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Szanowny Pacjencie,
Zapraszam Cię do skorzystania z innowacyjnej metody leczenia zapalenia gruczołów Meiboma (Zespołu Suchego Oka )
z użyciem wyjątkowego urządzenia jakim jest

.

Niniejsza broszura zawiera informacje:
•D
 otyczące techniki stosowanej do stymulacji gruczołów
Meiboma wykorzystującej technologie lamp błyskowych.

•M
 ające potwierdzić brak istnienia u Ciebie jakichkolwiek
przeciwwskazań związanych z zastosowaniem tej techniki.
Jeżeli spełniasz wszystkie warunki i wyrazisz zgodę, Twój lekarz będzie
mógł w pełni bezpiecznie przeprowadzić ten zabieg oraz uzyskać jego
optymalną skuteczność.
Mam nadzieję, że będziesz w pełni zadowolony z leczenia i że podzielisz się swoimi doświadczeniami ze swoimi bliskimi.
Z wyrazami szacunku,

Yves Vincent Brottier
Wynalazca

i założyciel E-Swin.
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PATOFIZJOLOGIA ZMIAN W ZESPOLE
SUCHEGO OKA (ZSO)
Zespół Suchego Oka jest powszechnym schorzeniem, które dotyka w Polsce od 10 – 18% populacji (nawet
do 30% pewnych grupach). Prawdopodobieństwo wystąpienia ZSO jest związane z wiekiem i współczesnymi
warunkami życia.
Na ogół ZSO wiąże się z niestabilnością filmu łzowego, co może być spowodowane dwoma głównymi przyczynami:
• Niewystarczającą produkcją łez przez gruczoł łzowy.
• Nadmiernym odparowywaniem filmu łzowego.
Nadmierne odparowywanie łez odpowiada za ok. 80 % wszystkich przypadków ZSO i jest najczęściej związane
z niedoborem najbardziej zewnętrznej warstwy, tzw. warstwy lipidowej filmu łzowego produkowanej przez
gruczoły Meiboma. Jej niedobór skutkuje nadmiernym odparowywaniem łez, co konsekwencji prowadzi do
stanu zapalnego spojówki.
Stan zapalny spojówki wywołuje łańcuch kolejnych objawów, takich jak: uczucia ciała obcego w gałce ocznej,
zmęczenia, pieczenia, zaczerwienienia, etc. W miarę postępu choroby, dyskomfort z nią związany staje się
stałym towarzyszem pacjenta. Co ciekawe, w tym stadium może paradoksalnie dochodzić do nadmiernego
łzawienia. Nadprodukcja łez jest reakcją obronną organizmu. Kolejnym etapem nieleczonego schorzenia mogą
już być zmiany anatomiczne, takie jak:
.
• zanik gruczołów Meiboma dotykanych
raz po raz epizodami infekcji,
• torbiele gruczołów Meiboma
• wtórne infekcje spojówki,
• oraz - w najcięższych przypadkach
- owrzodzenia nabłonka rogówki.
Film łzowy niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania oka jest zbudowany z 3
warstw:
•W
 arstwa śluzowa (mucynowa),
produkowana przez komórki kubkowe
spojówki, przylega bezpośredno do
powierzchni gałki ocznej.
•W
 arstwa wodna, wydzielana przez gruczoł
łzowy.
•W
 arstwa lipidowa, wydzielana przez
gruczoły Meiboma.
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INNOWACYJNE I BEZPIECZNE LECZENIE
zostało zaprojektowane i wyprodukowane we Francji przez
firmę E-Swin, wiodącego francuskiego producenta sprzętu do
fototerapii.
posiada certyfikat medyczny CE wydany przez
niezależną międzynarodową organizację.
jest urządzeniem przeznaczonym do leczenia Zespołu
Suchego Oka, a konkretnie postaci wynikającej z nadmiernego
odparowywania łez (co wynikaja z dysfunkcji gruczołów Meiboma).
Zgodnie z powyższym, będzie skuteczna u 80% pacjentów
cierpiących na ZSO.
Urządzenie generuje wielobarwne (polichromatyczne) światło
pulsacyjne korzystając z nowej technologii: IRPL®(Intense Regulated
Pulsed Light). Technologia ta pozwala na wytworzenie sekwencji
jednolitych i perfekcyjnie skalibrowanych pulsów światła.
emituje «zimne światło», które w pełni bezpieczny sposób
stymuluje gruczoły Meiboma. W odpowiedzi na tę stymulację, następuje
wznowienie wydzielania przez gruczoły, co skutkuje przywróceniem
normalnej struktury filmu łzowego i stopniowym ustąpieniem objawów
schorzenia.
Zabieg ten jest nieinwazyjny, bezbolesny i całkowicie nieszkodliwy dla
gałki ocznej.

