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SPÔSOB DODANIA/POKYNY NA POUŽÍVANIE 
Šošovka Softec HP1 je sterilizovaná etylénoxidom v zásobníku vloženom v dvoch (2) uzavretých sterilizovateľných puzdrách z tyveku. 
Obsah puzdra je sterilný, pokiaľ nebol otvorený alebo poškodený. Škatuľka šošovky obsahuje snímateľné štítky s uvedením sériového 
čísla, názvu modelu a čísla šošovky. Tieto štítky možno nalepiť na nemocničnú tabuľku pacienta, lekárskeho záznamu a identifikačnej 
kartičky pacienta. Túto kartičku je potrebné poskytnúť pacientovi ako trvalý záznam implantátu. 
POKYNY NA ZLOŽENIE A VLOŽENIE ŠOŠOVKY 
KOMPONENTY INJEKČNÉHO SYSTÉMU (Pozn.: Farby sa môžu líšiť. Pozrite si nákresy): 
kazeta (A), aplikátor (B), injektor (C), zásobník šošovky II (D) 
POKYNY PRE CHIRURGA (Pozrite si nákresy): 

1. Pripravte si kazetu injektora (A) s viskoelastickým materiálom otvorením chlopní a injekovaním viskoelastického materiálu dole 
po každej zo strán komory a krížom cez ryhu medzi kanálikmi (E). 

2. Zoberte injektor (C), skontrolujte, či je špička piestu voľná a pomocou aplikátora (B) zaistite silikónovú špičku o špičku piestu (F) 
a následne čo najviac zatiahnite piest. 

3. Šošovka je vložená v plastovom obale (G). Vyberte obal šošovky z tyvekového puzdra. Obal pevne uchopte jednou rukou a 
posunom nadol odhaľte šošovku (H). Šošovku skontrolujte, či na nej nie sú usadeniny alebo poškodenia. „Bezzubou“ pinzetou 
opatrne vyberte šošovku z obalu, pričom dávajte pozor, aby ste ju držali iba za úchyty a nie optickú časť (I). Šošovku položte na 
kazetu a ubezpečte sa, že je správne orientovaná (J). 

4. „Bezzubou“ pinzetou šošovku jemne zatlačte (úchyty aj optickú časť) do komory kazety pod úroveň klapiek.  
5. Pomaly zatvorte kazetu jemným tlakom na optiku pomocou pinzety a dávajte pozor, či pri zatváraní optická alebo haptická časť 

neuviazla v chlopni kazety. Pohľadom skontrolujte zavretú kazetu, či sa šošovka nezachytila medzi chlopňami. Zasuňte koniec 
piestu zavádzača šošovky do zadnej časti zatvorenej komory kazety (D,K) a pomaly posúvajte šošovku z komory do bubienka 
(sledujte, či nedochádza k odporu, ktorý by znamenal, že šošovka sa zachytila medzi chlopňami). Skontrolujte, či je zavádzač 
šošovky zasunutý do maximálnej hĺbky a šošovka sa teda nachádza v špičke (čelný kužeľ). Šošovka by sa mala voľne 
pohybovať. Ak tomu tak nie je, jedna (alebo obe) haptické alebo optické časti sú zachytené o krídla kazety. Ak sa šošovka 
nepohybuje voľne, otvorte kazetu a zopakujte tento krok.  Ak sa šošovka voľne pohybuje, kazeta je pripravená na zavedenie do 
injektora.  POZNÁMKA: AK NEBUDE HAPTICKÁ ALEBO OPTICKÁ ČASŤ ŠOŠOVKY SPRÁVNE ZAVEDENÁ DO KAZETY, 
MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU V PRIEBEHU INJEKCIE/IMPLANTÁCIE. 

6. Vložte kazetu do puzdra (L) injektora a zatlačte ho čo najviac. Zatlačte piest injektora tak, aby silikónová špička zapadla do 
zadnej časti komory kazety, a posúvajte ju dopredu, až kým nevidíte špičku v bubienku. 

