
UJ 
3 m 

E UJ 3 
m m 3 a 

,1f 
Ciesz się dobrym 
wzrokiem 
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Zadbaj 
o swoje 
zdrowie 
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Z wiekiem 
oczom 
zaczynają 
zagrażać 
różne 
choroby. 
Jak się przed 
nimi chronić? 

Konsultacja medyczna: 
dr n. med. Iwona Filipecka, 

kierownik medyczny 
Kliniki OKULUS PLUS 

w Bielsku-Białej, 
specjalista chorób oczu, 

członek Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego, 

Amerykańskiej Akademii 
Okulistyki oraz Europejskiego 

Towarzystwa Chirurgów 
Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjn 

dobrwtw l/m 
Dlaczego jedni mają I 

przez większość życia, a inr 
najmłodszych lat dokuczają różne 

dolegliwości oczu? Przyczyn jest wiele. 
Najczęściej o chorobach narządu wzroku 
decydują czynniki genetyczne, później wiek, 
niewłaściwa dieta oraz styl życia. Z ilpływem 
lat oczy tracą fizjologiczną zdolność do ako-
modacji, czyli umiejętność dostosowywania 

słę oka do oglądania przedmiotów w różnych 
odległościach. Objawia się to trudnościami 
z wyraźnym widzeniem z bliska, zwłaszcza 
przy słabym świetle. W takiej sytuacji zwykle 
wystarczą odpowiednie okulary korygujące. 
Istnieją jednak poważniejsze choroby oczu, 
które mogą ujawnić się po 40. roku życia. Dla
tego tak ważna jest wczesna diagnostyka, » * 
zdrowe nawyki i właściwa dieta. / / 
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Zadbaj 
o swoje 
zdrowie 

\ \ * Z M I A N A CODZIENNYCH 
' ' PRZYZWYCZAJEŃ 
Nasze oczy wymagają zdrowej 
diety, ćwiczeń i regularnych badań 
okulistycznych. Niezależnie od 
tego, jak widzimy, warto o nie dbać 
każdego dnia. Jeśli lubisz czytać, 
pamiętaj, że najlepsza jest pozycja 
siedząca z dobrze oświetloną 
książką trzymaną przed sobą. 
Unikaj pomieszczeń zadymionych, 
wietrz często mieszkanie i zadbaj 
o prawidłową wilgotność powie
trza. Chroń oczy przed szkodliwym 
działaniem słońca - nawet zimą 
warto nosić okulary przeciwsłonecz
ne z dobrym fi l trem. Nie zasypiaj 
przy włączonym telewizorze, 
a przed snem zaciągnij zasłony -
oczy regenerują się w ciemności. 
* KOLOROWA DIETA 
Jeśli chcesz długo cieszyć się dobrym 
wzrokiem, zadbaj o właściwą dietę 
bogatą w witaminy, minerały i kwa
sy omega-3. Jedz zielone warzywa, 
jajka ugotowane na miękko, tłuste 
ryby, nasiona strączkowe i owoce, 
takie jak borówki, jagody czy aro-
nia. Zawarte w nich witaminy A, C 
i E spowalniają procesy degenera-
cyjne zachodzące w oku z upływem 
lat. Pamiętaj, że brak witaminy 
A pogłębia zmierzchową (kurzą) 
ślepotę, polegającą na gorszym 
widzeniu wieczorami. 
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Czy telewizor 
psuje wzrok? 
Wbrew obiegowej opinii 

ekran telewizora nie wy
twarza promieniowania, które 
miałoby bezpośredni szkodliwy 
wpływ na ludzki organizm. Dla
czego więc niektórzy skarżą się 
na zmęczenie, ból czy łzawienie 
oczu w czasie oglądania telewizji? 
Przyczynami mogą być zaburzenia 
narządu wzroku (niewyrówna-

# KONTROLNE W I Z Y T Y 
U OKULISTY 
Po 40 przynajmniej raz w roku 
powinnaś odwiedzać okulistę. 
Dzięki regularnym wizytom le
karz może w porę wykryć wady 
wzroku (starczowzroczność, 
nadwzroczność, astygmatyzm czy 
krótkowzroczność) oraz ewentual
ne zmiany chorobowe. Najprost
szym sposobem na sprawdzenie 
kondycji naszych oczu jest badanie 
ostrości wzroku. Wystarczy do tego 

ne wady oraz choroby), które 
zmuszają oczy do nadmiernego 
wysiłku, a także niekorzystne 
czynniki zewnętrzne (ciemny po
kój, mała odlegość od telewizora 
czy brak przerw w oglądaniu). 

