
Què és l’OCT?
La Tomografia de Coherència Òptica (OCT) en Oftalmo-
logia és una tecnologia òptica no invasiva basada en llum 
mitjançant la qual s’obtenen imatges histològiques de l’ull 
per seccions, en plans transversals o frontals, que poden 
ser visualitzades i analitzades.
Els HD-OCT (High Definition OCT)  permeten obtenir 
imatges en molt alta resolució i sensibilitat, permetent la 
visualització de les microestructures profundes de l’ull i la 
retina sense contacte.

Per a què serveix?
L’OCT en Oftalmologia serveix per facilitar i documen-
tar el diagnòstic, seguiment i tractament de les malalties 
de l’ull, principalment de la Retina, el Nervi Òptic i el 
Segment Anterior, destacant la seva utilitat en tres de les 
malalties oculars més prevalents: DMAE (Degeneració 
Macular Associada a l’Edat), Glaucoma i Retinopatia Di-
abètica.
 
I què és l’Angiografia-OCT?
L’Angiografia-OCT és un nou mètode diagnòstic que no-
més permeten realitzar els HD-OCT més moderns, mit-
jançant el qual es poden visualitzar les estructures vasculars 

(venes i artèries) de la retina i la coroides en tres dimen-
sions de forma no invasiva sense la necessitat d’injectar 
contrast per la vena, a diferència dels mètodes més antics. 

A Clínica Oftalmològica Reus – Drs. Callizo disposem 
de l’OCT més avançat de la casa ZEISS, el CIRRUS™ 
5000 HD-OCT with Angioplex®, que ens permet realit-
zar Angiografia-OCT, ja que sempre hem apostat per les 
últimes tecnologies per tal de realitzar els diagnòstics més 
acurats i els tractaments més avançats de les patologies 
visuals dels nostres pacients.

PATOlOgIES TRACTADES
CATARACTES / GLAuCOMA / RETiNOpATiA DiAbèTiCA / DEGENERACió 
MACuLAR / DESpRENiMENT DE RETiNA / OfTALMOLOGiA pEDiàTRiCA 
/ NEuROOfTALMOLOGiA / CiRuRGiA OCuLOpLàSTiCA / CiRuRGiA 

REfRACTivA / CiRuRGiA DE LA pRESbíCiA

Clínica Oftalmològica Reus – Drs. Callizo és un centre que es 
dedica al tractament integral mèdic i quirúrgic de les patologies 
oculars, disposant de quiròfans exclusius per a cirurgia oftalmo-
lógica, homologats pel Departament de Salut.
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L’ANGIOGRAFIA-OCT 
ÉS EL MèTODE NO iNvASiu MÉS 
MODERN pER REALiTZAR ELS 
DiAGNÒSTiCS i TRACTAMENTS 
MÉS AvANÇATS EN EL CAMp DE 
L’OfTALMOLOGiA
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