
Intacs®
(इंटॅ�स)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

इंटॅ�सची (Intacs®) उपचार प�धती

इंटॅ�स® ह� �वनालेझर श����या आहे,जी ए्फ.डी.ए �मा�णत उपचारप�दती, मायो�पया �हणजे �ह�व��ट�दोष व
ॲि�टगमॅट�झम (व���ट�दोष) कर�ता �मा�णत आहे. इंटॅ�स �हणजे अध�वतु�ळाकार �पए्मए्मए
(पो�लमेथाईलमेथाऍ��लेट) �या सा�ह�यापासनू बनवलेले सेगम�ट (वतु�ळखडं) आहेत, जे बबुळुा�या म�य भागात
(��ोमा ) बस�व�यात येतात. हे बस�व�यासाठ� बबुळुाला छोटे छेद �यावे लागतात. �या मळेु बबुळुाचा आकार
अ�धक सपाट होतो व ��ट�दोष कमी होतो. ह� श����या डो�याला �था�नक भलू देऊन केल� जात.े ह� भलू
डो�याला इंजे�शन�दारे �कंवा डो�यांत भलेूचे औषध टाकून �दल� जात.े ह� श����या जर डो�यात भलेूचे औषध
टाकून कर�यात येणार असेल तर ��णाला डोळा न हल�वता समोर �दसणा�या दबु�णी�या उजेडाकड ेल� ठेवणे
आव�यक आहे.

इंटॅ�सचे फायदे: इंटॅ�स काढणे �कंवा वेग�या मापा�माणे बदलणे श�य आहे, जेणेक�न बबुळुाचा नसै�ग�क आकार
राखता येइल. इंटॅ�स ��णा�या डो�यात बस�व�यावर जाणवत नाह� तसेच �याला कूठल�ह� �वशषे देखभाल लागत
नाह�. तसेच त ेकाॅ�टॅ�ट ले�स पे�ाह� कमी �दसनू येत.े जे ��ण इंटॅ�स श����या क�न घेतात �यां�या
डो�यातील बदल कायम �व�पाचा होत नाह�,�हणजेच गरज अस�यास  इंटॅ�स काढणे श�य आहे. हे च��याचा
नबंर कमी कर�या�या इतर श����या जसे ले�सक/पीआरके नतंर श�य नाह�.
मला हे समजले आहे क� सतत, �नय�मत च�मा लावणे �कंवा काॅ�टॅ�ट ले�स घालणे �यांनी माझी ��ट� नीट
राह�ल. इंटॅ�स हा केवळ च�मा �कंवा काॅ�टॅ�ट ले�स साठ� एक पया�य आहे, जेणेक�न च�मा �कंवा काॅ�टॅ�ट ले�स
वर अवलबंनू रहावे लागणार नाह�.