7. Opatrne vložte zasunutú špičku injektora do prednej komory so skosenou stranou smerom dole tak, aby ste sa nedotkli endotelu, 
až kým sa otvor kazety nebude nachádzať za distálnym okrajom zrenice. Jemne vytlačte šošovku (M) do prednej komory. V 
prípade potreby otočte injektor v protismere hodinových ručičiek, čím zabezpečíte, že vnútroočná šošovka zostane pri vynáraní 
sa zo kazety správne otočená. Skontrolujte, či je predná haptická časť vo vrecku. Jemne vytiahnite kazetu z oka, zatiaľ čo sa 
zadná haptická časť vysunie z kazety. Znovu overte, že predná komora je hlboká a ak nie, vložte ďalší viskoelastický materiál. 
Pomocou kužeľového “zatláčacieho nástroja” zasuňte zadnú haptickú časť, ak vyčnieva z oddielu a nechajte ju zapadnúť do 
vrecka. Pohľadom skontrolujte správne umiestnenie haptickej časti. Zalejte viskoelastický materiál z prednej komory a spoza 
šošovky. Uzavrite oddiel navlhčením jeho okrajov. Normálne nie je potrebné šitie, ale ak oddiel vyzerá, akoby presakoval, alebo 
je komora stále plytká, odporúča sa použitie stehov. 

EXPLANTÁCIA 
Explantačné postupy sa môžu líšiť v závislosti od stavu pacienta a okolností. Chirurgovi preto odporúčame použiť metódu explantácie, o 
ktorej je presvedčený, že pacientovi poskytne najpriaznivejšie výsledky. 
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ÚDAJE PRE VOŠ HP1   
Hydrofóbne: Kopolymér fenyletylakrylátu (PEA) a fenyletylmetakrylátu (PEMA), ktorý je zosietený s butándioldiakrylátom (BDDA). Tieto 
zdravotnícke pomôcky boli preskúšané a ukázali sa byť bezpečné v súlade s normami ISO 10993-3, ISO 10993-5, ISO 10993-7, ISO 
10993-10 a ISO 11979-5. Ohľadom ďalších údajov sa obráťte na spoločnosť Lenstec.  
PODROBNÝ OPIS POMÔCKY 
Konštrukcia:   jednodielna 
Materiál:   hydrofóbny akryl 
Svetelná priepustnosť:  pozrite si diagram (N) 
Index lomu:   1,555 
Dioptrický rozsah:   pozrite si diagram (O) 
Optický typ:   bikonvexný 
Celková dĺžka (priemer):  13,0 mm 
VÝPOČET SILY ŠOŠOVKY 
Odporúčame, aby chirurg použil metódu výpočtu sily, ktorú najlepšie pozná a ktorá mu najlepšie vyhovuje.  Vo všeobecnosti je možné 
vypočítať silu šošovky pre každého pacienta na základe keratometrických meraní a axiálnej dĺžky oka podľa vzorcov v príslušnej literatúre. 
Ďalšie odkazy týkajúce sa tejto témy nájdete na adrese http://www.doctor-hill.com/iol-master/lens_constants.html 
POZNÁMKA: Konštanta „A“ a hodnoty ACD vytlačené na vonkajšej strane balenia predstavujú len odhadované hodnoty. Odporúča sa, aby 
chirurg na základe svojej individuálnej klinickej praxe určil vlastné hodnoty.  
DÁTUM EXSPIRÁCIE 
Dátum exspirácie uvedený na obale šošoviek znamená dátum exspirácie sterility. Nepoužívajte vnútroočné šošovky po dátume exspirácie. 
ZÁSADY VRÁTENIA 
Pokiaľ ide o zásady vrátenia tovaru, informujte sa u zástupcu spoločnosti Lenstec. Šošovky vráťte so všetkými identifikačnými údajmi 
a dôvodom vrátenia.  Balíček označte ako biologicky nebezpečný odpad. 
ZHRNUTIE BEZPEČNOSTNÝCH A KLINICKÝCH POSTUPOV 
Postupujte podľa databázy EUDAMED. 
REGISTRÁCIA PACIENTOV A HLÁSENIA 
Súčasťou balíčka je identifikačná kartička pacienta. Kartičku vyplňte a odovzdajte pacientovi spolu s pokynmi. Kartičku by si mal uložiť ako 
trvalý záznam pre každého praktického očného lekára, ktorý ho bude vyšetrovať. Súčasťou dodávky sú samolepiace identifikačné štítky, 
ktoré sa používajú na identifikačnú kartu pacienta a ďalšie klinické záznamy. 
Nežiaduce udalosti/reklamácie, ktoré sa dajú prisudzovať ako súvisiace s šošovkami, a ktoré sa predtým nedali predpokladať, čo sa týka 
druhu, závažnosti a stupňa výskytu, sa majú hlásiť príslušnému úradu členského štátu EÚ a spoločnosti Lenstec, Airport Commercial 
Centre, Pilgrim Road, Christ Church, Barbados: Tel: +1 246-420-6795 • Fax: +1 246-420-6797; Email: feedback@lenstec.com, alebo 
kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Lenstec. 
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(i) From 300 - 360nm, transmittance is 0% 
(ii) UV Cutoff (Transmittance < 10%): 379nm 
(iii) Spectral transmittance ≥ 80% 
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NÁVOD K POUŽITÍ - SOFTEC HP1 

