
Phakic IOL

(फे�कक आय ओ एल)

�ी/�ीमती/कुमार/कुमार�…………………………………………………………………….

वय/�लगं………………… ��ण �मांक ……………………………�दनांक…………………………

वडील/पती/आईचे नाव ………………………………………………………………..

प�ा ………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..

दरू�वनी �मांक …………………………………

फे�कक आयओएल श����येची �ाथ�मक मा�हती

�ाम�ुयाने �ह�व��ट�चा एक उपचार �हणनू फे�कक आयओएल ह� श����या केल� जात.े या श����येम�ये
डो�या�या आत कृ��म �भगं बसवले जात.े मोती�बदंू श����येम�ये टाक�यात येणा�या कृ��म �भगंा�माणे हे
�भगं असत.े मो�त�बदंू श����ये�माणे या श����येम�ये डो�यातील �भगं काढले जात नाह�. नसै�ग�क �भगंापढेु
कृ��म �भगं (phakic intraocular lens) बसवले जात.े ह� श����या डो�याला इंजे�शन�वारे �था�नक भलू
(local Anesthesia) देऊन केल� जात.े

या श����येसोबत डो�या�या प�रपटलाम�ये (iris) एक �कंवा दोन �छ� केले जाऊ शकतात. डो�या�या आतील
�वाचा (aqueus) �वाह सरुळीत रहावा व डो�यातील दाब वाढू नये या क�रता हे �छ� केले जात.े काह� ��णांम�ये
श����ये�या दोन आठव�यांपवू� �काश�करणां�या सहा�याने (yag laser) डो�या�या प�रपटलावर (iris) �छ�
केले जात.े

श����येचे फायदे व गरज

त�ुहाला �ह�व��ट� (myop ia), द�घ���ट� (hyperopia) �कंवा �वषम /व���ट� (astigmatism) असेल तर च�मा
�कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स न वापरता तमुची नसै�ग�क ��ट� सधुार�यासाठ� फे�कक आयओएल ह� श����या केल�
जात.े बबुळुाचा आकार कायम ठेवला जातो. या श����येमळेु बबुळुाचा आकार बदलत नाह� आ�ण गरज
भास�यास फेक�क ले�स (आयओएल) काढता येत.े हे या श����येचे फायदे आहेत. फे�कक आयओएलची
अ�त�र�त काळजी ��णांना �यावी लागत नाह�. कॉ�टॅ�ट ले�स �माणे फे�कक आयओएल बाहे�न �दसत नाह�.
Lasik �कंवा PRK या श����येमळेु बबुळुाचा आकार कायमचा बदलतो. फे�कक ले�समळेु असे कायमचे बदल
डो�याम�ये होत नाह�त.
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श����येचे पया�यी उपचार

च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स�या सहा�याने नजर सधुारल� जात.े च�मा व कॉ�टॅ�ट ले�स नको असेल तर फे�कक
आयओएल ह� श����या केल� जात.े

श����येचे सभंा�य धोके, द�ुप�रणाम आ�ण गुतंागुतंी

��ट�स धोका पोहोच�वणा�या गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स)

1) भलू��या औषधांचे द�ुप�रणाम (कॉि��लकेश�स) - डोळा ब�धर कर�याक�रता डो�याभोवती भलू�चे इंजे�शन
�दले जात.े �व�चत �सगंी डो�या�या �नायूनंा, ��ट�पटलाला (retina) अथवा डो�या�या नसेला (optic nerve)
इजा झा�यामळेु �कंवा डो�याला �छ� पड�यामळेु नजर जाऊ शकत.े

2) जतंसुसंग� - जतंसुसंग� झा�यास ��तज�ैवक औषधां�या आधारे उपचार केले जातात. सौ�य जतंसुसंग�
अस�यास बरा होऊ शकतो. जतंसुसंग� ती� �माणात अस�यास ��ट� जा�याचा धोका सभंवतो.

