
SISTEM DE 
DIAGNOSTICARE A 
OCHIULUI USCAT



CUM ESTE DIAGNOSTICAT 
OCHIUL USCAT?

MĂSURĂTORI AUTOMATE NON-INVAZIVE ALE SUPRAFEŢEI 
OCULARE PENTRU DIAGNOSTICAREA DISFUNCŢIILOR 
GLANDELOR MEIBOMIENE

Ochiul uscat poate fi diagnosticat prin intermediul unei examinări oculare 
cuprinzătoare. Testarea, cu accent pe evaluarea cantităţii şi calităţii filmului lacrimal, 
include:
l Istoricul pacientului, pentru determinarea simptomelor și pentru a nota 

problemele generale de sănătate, medicamentaţia şi factorii de mediu care ar 
putea contribui la apariţia sindromului de ochi uscat

l Examinarea oculară externă, inclusiv structurile palpebrale şi dinamica clipirii
l Evaluarea pleoapelor folosind o lumină puternică
l Măsurarea cantităţii şi calităţii filmului lacrimal şi detectarea anomaliilor acestuia. 

Pot fi folosiţi coloranţi speciali pentru a observa cu uşurinţă producţia de film 
lacrimal şi pentru a evidenţia orice schimbări ale suprafeţei oculare datorate 
insuficienţei lacrimale.



INTERFEROMETRIA MENISCUL LACRIMAL NIBUT

MEIBOGRAFIA BLEFARITA CLASIFICAREA GRADULUI 
DE ÎNROȘIRE OCULARĂ

PUPILOMETRIA MĂSURĂTORI ALB-ALB IMAGISTICA 
SEGMENTULUI ANTERIOR

Stabilitatea stratului mucinic şi 
stabilitatea filmului lacrimal sunt 

examinate prin studiul timpului de 
rupere al filmului lacrimal prin 
metode invazive (BUT) sau non-

invazive (NIBUT), folosind proiecţia 
conului Placido pe cornee.

Grosimea meniscului lacrimal, 
observată pe marginile pleoapelor, 

oferă informaţii importante cu privire 
la volumul lacrimal. Meniscul lacrimal 

poate fi examinat considerând 
înălţimea sa, regularitatea şi forma.

IDRA  poate evalua cantitatea şi 
calitatea componentei lichide a 

filmului lacrimal. Dispozitivul 
evidenţiază stratul lipidic şi software-

ul analizează automat grosimea 
stratului lipidic.

Meibografia este examinarea glandelor 
prin trans-iluminarea pleoapei cu 

lumină infraroşie. Arată morfologia 
glandelor meibomiene, pentru a putea 

fi diagnosticate disfuncţiile acestora, 
care pot duce la disfuncţii lacrimale.

Măsurarea reacţiilor pupilare la lumină 
– moduri de măsurare: SCOTOPIC, 

MEZOPIC şi FOTOPIC.

Acest test ajută la detectarea blefaritei 
şi a prezenţei microorganismelor 
Demodex. Poate fi efectuată pe 

suprafaţa exterioară a ochiului şi pe 
pleoape.

Evaluarea diametrului corneei de la 
limb la limb (distanţa de la sclera 

temporală la sclera nazală).

Odată obţinută imaginea conjunctivei 
şi a vaselor de sânge de pe suprafaţa 
sa, este posibilă compararea acesteia 

cu tabelele de clasificare a gradului de 
înroşire bulbară şi roşeaţă limbară.