(NA OBRÁZKU JE MODRÁ JEDNODÍLNÁ ČOČKA POUZE PRO DEMONSTRAČNÍ ÚČELY) 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Důrazně se doporučuje, aby operující chirurg respektoval doporučení, kontraindikace a varování, které jsou uvedeny v tomto návodu. 
ÚVOD 
Hydrofobní čočka Lenstec (model: Softec HP1) je oční implantát používaný ke korekci zraku u katarakty. Jedná se o jednodílnou, 
bikonvexní čočku absorbující ultrafialové záření, která má klenuté haptiky s kličkou ve tvaru modifikovaného písmene C. Čočka Softec HP1 
je složena z měkkého akrylátového materiálu s vysokým refrakčním indexem, který je možno před vložením sbalit. Materiál je ošetřen 
absorbérem UV záření, který pohlcuje UV paprsky a chrání před světlem, které by mohlo způsobit poškození oka. 
URČENÉ POUŽITÍ  
Nitrooční čočka do zadní komory Softec HP1 (IOL) je indikována k léčbě afakie s presbyopií či bez ní. Čočka je indikována k primární 
implantaci po vytažení čočky postižené kataraktou pomocí fakoemulzifikace s kruhovou kapsulotomií a intaktní zadní kapsulou. Implantaci 
lze zvážit u pacientů, kteří splňují veškerá následující kritéria: 

· Muž nebo žena 
· Jakákoli rasa 
· Věk pacienta v době chirurgického zákroku 18 let a více 
· Pacient je schopen poskytnout písemný informovaný souhlas 

KONTRAINDIKACE 
Vedle všeobecných kontraindikací očních chirurgických zákroků platí následující specifické kontraindikace: 
nekompenzovaný glaukom, mikroftalmie, závažná chronická uveitida, odchlípení sítnice, dekompenzace rohovky, diabetická retinopatie, 
atrofie duhovky, peroperační komplikace, potenciální předvídatelné pooperační komplikace a další stavy, které může oční chirurg 
identifikovat na základě svých zkušeností. 
KLINICKÉ PŘÍNOSY 
Primární přínosy pro klinické léčení a zdraví pacienta zahrnují léčení: 
· Afakie 
· Katarakty 
· Myopie 
· Hyperopie 
· Presbyopie 
Předpokládá se permanentní délka léčebného účinku. 
VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Předpokládané účinky na kvalitu života pacientů jsou prevence ztráty zraku a zlepšená zraková ostrost.  
RIZIKA  
Potenciální rizika implantace intraokulárních čoček (IOL) Lenstec Softec HP1 jsou následující: 
Endoftalmitida, toxoalergická reakce (syndrom TASS), fibróza přední plochy čočky, syndrom uveitis glaucoma-hyphema, iritida, iris 
capture, cystoidní makulární edém, stromální edém rohovky, kontrakce zadní plochy čočky a deformace čočky, poškození plochy čočky, 
decentrace/náklon (malá optika), zvýšený nitrooční tlak (IOP), souběžná operace  
VAROVÁNÍ 
Jako u jiných chirurgických výkonů, existují i zde potenciální rizika. K potenciálním komplikacím doprovázejícím implantaci nitrooční čočky 
patří mimo jiné následující: 
Dislokace čočky, ztráta sklivce, poškození endotelu rohovky, pupilární blok, nepigmentové usazeniny, sekundární glaukom, cystoidní 
makulární edém, prolaps duhovky, infekce, prolaps vláken sklivce, odchlípení sítnice, pupilární membrána. 
Lékaři zvažující implantaci čočky za jedné z následujících okolností by měli zvážit poměr potencionálních rizik a přínosů: 