श����येचे द�ुप�रणाम, संभा�य धोके व गुंतागुंती

१. च��याचा नबंर  कमी �कंवा जा�त �माणात बदलणे: मला हे समजावनू सांग�यात आले आहे क� �या
श����येसाठ� लागणार� ग�णत,े अनेक पवू� श����येवर आधा�रत आहेत, तसेच �यात सरासर��या म�ूयांकनाचा
वापर केला जातो. मी हे समजतो/समजत ेक� इंटॅ�स मळेू च��याचा नबंर पणू�त: कमी करता येणार नाह�, �कंबहुना
�या मळेु बबुळुाचा आकार इतपत बदलेल क� मायो�पया ( �ह�व��ट�दोष) व ॲि�टगमॅट�झम (व� ��ट�दोष)
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ब�याच �माणात कमी होईल व नतंर काॅ�टॅ�ट ले�स लावणे अ�धक सोपे जाईल. तसेच �या श����येत वयैि�तक
बदलामळेु च��याचा नबंर कमी �कंवा अ�धक �माणात बदलू शकतो.
२. ��ट�तील चढ-उतार: मा�या ��ट�त चढ-उतार हो�याची श�यता आहे. �याचे कारण �हणजे इंटॅ�स मळेु होणारे
बबुळुा�या म�य भागातील (��ोमा) बदल.
३. उजेडाची वाढती सवेंदनशीलता: मला हे सां�गतले आहे क� �या श����येनतंर काह� काळासाठ� रा�ी�या वेळेस
�काशाकड ेब�घत�यावर चकाकणे व �काशाभोवती वलयाचा अनभुव येऊ शकतो. काह� काळानतंर �याची जाणीव
कमी होत जात,े पण रा�ी�या वेळेची चकाक� बरेच �दवस जाण�व�याची श�यता आहे.
४. श����येमळेु �नमा�ण होणारा ॲि�टगमॅट�झम(व� ��ट� दोष): मला हे समजले आहे क� श����येनतंर काह�
�दवस ��ट� धसुर हो�याची श�यता आहे. श����येनतंर�या जखमा भर�या�या ���येचा हा भाग आहे. �व�चत
�सगंी हा धसुरपणा कायम�व�पी राहू शकतो.
५. जवळचा (चाळीशीचा) च��याचा नबंर लागणे व इतर डो�यांचे आजार होणे: मी हे समजतो/समजत ेक� �या
श����येनतंर भ�व�यात उ�भवणारे �व�वध डो�यांचे आजार, जसे मोती�बदं,ू काच�बदं,ू आतील ने�पटलाचे
(रे�टना) आजार टाळता येणार नाह�त. तसेच वयामळेु लागणारा च��याचा नबंर (चाळीशीचा) देखील टाळता येणार
नाह�.
६. इतर काह� गुतंागुतंी: �या श����येमळेु काह� इतर गुतंागुतंी हो�याची देखील श�यता आहे, जसे बबुळुाला
अ�धक इजा झा�यामळेु सजू येणे, बबुळु आरपार फाटणे, जतंसुसंग� होणे, आ�ण जर जा�त �माणात झा�यास
��ट� कायमची जाणे व मोती�बदं ूहोणे हे आहेत. तसेच �या श����येनतंर बबुळु कमकुवत होऊ शकत ेव अशा
प�रि�थतीत इंटॅ�स काढ�याची गरज लाग ूशकत.े मला हे देखील सां�गतले आहे क� जर श����येदर�यान काह�
गुतंागुतं झाल� तर डाॅ�टर इंटॅ�स बस�वणार नाह�त व श����या र�द करावी लाग ुशकत.े
तसेच �या श����येत इतरह� काह� गुतंागुतं होऊ शकत,े �याची क�पना डाॅ�टरांना देखील नाह�, कारण ह�
श����या एक नवीन उपचारप�दती आहे.
डाॅ�टरांनी मला समजेल अशा भाषते �या आजाराब�दल व �या�या उपचाराब�दल पणू� मा�हती �दल� आहे.
मी/मा�या पा�या�या उज�या/डा�या डो�या�या इंटॅ�स श����येस समंती देत आहे.

��णाचे संमती प�
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 त ेउपचार कर�याची समंती देतो /देत.े
मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंींचॆ ( 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 / करत े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.े

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 त ेवाचनू दाख�वले आहे, मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझ ेने�त�� _________________ यांना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श����या कर�यासाठ� समंती देतो / देत.े
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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 नात े………………………………………………..
प�ा ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
दरू�वनी �मांक ……………………………………�दनांक……………………………………….
�थळ ………………………………………………………

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २
सह� …………………….. सह� ……………………..
नाव ………………………. नाव ………………………
प�ा …………………………………………                      प�ा ………………………
दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….

डाॅ�टरांचे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करत ेक�, मी  �या उपचार/ श����ये
ब�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.

डाॅ�टरांचे नाव व सह�……………………………………………………………………………….

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

Intacs Page 3



सा�ीदार �मांक १                                                             सा�ीदार �मांक  २
सह� …………………….. सह� ……………………..
नाव ………………………. नाव ………………………
प�ा ……………………………………………                  प�ा ……………………………….
दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….
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