
P
U

B
LI

R
E

P
O

R
TA

TG
E

  E
M
P
R
E
S
A

Què és la presbícia o vista cansada? 
Per què es produeix? La presbícia o 
vista cansada és una alteració normal 
de la visió, que apareix a partir dels 
40–45 anys deguda a que el cristal·lí, 
que és la lent natural que permet enfo-
car els objectes propers, perd progres-
sivament aquesta capacitat, pel que es 
produeix una di� cultat progressiva per 
a enfocar objectes propers, és a dir, lec-
tura, mòbils, tablets, ordinador, etc. Al 
nostre país, un 49% de la població té 
més de 40 anys, pel que la prevalença 
de la presbícia és molt alta. 

Quina solució té la presbícia? Tradi-
cionalment, aquest defecte s’ha pal·liat 
amb l’ús d’ulleres de lectura o progres-
sives, amb la incomoditat que això su-
posa pel pacient, encara jove, en el seu 
dia a dia. Actualment existeixen solu-
cions de� nitives per corregir totalment 
la presbícia, com ho és la cirurgia del 
cristal·lí amb lent multifocal.
En què consisteix aquesta cirur-
gia? Què són les lents intraoculars 
multifocals Premium? Les lents in-
traoculars substitueixen el cristal·lí 
transparent o la cataracta (cristal·lí 
opac), mitjançant una cirurgia com-
pletament indolora, amb anestèsia 
tòpica (gotes) i de forma ambulatòria 
(sense ingrés), així el pacient es pot 
reincorporar molt ràpidament (24–
48 hores) a la seva vida laboral.

A diferència de les lents intraoculars 
estàndar, que en oferir un únic punt 
d’enfocament no permeten eliminar 
la necessitat d’ulleres, en l’actualitat 
existeixen les lents intraoculars mul-
tifocals Premium o HD (High De� -

El prestigiós centre reusenc es dedica al tractament integral mèdic i quirúrgic de les 
patologies visuals.Un dels darrers avanços són les lents intraoculars Premium o HD: 
una solució e� caç a la presbícia o vista cansada
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nition: Alta De� nició), amb diverses 
zones de focus que permeten veure-hi 
correctament en totes les distàncies 
sense cap necessitat d’ulleres.

A Clínica Oftalmològica Reus – Drs. 
Callizo, escollim la lent intraocular 
Premium més especí� ca per a cada 
pacient mitjançant medicions i pro-
ves d’alta precisió en funció de les 
necessitats de cadascú, del seu estil de 
vida i de les seves expectatives.

Camí de l’Aleixar, 51-53, 43202 Reus Tel. 977 322 408
www.clinicaoftalmologicareus.es

PATOLOGIES TRACTADES:
Cataractes · Glaucoma · Retinopatia diabètica · Degeneració macular · Des-
preniment de retina · Oftalmologia pediàtrica · Neurooftalmologia · Cirurgia 
oculoplàstica · Cirurgia refractiva · Cirurgia de la Presbícia · Cirurgia lacrimal

Lent intraocular trifocal 
Finevision Toric Physiol

Els Drs. Callizo al quiròfan de Clínica Oftalmològica Reus
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