· Rekurentní závažný zánět předního nebo zadního segmentu nebo uveitida. 
· Pacienti, u kterých může nitrooční čočka ovlivňovat schopnost sledování, diagnostikování nebo léčby onemocnění zadního 

segmentu. 
· Chirurgické potíže v době extrakce katarakty, jež by mohly zvýšit riziko komplikací (např. přetrvávající krvácení, závažné 

poškození duhovky, neléčený pozitivní tlak nebo závažný prolaps nebo ztráta sklivce). 
· Deformované oko v důsledku předchozího zranění nebo vývojové vady, u kterého není možné zaručit dostatečnou podporu 

nitrooční čočky.  
· Okolnosti, které mohou vést k poškození endotelia během implantace. 
· Podezření na mikrobiální infekci. 
· Děti mladší 2 let nejsou vhodnými kandidáty na implantaci nitroočních čoček. 
· Opakované použití nitrooční čočky je přísně zakázáno, protože s sebou nese závažná omezení bezpečnosti a účinnosti.  

· Společnost LENSTEC neposkytuje žádné instrukce k čištění a sterilizaci.  Nesprávně vyčištěná a/nebo vysterilizovaná 
nitrooční čočka může způsobit závažné zhoršení zraku pacienta, částečně kvůli infekci způsobené zkříženou kontaminací. 

· Po vyjmutí z původního obalu může být ztracena možnost vysledování nitrooční čočky. V případě opakovaného použití 
nitrooční čočky se může stát, že uživatel nebude znát datum exspirace, sériové číslo nebo optickou mohutnost. 

· Společnost LENSTEC nemůže v případě opakovaného použití zaručit stabilitu ani správnou funkci haptických ani optických 
částí. Selhání jakékoli z těchto komponent může způsobit, že bude nitrooční čočka neúčinná. 

· Účinnost této čočky absorbující ultrafialové záření na snížení výskytu defektů sítnice nebyla zjištěna.  
· U pacientů s očními vadami se může stát, že nebude dosaženo ostrosti zraku a/nebo může docházet ke zvýšenému výskytu 

komplikací ve srovnání s pacienty bez vad. Lékaři by u těchto pacientů měli zvážit použití alternativních metod korekce afakie a 
doporučit implantaci čočky pouze v případě, kdy alternativní léčba nedostačuje k pokrytí potřeb pacienta. 

· U pacientů s preexistujícím glaukomem, kterým byla implantována čočka, byl zaznamenán sekundární glaukom. U pacientů 
s glaukomem, jimž byla implantována čočka, je nutno po operaci pečlivě sledovat nitrooční tlak. 

· U pacientů s chirurgickými komplikacemi spojenými s extrakcí katarakty byl zaznamenán výskyt hyphémy, sekundárního 
glaukomu, pupilárního bloku, vytvoření cyklitické membrány a vitritida. 

· Pacienti s operačními komplikacemi musí být po operaci sledováni, zda se u nich nevyskytují známky těchto komplikací. 
UPOZORNĚNÍ 

· Nevkládejte do autoklávu ani se nepokoušejte čočku opakovaně sterilizovat. Čočky vyžadující resterilizaci by měly být vráceny 
do společnosti Lenstec. 

· Tuto čočku neimplantujte do přední komory. 
· Nepoužívejte tento prostředek, jestliže došlo k otevření či poškození sterilního balení. 
· Nepoužívejte čočku opakovaně. 
· Čočku je nutné implantovat do kapsulárního vaku. 
· Nitrooční čočku nepoužívejte do datu expirace uvedeném na etiketě na vnější straně obalu. 
· S nitrooční čočkou manipulujte opatrně. Hrubá či nadměrná manipulace může vést k poškození čočky. 
· K implantaci nitrooční čočky je nutná vysoká úroveň dovedností chirurga. Před vlastním pokusem o implantaci čoček by měl mít 

chirurg za sebou pozorování a/nebo asistence u řady chirurgických implantací a měl by dokončit jeden či více kurzů chirurgické 
implantace nitroočních čoček. 

