
LASERGESTUURDE LENS- EN CATARACTOPERATIE 

CATALYS PRECISION  
LASER SYSTEM



Ultrasone verstuiving van de ooglens is een techniek die  

inmiddels meer dan 50 jaar oud is. Vanaf nu kunt u bij een bezoek aan 

een van onze Eyecenters ook kiezen voor een heldere lensvervanging of 

cataractoperatie volgens de nieuwste femto second lasermethode. 



HOE WERKT CATALYS?

Door middel van deze techniek kunnen wij u nog veiliger en preciezer behande-
len. We hoeven geen mesje meer te gebuiken om in het oog te kunnen opereren. 
De techniek combineert een femto second infrarood laser, live 3D-beeldvorming 
en geavanceerde software die de lens vervangende procedure nauwkeuriger, sneller 
en veiliger maakt dan iedere andere operatiemethode. De femto second lasertech-
niek wordt al geruime tijd ingezet bij ooglaserbehandelingen, type “smile”, om 
in het hoornvlies myopie en astigmatisme te corrigeren, maar kan vanaf nu ook 
ingezet worden bij staar en refractieve lens operaties. Het kan worden toegepast in 
combinatie met de monofokale, torische, multifocale, en trifocale implantlenzen.

PROCEDURE STEP BY STEP

Eerst wordt in het te opereren 
oog een pilletje geplaatst om de 
pupil te dilateren. Na ongeveer 
een uur is de pupil van het oog 
op maximale grootte en kan de 
ingreep starten. U neemt plaats 
op de operatietafel en er wordt 
een verdovende druppel in het 
oog gebracht en een contactlensje 
op het hoornvlies geplaatst. Dit 
komt zeer zacht in contact met het 
oog en is volkomen pijnloos. De 
arts vult dit lensje met water en 
de femtosecondlaser neemt con-
tact met het water. Het oog wordt 
dan gescand met een 3D – OCT 
om de verschillende structuren 
van het oog in kaart te brengen. 
Het unieke van het Catalys sys-
tem is dat er een life stream beeld 
van het oog wordt gemaakt zodat 
de minste beweging van het oog 
in rekening wordt genomen. Er 
wordt U gevraagd een rood licht 
te fixeren gedurende de hele tijd 
van de procedure die ongeveer 2 
minuten in beslag neemt. 

1. Contactlensje
2. Vullen van het contactlensje met water

3. Life stream via Catalys system



Traditioneel wordt bij een lensvervangende operatie door de refractie- 
chirurg handmatig een incisie gemaakt in het hoornvlies, het voorkapsel geopend 
en de natuurlijke lens met ultrasone energie verstuifd. Daarna wordt een plooibare 
kunstlens in het kapselzakje geïnjecteerd. 
Met uiterste precisie kunnen de meest uitdagende handelingen van een lensvervan-
gende operatie nu lasergestuurd uitgevoerd worden. 

1 Het maken van incisies in het oog  
2 Het uitvoeren van de capsulorhexis 
3 Het fragmenteren van de te vervangen lens

4 Het corrigeren van cylinderafwijking (astigmatisme)
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OPTIMALE VEILIGHEID EN MAXIMAAL COMFORT

De geavanceerde Catalys™ 3D beeld-
sturende software zorgt ervoor dat de 
laserpulsen alleen binnen het beoogde 
behandelgebied terechtkomen en de 
omliggende gebieden beschermd wor-
den. Bovendien maakt de Catalys™ een 

fragmentatiepatroon in de natuurlijke 
lens zodat deze effectiever vergruisd 
en verwijderd kan worden. Dit biedt 
twee belangrijke voordelen ten op-
zichte van de traditionele methode: er 
vinden minder handgestuurde acties 
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en tractiekrachten met mechanische 
instrumenten plaats en er is bedui-
dend minder energieproductie bij de 
procedure. Eventuele langetermijn- 
effecten van ultrasone energie op het 
oog worden hiermee aanzienlijk be-

perkt. Een belangrijke ontwikke-
ling, zeker gezien het feit dat steeds 
meer mensen op jongere leeftijd over-
gaan tot lensimplantatie. De Catalys™ 
vereist een zorgvuldige voorprogram-
mering van iedere individuele be-

handeling en maakt het mogelijk de 
natuurlijke lens computergestuurd te 
vergruizen. Dit verzekert u als patiënt 
van maximaal comfort: dankzij de 
nieuwste technologieën die gebruikt 
worden in de Catalys™ methode kan 

niet alleen de procedure als geheel 
met optimale precisie worden uitge-
voerd, de laserbehandeling zelf neemt 
slechts een tweetal minuten in beslag 
waardoor ook de totale procedure 
aanzienlijk wordt verkort.
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HOE NU VERDER?

Nieuwsgierig of een lensvervangende behandeling met de  
Catalys™iets voor u is? Maak vrijblijvend een afspraak voor een  

vooronderzoek in één van onze Eyecenters. Wij meten uw ogen op  
en bespreken de mogelijkheden om van uw cataract, bril of  

contactlenzen af te komen.

U ziet, een gepersonaliseerde behan-
deling met ongeëvenaarde preci-
sie. Ieder oog is uniek in aslengte, 
diepte en kromming. De geavanceer-
de 3D-beeldtechnologie van de Ca-
talys™ maakt een 3D-kaart van het 
oog, zodat er een individueel be-
handelplan opgesteld kan worden. 
De Catalys™ laser realiseert incisies 
die accuraat zijn op duizendsten 
microns. Om een idee te geven: een 
menselijke haar heeft een gemiddelde 
doorsnede van 85 micron. Zo stelt de 
Catalys™ laser de chirurg in staat de 

incisies en de capsulorhexis (ronde 
opening in het lenskapsel) tot tien 
keer nauwkeuriger uit te voeren in 
slechts 1.5 seconde. De capsulorhexis 
wordt gecentreerd tov het precies in 
kaart gebrachte lenszakje. Deze ver-
hoogde nauwkeurigheid verbetert 
het resultaat van de lensvervanging. 
Zo zal de centrage van de lensimplant 
optimaler zijn dan voorheen het ge-
val was en stabieler over de tijd. Dit 
weerspiegelt zich in een nog beter 
zicht voor de patiënt dat behouden 
blijft voor de rest van het leven.