3) डो�यातील रंगीत पड�याची झीज (आय�रस अ ॅ�ॉफ�) - डो�यातील रंगीत पड�याला इजा पोहोचू शकते �कंवा
डो�यातील दाब वाढून काच�बदंू होऊ शकतो. अशा वेळेस डो�याचा दाब कमी कर�याची औषधे �दल� जातात �कंवा
आय�रडोटोमी ह� श����या �काश�करणां�या (laser) सहा�याने केल� जात.े

4) पडदा /��ट�पटल (retina) सरकणे - याम�ये ��ट�पटलाचे (retina) थर �वलग होतात. रे�टनाला �छ�
अस�यामळेु �कंवा फाट�यामळेु रे�टनाचे थर �वलग होऊ शकतात. म�यम अथवा ती� �ह�व��ट� (myopia)
असणा�या �य�तींम�ये पडदा �नसट�याची श�यता जा�त असत.े फे�कक आयओएलनतंर ह� श�यता वाढत.े

5) मो�त�बदंू - फे�कक आयओएल या श����येनतंर ��णाला मोती�बदंू होऊ शकतो आ�ण सामा�य ��ट� पवू�वत
ये�याक�रता मोती�बदंू व फे�कक आयओएल काढून कृ��म ने��भगंारोपण कर�याची गरज भासू शकत.े

6) बबुळुावर होणारे द�ुप�रणाम - बबुळु सजुणे, बबुळुा�या आतील थरांची झीज (endothelial cell loss) अशा
गुतंगुतंी होऊ शकतात. बबुळुा�या आतील थरा�या पेशी (endothelial cells) बबुळु �नरोगी व पारदश�क ठेव�यास
मदत करतात. या गुतंागुतंीमळेु (कॉि��लकेश�स) बबुळु पांढरे पड�यास व ��ट� अधू झा�यास बबुळु बदल�या�या
श����येची (corneal transplant) गरज भासू शकत.े

7) काच�बदंू - या श����येनतंर डो�यातील दाब वाढून काच�बदंू होऊ शकतो. काच�बदंचेू उपचार, डो�यातील
थ�बाची औषधे �कंवा श����येची गरज भासू शकत.े काच�बदंमूळेु अधं�व ये�याची श�यता असत.े

डो�या�या पर�पटलाची (iris) सजू (श����येनतंर लगेच �कंवा काह� कालावधीनतंर), र�त��ाव, पीत�बदंू
(macula) वर�ल सजू अशा गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स) श����येनतंर सभंवू शकतात.श����येनतंर अधं�व
ये�याचे �माण द�ुम�ळ असले तर� काह� गुतंागुतंीमळेु अधं�व येऊ शकत.े

वर नमदू केले�या श����ये�या गुतंागुतंी काह� �दवस, आठवड,े म�हने �कंवा वषा�नतंरह� �दसू शकतात.

��ट�स धोका न पोहोच�वणा�या गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स)

1) ती� �काशझोत सहन कर�याची �मता कमी होणे: �द�याभोवती वतु�ळं �दसणे, �काश सहन न होणे ह�
गुतंागुतं (कॉि��लकेशन) बाहुल��या आकारावर अवलबंनू असत.े छोट� बाहुल� असेल तर �काशाचा �ास कमी होतो
आ�ण मोठ� असेल तर जा�त होतो.
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2) च��याचा नबंर पणू�तः जाईल याची खा�ी नसत.े दरूचा, जवळचा �कंवा �सल���कल च�मा लागू शकतो. हा
�ि�टदोष च�मा, कॉ�टॅ�ट ले�स �कंवा फेरश����या क�न बरा करता येतो.

3) फेरश����या: कृ��म �भगंाची ि�थती बदल�यासाठ�, �भगं बदल�यासाठ� �कंवा �भगं काढून टाक�यासाठ�
फेरश����येची गरज भासू शकत.े कृ��म �भगंाची ि�थती आव�यकतनेसुार नस�यास , फे�कक ले�सचा नबंर
�कंवा माप बदल�याची आव�यकता अस�यास फेरश����या करावी लागत.े फेरश����ये�या सव� गुतंागुतंी
(कॉि��लकेश�स) �या �थम श����येसार�याच असतात.

4) सरं�क च�मे: श����येनतंरचा डोळा नाजकू अस�याकारणाने श����येनतंर मला डो�याला इजा होऊ नये
याक�रता काळजी �यावी लागेल. खेळताना �कंवा डो�याला इजा हो�याची श�यता अस�यास सरं�क च�मा
(goggle) वापरावा लागेल.

5) जर मला स�या वाचनासाठ� च�मा वापरावा लागत असेल तर श����येनतंरह� वापरावा लागेल. चाळीस वष�
वयानतंर वाच�यासाठ� मला च�मा वापरावा लागेल याची मला क�पना आहे. या श����येनतंर वाचना�या
च��यावर मला जा�त अवलबंनू रहावे लागेल.

