εκτίµηση (οπτική βιοψία), τόσο της δοµής όσο και της παθολογίας της 
πασχούσης περιοχής (είναι δυνατόν να διαγνωστούν περιπτώσεις διαβητικής 

ωχράς κηλίδας, άλλων 



ωχροπαθειών, οπής, κυστοειδούς οιδήµατος της ωχράς, κεντρικής ορώδους 
χοριοειδοαµφιβληστροειδοπάθειας, γλαυκώµατος, οιδηµάτων κεντρικής 
περιοχής κτλ). Η διαγνωστική τεχνική OCT πραγµατοποιείται µε σκανάρισµα 
του σηµείου που επιθυµούµε να ελέγξουµε µε ένα ειδικό laser. Επίσης έχουµε 
τη δυνατότητα 3D απεικόνισης της ωχράς και του οπτικού νεύρου. 

 

Η εικόνα αυτή αποτελεί τελικά µια οπτική τοµή του σηµείου που µας 
ενδιαφέρει, η οποία µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε µε βεβαιότητα το είδος της 
βλάβης και να προσαρµόσουµε ανάλογα την θεραπευτική µας πρακτική. 
Σηµειώνεται πως η µέθοδος, πέρα από την διαγνωστική της αξία, έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση της εξέλιξης οφθαλµικών παθήσεων 
(follow-up) για τυχόν αλλαγές στην θεραπευτική αγωγή.  
Η εξέταση γίνεται στο ιατρείο. 

Υπηρεσίες 
• Laser LASIK, PRK µε Femtosecond για µυωπία, 

υπερµετρωπία, αστιγµατισµό. 

• Χειρουργείο U/S καταρράκτη. 

• Παθήσεις - οφθαλµολογικός έλεγχος παίδων, 
έλεγχος στραβισµού. 

• Παθήσεις ενηλίκων. 

• Παθήσεις αµφιβληστροειδούς - ωχράς. 

• OCT ωχράς - οπτικών νεύρων. 

• OCT προσθίου ηµιµορίου. 

• Ενδοβολβικές ενέσεις anti vEGF. 

• Γλαύκωµα - µελέτη γλαυκώµατος, έλεγχος µε τις 
πλέον σύγχρονες µεθόδους. 

• Παχυµετρία κερατοειδούς. 

• Φακοί επαφής - εφαρµογή φακών επαφής. 

• Εξέταση και χορήγηση πιστοποιητικού για άδεια 
οδήγησης. 

• Παθήσεις βλεφάρων. 

• Παθήσεις δακρυικής συσκευής. 

 


