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Сублуксация на булба, Буфталм, Склерални стафиломи, 

Аниридия, Плитки орбити, Състояние след тъпа травма на 

ляво око

№ 1



Роговичен трансплантат, адаптиран с двоен непрекъснат шев при 

псевдофакичен пациент с дистрофия на Фукс

№ 2



№ 3



Роговичен делен, развил се в резултат наличието на конюнктивна 

силиконова киста

№ 4



Пациент на 23г. с 
микрофталмично 
ДО съчетано с 
колобома на ириса 
, хороидеята и 
зрителния нерв.

ВОД=движение на 
ръка, ППЛЦ

№ 5



Травматична колобома на ириса

№ 6



Иридодиализа и катаракта след травма

№ 7



№ 8



Пациент на 8 годишна възраст с двустранна вродена катаракта и сублуксация.

№ 9



№ 10



Усложнена моргагниева катаракта на имплантирано със силикон око. 
Вижда се ликвенифициран кортекс с потъване на нуклеуса.

№ 11



Cataracta
pulverata

№ 12



№ 13



Мултифокална дифрактивна вътрeочна леща. 
Виждат се част от дифрактивните кръгове.

№ 14



Луксирана 3-бримкова леща „Бинкхорст“. Назалната 

бримка е луксирана пред ириса.

№ 15



Автор: д-р И. Шандурков, д.м. FEBO

извън конкурсната
програма

Сублуксация на интраокуларна леща при фимоза на 
капсулния сак и зонулодиализа

в следствие на тъпа травма

№ 16



Спонтанна луксация на IOL

№ 17



37 годишна пациентка със системна амилоидоза. 

Отлагане на амилоид в роговицата и стъкловидното тяло

№ 18



Keratitis herpetica epithelialis. St. post PKP.

№ 19



Synchysis
scintillans

№ 20



Чуждо тяло в роговицата от метална четка при строителен работник.

№ 21



Състояние след непенетрираща травма при ПТП. Вижда 
се пролапс на стъкловидно тяло в предната камера с 
адхезия към роговицата.

№ 22



Перфорация след попадане на чуждо тяло в роговицата
/ след рефрактивна хирургия/ 

№ 23



Иридодиализа и луксация на лещата след тъпа травма с 
тапа от шампанско

№ 24



Високо булозно отлепване на ретината. Вижда се ретина в предните отдели на 
стъкловидното тяло.

№ 25