ISO 9001
ISO 13485
Wyprodukowane
we Francji

Posiada certyfikat CE

Nowa technologia IRPL®
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PROTOKÓŁ TERAPEUTYCZNY
Skuteczność leczenia zależeć będzie od zastosowania się do określonego
protokołu terapeutycznego. Protokół ten obejmuje 3 sesje, zgodne
z następującym harmonogramem:
Dzień 0/ dzień 15/ dzień 45 (dzień 75 fakultatywny)
Czasami mogą być konieczne dodatkowe sesje w celu wzmocnienia
i utrwalenia osiągniętych rezultatów.
PRZED ZABIEGIEM:
•U
 ważnie przeczytaj dokument nr 1 , następnie
uzupełnij i podpisz dokument, który właśnie
czytasz 2 .
•U
 pewnij się, że na twojej twarzy nie ma żadnych
kosmetyków 3 .
PODCZAS ZABIEGU:
•S
 esja trwa tylko kilka minut.
•Z
 ostaniesz wygodnie posadzony
półleżącej na fotelu zabiegowym.

w

pozycji

•T
 woje oczy zostaną osłonięte specjalnym zabezpieczeniem EYE MASK 4 .
•N
 a twoich policzkach i w okolicy prawej skroni
zostanie rozprowadzony specjalny hydrożel 5 .
•O
 soba przeprowadzająca zabieg zaaplikuje
serię 5 błysków 6 , począwszy od wewnętrznego
kącika oka a kończąc na okolicy skroni 7 .
•T
 en sam cykl zostanie powtórzony przy drugim oku 8 .
•S
 pecjalista usunie żel i przemyje twoją skórę
wodą 9 .
PO ZABIEGU:
• Żadne inne leczenie nie powinno być stosowane
w strefach, które zostały poddane fototerapii.
• W przypadku przewidywanej ekspozycji na
promieniowanie UV stref poddanych leczeniu,
należy je zabezpieczyć kremem SPF.
•U
 mów się na kolejny zabieg.

2

• Nie ma przeszkód dla normalnej higieny obszaru
poddanego terapii.
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DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj uważnie poniższe informacje PRZED zastosowaniem
leczenia przy użyciu
:

Okulary ochronne EYE MASK
Pacjent musi mieć nałożone okulary ochronne eye
mask podczas zabiegu. Ich celem jest ochrona oczu
pacjenta. Należy zwrócić uwagę na dokładne dopasowanie okularów.

•T
 a operacja jest zabiegiem medycznym i może być przeprowadzona tylko przez przeszkolonego specjalistę.
•L
 ekarz zapewni Tobie parę okularów eye mask. Zostały
one specjalnie zaprojektowane do ochrony Twoich oczu
podczas zabiegu.
•P
 ieprzyki, które znajdują się na skórze leczonej okolicy,
należy zakryć specjalnymi, samoprzylepnymi plastrami
ochronnymi ( patches).
•B
 ardzo ważne: W przypadku narażenia na działanie promieniowania UV (naturalnego lub sztucznego) w miejscach, gdzie było przeprowadzane leczenie, należy
stosować krem z filtrem SPF, przez co najmniej 15 dni od
ostatniego zabiegu.

Plastry ochronne PATCHES
Te samoprzylepne plastry patches służą do
maskowania małych obszarów, które mają być
wyłączone z leczenia (np. pieprzyki, drobne zmiany
pigmentacyjne skóry). Należy je przykleić w żądane
miejsca PRZED nałożeniem gelu. Umożliwi to bezpieczne naświetlanie całej strefy bez konieczności
omijania miejsc wyłączonych z terapii. patches
są usuwane na końcu sesji.

•P
 o zabiegu może wystąpić krótkotrwałe zaczerwienienie
wokół oczu. To jest normalny objaw i powinien ustąpić
maksymalnie po kilku godzinach.
•B
 ardzo rzadko może być obserwowane silniejsze zaczerwienienie, podobne do występującego przy powierzchownym
oparzeniu.
Płytka STOP
Płytka stop jest wykonana z materiału, który
jest odporny na światło. To pozwala na osłonięcie
powierzchni, na których fototerapia nie może być
stosowana (np tatuaż).

8

REZULTATY TERAPII
NATYCHMOIASTOWA POPRAWA
Stymulacja urządzeniem
przywraca prawidłowe funkcjonowanie gruczołów Meiboma. Rezultaty pojawiają
się krótko po zabiegu, a ich trwałość wzrasta z każdym kolejnym zabiegiem.

WYMIERNE EFEKTY
Badania kliniczne, które zostały przeprowadzone na ponad 200 pacjentach we Francji, Nowej Zelandii i Chinach
wykazały:
- Znaczną poprawę zaobserwowaną przez pacjentów (wynikającą z redukcji przykrych symptomów ZSO).
- Korelację pomiędzy wspomnianą wyżej subiektywną poprawą a badaniami obiektywnymi.