· Všechny případy odstranění čočky musejí být hlášeny společnosti Lenstec. 
· Zdravotnická zařízení používající tuto IOL a příslušenství (pokud je nějaké) musí zajistit správnou likvidaci zdravotnického 

odpadu.  
FORMA DODÁNÍ / NÁVOD K POUŽITÍ 
Čočka Softec HP1 je sterilizována etylenoxidem na drobném tácku pro čočku uzavřeném ve dvou (2) zapečetěných tyvekových 
sterilizovatelných odlupovacích sáčcích. Obsah sáčku je sterilní do doby, než je sáček otevřen nebo poškozen. Krabička s čočkami 
obsahuje odlupovací etikety, na kterých je uvedeno sériové číslo čočky, jméno modelu a číslo. Tyto etikety jsou určeny k připevnění na 
nemocniční kartu pacienta, lékařovu kartu a identifikační kartu pacienta. Tato karta má být odevzdána pacientovi jako trvalý záznam o 
implantaci. 
NÁVOD PRO SBALENÍ A ZAVEDENÍ ČOČKY 
SOUČÁSTÍ INJEKČNÍHO SYSTÉMU (Všimněte si, že se barvy mohou lišit. Viz diagramy): 
Cartridge (A), aplikátor (B), injektor (C), natahovací zařízení pro čočku II (D) 
NÁVOD PRO CHIRURGA (viz diagramy) 

1. Kazetu injektoru (A) ošetřete viskoelastickým roztokem tak, že rozevřete chlopně kazety a nastříknete viskoelastický roztok na 
každou stranu komory a podél hřbetu mezi kanálky (E). 

2. Uchopte injektor (C) s vytaženým hrotem pístu a pomocí aplikátoru (B) zafixujte silikonový hrot na hrot pístu (F) a pak stáhněte 
píst zpět až na doraz. 

3. Čočku je umístěna v plastovém pouzdře na čočku (G). Vyjměte pouzdro na čočku z odlupovacího tyvekového sáčku. Pevně 
podržte pouzdro v jedné ruce a zatáhněte směrem dolů, aby došlo k obnažení čočky (H). Prozkoumejte, zda na čočce není detrit 
či poškození. S použitím kleští bez zoubků pečlivě vyjměte čočku z pouzdra, přičemž dávejte pozor, abyste čočku uchopili za 
haptiku, nikoli za optiku (I). Umístěte čočku na cartridge a ujistěte se, že je čočka správně orientovaná (J). 

4. S použití kleští bez zoubků jemně zatlačte čočku (včetně obou haptik a plné optiky) do komory cartridge pod úroveň záhybů. 
5. Kazetu pomalu zavřete a přitom udržujte jemný tlak na optiku pomocí pinzety; dávejte pozor, aby se optika a haptika při zavírání 

nepřiskříply do chlopní kazety. Prohlédněte zavřenou kazetu a zkontrolujte, zda čočka není zachycena mezi chlopněmi. Pístový 
konec zavaděče čočky zasuňte do zadní části komůrky zavřené kazety (D,K) a čočku pomalu vysuňte z komůrky do válce 
(dávejte pozor na odpor proti vysunování; znamenalo by to, že čočka je zachycena mezi chlopněmi). Ujistěte se, že je zavaděč 
čočky zasunutý do maximální hloubky, aby byla čočka v hrotu (kónusu).  Čočka se musí volně pohybovat.  Pokud tomu tak není, 
jedna nebo obě haptiky jsou přiskřípnuté křidélky kazety. Pokud se čočka nepohybuje volně, otevřete prosím kazetu a opakujte 
tento krok.  Pokud se čočka volně pohybuje, kazeta je připravena k založení do injektoru. POZNÁMKA: POKUD NEZAJISTÍTE 
SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ ČOČKY A HAPTIKY V KAZETĚ, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM INJEKCE/IMPLANTACE. 

6. Kazetu vložte do pouzdra (L) injektoru a zasuňte ji co nejdále. Stiskněte píst injektoru tak, aby se silikonový hrot zasunul do 
zadní části komory kazety, a posuňte jej dopředu, až je špička hrotu viditelná ve válci. 