O co warto zadbać? 
Pamiętaj, by pokój, w którym 
oglądasz telewizję, był dobrze 
oświetlony, odległość oczu od 
telewizora wynosiła minimum 
trzykrotność przekątnej ekranu, 
a przerwy w oglądaniu były 
częste i długie. 

tablica z rzędami znaków (np. liter) 
o odpowiednio dobranej wielkości, 
które czyta się, zasłaniając najpierw 
jedno, potem drugie oko. Inne 
konieczne badania t o oglądanie 
dna'oka, przedniej części oka w bio-
mikroskopie oraz pomiar ciśnienia 
w gałce ocznej (patrz ramka). 
* ZAGRAŻAJĄCE CHOROBY 
Najbardziej niebezpiecznym 
schorzeniem, które może ujawnić 
się po 40, jest jaskra, powodująca 
uszkodzenie nerwu wzrokowego. 

m E 3 di 
m 3 m E m 

Badanie wzroku 
Okulista za pomocą kilku prostych badań 

może ocenić stan i kondycję Twoich oczu 
oraz wykryć ich ewentualne choroby. 

Oglądanie dna oka 
Badanie to pozwala rozpoznać większość 
chorób oka - schorzenia siatkówki (choroby 
plamki), nerwu wzrokowego (jaskra), błony 
naczyniowej oka oraz ciała szklistego. 
Dzięki tej metodzie lekarz może też wykryć 
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub miażdżycę. 

Pomiar ciśnienia w gałce ocznej 
Badanie służy określeniu ciśnienia wewnątrz-
gałkowego. Podwyższone ciśnienie może 
wskazywać na początek jaskry. Niskie ciśnienie 
występuje np. przy odwarstwieniu siatkówki. 

Niepokojące 
objawy 

I Jeśli zauważysz u siebie 
i poniższe dolegliwości, szybko 
I skontaktuj się z okulistą: 
': * bóle w oczodole * bóle 
• głowy w okolicy czołowej 
: promieniujące do szyi i karku 
i * łzawienie, pieczenie lub 
I świąd oka * nadmierne wy-
I sychanie oka * nadmierna 
i wrażliwość na światło * zabu-
j rżenia widzenia, zamglenia, 
| plamy w polu widzenia, krzy-
\ wienie się obrazu * pulsujące, 
; kolorowe kształty przed oczami 
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Choroba ta rozwija 
się niepostrzeżenie, 
często bezboleśnie, 
i dlatego niektórzy 
dowiadują się o niej, kiedy 
jest już w zaawansowa
nym stadium. Objawem, 
którego nie można 
lekceważyć, jest ból oka, 
tęczowe koła pojawiające 
się wokół źródeł światła, 
np. żarówki, także mroczki 
oraz błyski przed oczami, Po 
50 może się zacząć rozwijać 
AMD, czyli zwyrodnienie plamki 
żółtej. Pierwszymi objawami, 
które powinny nas zaniepokoić, 
są kłopoty z wyraźnym widzeniem 
(np. litery stają się zamazane, a linie 
tekstu się załamują). Po 60 trzeba 
uważać na zaćmę, która powoduje 
zmętnienie soczewki oka. Objawia 
się ona zaburzeniami ostrości wzro
ku: obraz jest zamazany, wszystko 
widzi się jak za mgłą. 
* KTO JEST NARAŻONY? 
Wspomniane choroby pojawiają 
się zwykle między 40. a 70. rokiem 
życia. Ich powstaniu sprzyja palenie 

Warzywa 
bogate w luteinę 

Zadbaj, aby w Twoim menu 
jak najczęściej pojawiały się: 

szpinak, kapusta, sałata, seler, na-
tka pietruszki, koperek, por, brokuły, 

brukselka oraz żółta i zielona papryka 
Warzywa te zawierają luteinę, która 
potrafi skutecznie chronić plamkę żółtą 

przed wpływem szkodliwych wolnych 
rodników. Odpowiednia dawka 

luteiny zapobiega wielu choro 
bom oczu, między innymi 

zaćmie. 