BADANIA KLINICZNE
Dzień 0

Odczucia/ obserwacje pacjenta , ocena w skali 1 do 10.

Dzień 15

* Znaczny margines poprawy.

Dzień 45
Dzień 75

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

*

*

*

*

*
*

Suchość
gałki

Uczucie ciała
obcego

Wydzielanie

Pieczenie

*

*
Zaczerwienienie

Uczucie
zmęczenia

*
Zamglone
widzenie

*

Mruganie
Dzień 0

Pomiary kliniczne w procentach.

Dzień 15

* Znaczny margines poprawy.

Dzień 45
Dzień 75

100%
75%
50%
25%
Nieostre
widzenie

*

Nieregularność
powierzchni *

Waskularyzacja * Hiperkeratoza *

Zapalenie *
brzegów powiek
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WYJĄTKOWE PRZYPADKI
Podobny poziom skuteczności jest osiągnięty po leczeniu wszystkich form dysfunkcji gruczołów Meiboma. Terapia
innych postaci ZSO, które są związane z izolowanym niedoborem produkcji łez lub warstwy śluzowej filmu łzowego,
może nie być dostatecznie (lub wcale) skuteczna. Podobny brak efektywności może mieć miejsce, jeżeli ZSO jest
związany z czynną infekcją. W tym ostatnim przypadku należy przed fototerapią przeprowadzić skuteczne leczenie
infekcji.
W przypadku pacjentów cierpiących z powodu ciężkiej dysfunkcji gruczołów Meiboma, klasyfikowanej jako stopień 3 lub
4, powinno się zastosować leczenie zarówno na dolnych jak i górnych powiekach. Gałki oczne należy wtedy chronić przy
pomocy nieprzezroczystego protektora, który jest w kontakcie z rogówką. W tych przypadkach również możliwe jest
osiągnięcie poprawy o jeden lub dwa stopnie..
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---------------------------------------------------------------------------------

Część, która musi zostać wypełniona przez
pacjenta przed KAŻDĄ sesją!

FORMULARZ ZGODY
Potwierdzam zapoznanie się z całym dokumentem i jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie zabiegu stymulacji gruczołów Meiboma z zastosowaniem technologii światła pulsacyjnego (lampy
błyskowej) wykorzystywanej przez urządzenie
.

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Data i podpis
(podpis przynajmniej jednego rodzica, gdy pacjentem jest osoba
poniżej 18 r.ż.)

LISTA KONTROLNA
Terapia
nie może być stosowana u osób, które nie nadają się do leczenia światłem pulsacyjnym. Wszelkie wątpliwości dotyczące chorób i/lub procesu leczenia należy wyjaśnić przed
przeprowadzeniem zabiegu.
Jeśli Twój stan zdrowia zmienił się pomiędzy dwoma sesjami, należy poinformować o tym lekarza.

Sesja 2

Sesja 3

(Sesja 4)

Data:

Data:

Data:

Data:

tak nie
Czy jesteś w ciąży?
Czy kiedykolwiek wystąpiła u Ciebie reakcja uczuleniowa
na słońce?
Czy przeszedłeś w ciągu ostatnich 10 dni terapię
wysokociśnieniową lampą UV? (np. pobyt w solarium)
Czy miałaś(eś) oparzenie słoneczne twarzy, który zagoiło
się w ciągu ostatniego miesiąca?
Czy miałaś (eś) zmiany dermatologiczne na twarzy?
Czy masz jakieś infekcje w miejscach gdzie będą przeprowadzone zabiegi?
Czy przyjmujesz jakieś leczenie, które może wywoływać
lub zwiększać fotowrażliwość?
Czy masz tatuaż lub makijaż permanentny w miejscach
gdzie będzie przeprowadzenie leczenie?
Czy przyjmujesz jakiekolwiek suplementy diety, które
wspomagają opalanie?
Czy stosujesz obecnie jakieś samoopalacze?
Czy masz ciemną skórę (typ VI)?
Czy masz cukrzycę?
Czy chorujesz na padaczkę?
Czy masz wszczepiony rozrusznik serca?

tak nie

tak nie

tak nie

Ref. M029PL001B08A

Sesja 1

------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

www.esw-vision.com
Twój lekarz/ specjalista

Urządzenie E-EYE, zostało zaprojektowane i jest produkowane przez firmę E-Swin (Francja). Jest to urządzenie klasy IIb i posiada stosowny certyfikat
medyczny – znak jakości CE (CE 0197). To urządzenie jest używane do terapii dysfunkcji gruczołów Meiboma. Należy zweryfikować wskazania do
leczenia opisane w niniejszym dokumencie.

Ref. M029PL001B08A

: francuska innowacja
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