7. Hrot naplněného injektoru opatrně zaveďte do přední komory tak, aby zkosení směřovalo dolů z důvodu ochrany endotelia před 
dotykem; zavádějte tak dlouho, až se otvor kazety dostane za distální okraj pupily. Čočku (M) šetrně injektujte do přední komory. 
Injektor otáčejte proti směru hodinových ručiček, abyste zajistili, že nitrooční čočka po svém uvolnění z kazety zůstane ve 
správné orientaci. Zajistěte umístění přední haptiky ve vaku. Poté, co se zadní haptika uvolní z kazety, šetrně vytáhněte kazetu 
z oka. Zkontrolujte dostatečnou hloubku přední komory; pokud není dostatečná, přidejte viskoelastický roztok. Pomocí 
zkoseného posouvače zasuňte zadní haptiku, která případně vyčnívá z řezu, a nechte ji sklouznout do vaku. Vizuálně potvrďte 
správné umístění haptiky. Vypláchněte viskoelastický roztok z přední komory a z prostoru za čočkou. Hydratujte okraje rány, aby 
se utěsnily. Šití většinou není zapotřebí, ale pokud řez mokvá nebo komora zůstává mělká, může být šití vhodné. 

EXPLANTACE 
Postupy explantace se mohou lišit v závislosti na stavu pacienta a okolnostech. Je proto doporučeno, aby chirurg použil metodu 

explantace, která podle jeho posouzení zajistí nejpříznivější výsledky pro pacienta. 
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O SOFTEC HP1 IOL   
Hydrofobní: Kopolymer fenyletylakrylátu (PEA) a fenyletylmetakrylátu (PEMA), který je zesítěný s butandioldiakrylátem (BDDA). Tyto 
prostředky byly testovány a prokázány jako bezpečné v souladu s ISO 10993-3, ISO 10993-5, ISO 10993-7, ISO 10993-10 a ISO 11979-5. 
Pro další údaje kontaktujte Lenstec.  
DETAILNÍ POPIS VÝROBKU 
Konstrukce:   Jednodílná 
Materiál:   Hydrofobní akrylát 
Propustnost světla:  Viz diagram (N) 
Refrakční index:   1,555 
Rozsah dioptrické síly:  Viz diagram (O) 
Optické provedení:  bikonvexní 
Celková délka (průměr)  13,0 mm 
VÝPOČET SÍLY ČOČKY 
Doporučujeme, aby chirurg k výpočtu optické mohutnosti použil metodu, která mu nejlépe vyhovuje.  Obecně lze mohutnost čočky pro 
každého pacienta vypočítat z keratometrických měření a z osové délky oka podle vzorců obsažených v publikované literatuře. Další 
reference k tomuto tématu lze nalézt na http://www.doctor-hill.com/iol-master/lens_constants.html 
POZNÁMKA: Konstanta „A“ a hodnoty ACD vytištěné na vnějším obalu jsou pouze odhadnuté hodnoty. Doporučuje se, aby si operující 
lékař stanovil své vlastní hodnoty na základě své klinické praxe.  
DATUM EXSPIRACE 
Datum exspirace na obalu čočky je datum exspirace sterility. Nepoužívejte nitrooční čočku po datu exspirace. 
ZÁSADY VRACENÍ ZBOŽÍ 
Ohledně zásad vracení zboží se informujte u svého zástupce společnosti Lenstec. Při vracení čočky uveďte úplnou identifikaci a důvod 
vrácení.  Vracené zboží označte jako biologicky nebezpečný materiál. 
SHRNUTÍ BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU 
Viz EUDAMED. 
REGISTRACE PACIENTA A HLÁŠENÍ 
V obalu je přiložena identifikační karta pacienta. Tuto je nutno vyplnit a předat pacientovi spolu s instrukcemi o tom, že je nutno kartu nosit 
jako trvalý záznam a předložit každému očnímu lékaři, se kterým bude pacient v budoucnu konzultovat. K dispozici jsou samolepky pro 
identifikaci čočky, které lze nalepit na identifikační kartu pacienta a do dalších zdravotních záznamů. 
Nežádoucí příhody/potíže, které je možno rozumně považovat za související s čočkou a které nebyly kvalitativně, závažností nebo 
stupněm incidence předem očekávány, by měly být hlášeny relevantnímu kompetentnímu úřadu EU v členském státě a Lenstec v Airport 
Commercial Centre, Pilgrim Road, Christ Church, Barbados: Tel: +1 246-420-6795 • Fax: +1 246-420-6797; Email: feedback@lenstec.com, 
nebo kontaktujte Vašeho zástupce pro Lenstec. 
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POKYNY NA POUŽITIE - SOFTEC HP1 
(NA OBRÁZKOCH SA NACHÁDZA JEDNODUCHÁ MODRÁ ŠOŠOVKA LEN NA DEMONŠTRAČNÉ ÚČELY) 