या श����येचे प�रणाम पणू�त: �नद�ष असतील व श����येनतंर माझी ��ट� अपे�े�माणे राह�ल याची खा�ी देता
येत नाह�. मला श����येनतंरह� लगेच �कंवा काह� कालावधीनतंर च�मा लाव�याची गरज भासू शकत.े

��णाचे समंतीप�

मला याची क�पना आहे क� श����येनतंर�या सग�या गुतंागुतंी या समंतीप�ात नमदू करणे श�य नाह�.

मा�या ने�त��ां�या स��यानसुार या श����येनतंर मला फेरतपासणीसाठ� यावे लागेल.फे�कक आयओएल या
श����येची सपंणू� मा�हती (मला समजेल अशा भाषते) सांग�यात आल� आहे. मा�या ने�त��ांनी या
श����येबाबत असणा�या मा�या सव� ��नांची उ�रे समाधानकारक प�धतीने �दल� आहेत. या श����येचे
फायदे, धोके व गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स) याची पणू� मा�हती मला दे�यात आल� आहे.

मी मा�या उज�या/ डा�या /दो�ह� डो�याची फे�कक आयओएल ह� श����या कर�यास समंती देत आहे.

सदर श����येचे फायदे, तोटे, जो�खमा ,सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण पया�यी उपचार ,मला मा�या ने�त��ांनी
समजावनू सां�गतले आहेत. श����येदर�यान काह� आणीबाणीचे �सगं उ�भव�याची देखील श�यता आहे, �या
क�रता मी मा�या ने�त��ांना मा�या / मा�या ��णा�या �हतासाठ� यो�य ते उपचार कर�याची समंती देतो /देत.े
मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंींची ( कॉि��लकेश�स ) मा�हती देणे श�य नसले, तर�
मा�या ने�त��ांनी मा�या सव� ��नांची समाधानकारक उ�रे �दलेल� आहेत. हे समंतीप� सह� करताना मी असे
नमदू करतो / करते क� मला या समंतीप�ाची �त �मळू शकते याची मला क�पना आहे.

तसेच, माझी ओळख ( छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता, शा��ीय सशंोधन, व�ैयक�य �श�ण,
व�ैयक�य न�द� ,शा��ीय मा�सकांम�ये �काशन या कारणांसाठ� व या श����येचा अ�यास करणे, छाया�च�
घेणे, ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग करणे याला मी समंती देतो/देत.े
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तसेच, या श����येची �कंवा परत करा�या लागणा�या श����येची मा�हती, छाया�च� �कंवा ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग हे
सव� व�ैयक�य �ाना�या व�ृधीसाठ� �का�शत कर�यासाठ� मी समंती देतो/देत.े

मी हे समंतीप� वाचले आहे / मला ते वाचनू दाख�वले आहे, मला ते समजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझे ने�त�� _________________ यांना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श����या कर�यासाठ� समंती देतो / देत.े श����येसाठ��या
�या वधै समंतीप�ावर मी �वे�छेने सह� करत आहे.

��णाची सह�/ अगं�याचा ठसा ……………………………………………………………

��णाचे नाव ………………………………………………..

प�ा …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...

दरू�वनी �मांक …………………………………………….. �दनांक………………………….

�थळ ……………………………………………………..

��ण अ�पवयीन �कंवा मान�सक�र�या अस�म अस�यास, ��णा�या पालकांची सह�/अगं�याचा ठसा

……………………………………………………………..

पालकाचे नाव ……………………………………………………………………………………….

��णाशी नाते ………………………………………………..

प�ा ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

दरू�वनी �मांक ……………………………………�दनांक……………………………………….

�थळ ………………………………………………………
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सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………… प�ा ………………………

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….

डॉ�टरांचे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करते क�, मी �या उपचार/
श����येब�दल�या सव� प�रणामांची व सभंा�य धो�यांची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल अशा
भाषते समजा�वल� आहे. मी ��णास/ नातवेाईकास �यां�या सव� शकंा�नरसन कर�याची सधंी �दलेल� आहे.

डॉ�टरांचे नाव व सह�……………………………………………………………………………….

�दनांक ……………………… �थळ ……………………………………………………………….

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा …………………………………………….. प�ा ……………………………….

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….
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