NA RYNKU 

(tą 

tytoniu, nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca, cukrzyca i otyłość. Jeśli 
zmagasz się z takimi schorzenia
mi lub nałogiem nikotynowym, 
powinnaś regularnie badać się 
u okulisty. Pamiętaj, że na AMD 
częściej chorują kobiety niż 
mężczyźni. Nie bez znaczenia jest 
też czynnik genetyczny, dlatego 
warto sprawdzić, kto w rodzinie 
chorował na podobne schorzenia. 

GIMNASTYKAOCZU 

* Ćwiczenia, które 
relaksują i wzmacniają 
Gimnastyka oczu zapobiega ich 
zmęczeniu, powoduje wzmoc
nienie mięśni oka i rozluźnienie 
napięcia akomodacyjnego. Warto 
ją wykonywać systematycznie, 
przynajmniej kilka razy w tygo

dniu, lub kiedy czujesz, że Twoje 
oczy są zmęczone i przeciążone. 
Prosty trening 
1. Weź ołówek do ręki i trzymaj 
go nieruchomo na wysokości 
oczu w odległości około 20-30 
cm od twarzy. Patrz na niego 
uważnie przez kilka sekund, 
a następnie przenieś wzrok na 
przedmioty położone dalej, np. 
na budynki za oknem. Powtórz 
ćwiczenie kilka razy. 
2. Siedząc wygodnie na krześle, 
spójrz na sufit. Nie ruszając 
głową, powoli kieruj wzrok 
z sufitu przed siebie, a następnie 
w dół. Po chwili wróć do pa
trzenia przed siebie. Powtórz 
ćwiczenie kilka razy. 
3. Usiądź w odległości 1-2 m 
od ściany. Kreśl na niej wzrokiem 
poziomą ósemkę: 3 razy w pra
wo, 3 razy w lewo. Staraj się nie 
ruszać przy tym głową. 

•"-"•..s,;^ 

OCUMAX 0,4% 
To nowoczesne 
krople do oczu 
oparte na kwasie 
hialuronowym. 
Dzięki swoim 
właściwościom 
higroskopijnym 
kwas hialu-
ronowy 
doskonale 
i na długi 
czas nawilża 
powierzchnię 
oka, niwelując 
nieprzyjemne dolegliwości 
związane z podrażnieniem oczu 
i zmęczeniem wzroku. 
Cena: 10 ml ok. 19 zł 

OCUMAX 0,2% 
Nawilżające 
krople do oczu 
OCUMAX 
zawierają 
hialuronian sodu, 
który niweluje 
podrażnienia, 
pieczenie oraz 
uczucie ciała 
obcego w oku, 
powstałe pod 
wpływem czyn
ników zewnętrz
nych (wiatru, 

słońca, suchego powietrza, dymu, 
intensywnego światła, klimatyza
cji, centralnego ogrzewania), ope
racji oka lub zapalenia spojówek. 
Cena: 10 ml ok. 16 zł 

OCUMAX HYDRO 
To przełomowa technologia 
dla suchych i zmęczonych oczu! 
Ocumax Hydro to pierwszy 
w Polsce suplement diety w formie 
kropli nawilżających zamkniętych 
w płynnych kapsułkach. 
Dzięki innowacyjnej formie 
Ocumax Hydro skutecznie nawilża 
oczy od wewnętrz, zapewniając 
długotrwałą ulgę dla przesuszo
nych oczu. 
Cena: 30 kapsułek ok. 28 zł 

DLA SUCHYCH I ZMĘCZONrCH OCZU 

OCUMAX 
ĘflOJiUMŚ) 

30 ****•*"* 
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