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Chirurgom dôrazne odporúčame dodržiavať odporúčania, kontraindikácie a upozornenia uvedené v týchto pokynoch. 
ÚVOD 
Hydrofóbna šošovka Lenstec (Model: Softec HP1) je optický implantát používaný na vizuálnu korekciu šedého zákalu. Je to jednodielna, 
bikonvexná, ultrafialové žiarenie absorbujúca vnútroočná šošovka so stupňovito klenutými úchytmi v tvare modifikovanej C slučky. 
Šošovka Softec HP1 je vyrobená z mäkkého akrylového materiálu s vysokým indexom lomu, ktorý sa dá pred vložením ohnúť. Tento 
materiál je vybavený vrstvou absorbujúcou UV žiarenie, ktorá chráni pred svetlom, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu očí. 
PLÁNOVANÉ POUŽITIE  
Vnútroočná šošovka (IOL) Softec HP1 do posteriórnej komory je indikovaná na liečbu afakie s prítomnosťou alebo bez prítomnosti 
presbyopie. Šošovka je indikovaná na primárnu implantáciu po odstránení šošovky so šedým zákalom fakoemulzifikáciou s kruhovou 
kapsulotómiou a intaktnou posteriórnou kapsulou. Pacienti spĺňajúci všetky tieto kritériá sa považujú za vhodných na implantáciu: 

· Muž alebo žena 
· Všetky rasy 
· Vek pacienta v čase operácie 18 a viac rokov 
· Schopnosť udeliť písomný informovaný súhlas 

KONTRAINDIKÁCIE 
Okrem všeobecných kontraindikácií týkajúcich sa očnej chirurgie platia nasledujúce osobitné kontraindikácie: 
nekontrolovaný glaukóm, abnormálne malé oči (mikroftalmia), chronický ťažký zápal uvey, odlupovanie sietnice, dekompenzácia rohovky, 
diabetická retinopatia, atrofia dúhovky, predoperačné komplikácie, možné predvídateľné pooperačné komplikácie, ako aj ďalšie stavy, ktoré 
môže určiť chirurg na základe vlastnej praxe. 
KLINICKÉ PRÍNOSY 
Primárnymi prínosmi pre klinický manažment a zdravie pacienta sú liečba: 
· Afakie 
· Katarakty 
· Myopie 
· Hyperopie 
· Presbyopie 
Predpokladá sa, že účinok liečby je trvalý. 
VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY 
Predpokladanými účinkami na kvalitu života pacienta sú prevencia straty zraku a lepšia zraková ostrosť.  
RIZIKÁ  
Potenciálne riziká implantácie vnútroočných šošoviek (IOL) Lenstec Softec HP1 sú nasledovné: 
Endoftalmitída, toxický syndróm predného segmentu oka (TASS), fibróza predného puzdra, Uveitis-glaucoma-hyphema syndróm, iritída, 
priškripnutie dúhovky, cystoidný makulárny edém, edém strómy rohovky, kontrakcia zadného puzdra a deformácia šošovky, poškodenie 
puzdra, decentrácia/sklopenie (malá optika), zvýšený vnútroočný tlak, súbežná operácia  
VÝSTRAHY 
Ako pri všetkých chirurgických zákrokoch, aj tu existuje potenciálne riziko. Medzi potenciálne komplikácie sprevádzajúce implantovanie 
vnútroočnej šošovky môžu okrem iného patriť: 
Dislokácia šošovky, strata sklovca, endoteliálne poškodenie rohovky, zrenicový blok, nepigmentové zrazeniny, sekundárny zelený zákal, 
cystoidný makulárny edém, prolaps dúhovky, infekcia, vitreous wick syndróm, odlupovanie sietnice, zrenicová membrána. 
Lekári zvažujúci implantáciu šošovky za niektorej z nasledujúcich okolností by mali zvážiť potenciálny pomer rizika a úžitku: 

· Opakovaný závažný zápal predného alebo zadného segmentu alebo uveitída. 
· Pacienti, u ktorých vnútroočná šošovka môže ovplyvňovať schopnosť spozorovania, diagnostikovania alebo liečenia chorôb 

predného alebo zadného segmentu. 
· Chirurgické ťažkosti v čase extrakcie sivého zákalu, ktoré by mohli zvýšiť riziko komplikácií (napr. trvalé krvácanie, značné 

poškodenie dúhovky, nekontrolovaný pozitívny tlak alebo značný prolaps alebo strata sklovca). 
· Deformované oko v dôsledku predchádzajúcej traumy alebo vývojovej poruchy, pri ktorých nie je možná vhodná podpora 

vnútroočnej šošovky.  
· Okolnosti, ktoré by mali za následok poškodenie endotelu počas implatnácie. 
· Podozrenie na mikrobiálnu infekciu. 
· Deti do veku 2 rokov nie sú vhodnými kandidátmi na vnútroočné šošovky. 
· Opakované použitie vnútroočných šošoviek je prísne zakázané, keďže predstavuje závažné ohrozenie bezpečnosti a účinnosti. 

· Spoločnosť LENSTEC neposkytuje žiadne pokyny na čistenie alebo sterilizáciu. Nesprávne vyčistené alebo sterilizované 
vnútroočné šošovky by mohli závažne poškodiť zrak pacienta, čiastočne z dôvodu infekcie spôsobenej krížovým 
znečistením. 

· Vnútroočná šošovka vytiahnutá z pôvodného obalu sa nedá identifikovať. V prípade jej opakovaného použitia používateľ 
pravdepodobne nezistí správny dátum exspirácie, výrobné číslo ani dioptrickú hodnotu šošovky. 

· V prípade opakovaného použitia šošovky spoločnosť LENSTEC nemôže zaručiť stabilitu či funkčnosť haptickej ani optickej 
časti šošovky. Nefunkčnosť niektorej z uvedených zložiek môže spôsobiť nefunkčnosť celej vnútroočnej šošovky. 

· Učinnosť tejto UV absorbujúcej šošovky pri znižovaní výskytu porúch sietnice sa nepreukázala. 
· Pacienti s okulárnou patológiou nemusia dosiahnuť ostrosť zraku a/alebo sa u nich môžu vyskytnúť zvýšené komplikácie v 

porovnaní s pacientmi bez takejto patológie. Lekári by u týchto pacientov mali preskúmať použitie alternatívnych metód korekcie 
afakie a uvažovať o implantácii šošovky len v prípade, že alternatívne riešenia považujú za neuspokojivé na splnenie potrieb 
pacienta. 

· Sekundárny zelený zákal bol zaznamenaný výnimočne u pacientov s predtým existujúcim zeleným zákalom, ktorým aplikovali 
šošovkové implantáty. U pacientov so zeleným zákalom by mal byť postoperatívne starostlivo monitorovaný vnútroočný tlak. 

· Hyféma, sekundárny zelený zákal, zrenicový blok, formovanie cyklitickej membrány a zápal sklovca boli zaznamenané v 
zvýšených rozsahoch u pacientov s chirurgickými komplikáciami súvisiacimi s procedúrou extrakcie sivého zákalu. 

· Pacienti, ktorí majú operačné komplikácie, by mali byť po operácii monitorovaní kvôli ich možného výskytu. 
UPOZORNENIA 

· Šošovku nesterilizujte autoklávom ani sa ju nepokúšajte inak opakovane sterilizovať. Šošovky vyžadujúce opätovnú sterilizáciu 
treba zaslať do spoločnosti Lenstec. 

· Túto šošovku neimplantujte do anteriórnej komory. 
· Pomôcku nepoužívajte, ak je jej sterilný obal otvorený alebo poškodený. 
· Šošovku nepoužívajte opakovane. 
· Šošovku je potrebné implantovať do kapsulárneho vaku. 
· Vnútroočnú šošovku nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vonkajšom obale. 
· S vnútroočnou šošovkou zaobchádzajte opatrne. Drsná alebo prílišná manipulácia môže šošovku poškodiť. 
· Na implantáciu vnútroočnej šošovky je potrebná vysoká úroveň chirurgickej zručnosti. Pred implantáciou tejto šošovky by mal 

chirurg asistovať pri viacerých chirurgických implantáciách a úspešne absolvovať jeden alebo viacero výukových kurzov 
týkajúcich sa vnútroočných šošoviek. 

· Všetky prípady odstránenia šošovky je potrebné nahlásiť spoločnosti Lenstec. 
· Zdravotnícke zariadenia používajúce túto VOŠ a ich príslušenstvo (ak to prichádza do úvahy) musia zabezpečiť správne 

zneškodnenie ako zdravotníckeho odpadu.  
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