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OFTALMOLOGIA
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ES('LEROTOMIA AB EXTERIVO DEL I)R. FORONI, DE'

(iENOVA. MOI )IFICACIONS EN L'INSTHUMENTAL

I INDI('ACIONS I AVENTATGES D'A(ZUESTA IN-

TERVI:NCIO EN ALGUNES AFECCIONS DE L'ULL

pets Drs. WIEDEN

El Dr. Camil Foroni ha donat a coneixer un modern me-

tode d'esclerotomia ab externo en Agost de 1913, metode inte-

ressant quo representa tin nou progres i que ha merescut de

1'il•lustre professor do Burdens, Dr. Lagrange, una felicitacio

expontitnia i esplendida en 18 de Desembre de 1913. En dita co-

municacio assegura el Dr. Lagrange que'l procediment de Fo-

roni es infinitament superior a la trepanaci() d'Elliot, perque fa

la resseccio verament on es necessari, liuny del cos ciliar, darre-

ra de la cornia i talla i'escier6tica solzament.

Aquest procedir es un dels que poden realitzar millor el
metode fistolitzant, en que consisteix el del professor de Bur-
deus.

La tecnica es la segu.ent amb les modiflcacions introduldes
avui per nosaltres:

1.' Les cures de proba per a saber la flora microbiana do
la conjuntiva ocular. Una vegada asseptic full, es procedeix a
I'anestesia del mateix i especialment l'anestesia do la regio que
s'ha d'intervindre per mitjic d'una injeccid ben subconjuntival

on la regio superior del bulbus, que conte una solucio de novo-
cocaina i adrenalina. Abatis de l'anestesia s'han aplicat els mio-
tics per a tindre contreta la pupila quan es possible.
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2.a Conseguida l'anestesia de full, regio profonda, iris i

cos ciliar, col•locat el blefarostat , l'operador armada is ma es-

querra d ' unes tenalletes fines, alga un plec de is conjuntiva bul-

bar, a un centimetre do la cornia en sa part superior , i amb les

estisores corves del Dr. Lagrange talla aquest plec en sentit ho-

ritzontal d'uns dos centimetres de longitut.
Es desseca el penjoll conjuntival amb les mateixes estisores

fins a arribar a sa insercio en la cornia.

La disseccio d'aquest penjoll conjuutiva) es facilita en poc

temps mitjancant el nostre depressor do is conjuntiva que tine

)'honor do presentar als it-lustres metges Catalans.

No empleiem tenalletes durant la diseccio del penjoll con-

juntival perque traumatitza la conjuntiva, ens valoln de l'aparell

abans citat , que afecta la forma d'una forquilla tancada, quals

extremitats , guarnides de boles, no poden ferir la conjuntiva,

servint-nos a l'ensemps com elevador i depressor del penjoll

conjuntival . A l'invertir el mateix damunt la cornia, is prote-

geix do 1 ' ambent exterior , fixant l ' ull durant els demos temps

de l'oporacic.

Gani vetets : tin d'un sol ill, l'altL'e bifilar i el depressor del penjoll conj unli val , dels I)rs. R'ieden

3." Amb nostre ganivet petit d'un sol fil i de 12 milime-

tres do llargaria es termina la disseccio definitiva del penjoll

conjuntival en el mateix marge transparent de la cornia. En la

regio del Him cornio-escleral es practiquen dues incisions

rectilinies de 5 millmetres de longitut, una en la vora cornial i
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altra a un milimetre darrera de ]a primera on plena esclerbtica.

Al moment ix lentament l'humor aquos.

4.a L'operador agafa el ganivet petit de 12 milimetres bifi-
lar i l'introdueix per 1'incisio posterior, horitzontalment a la
mateixa, el mou a dreta i esquerra, convencent-se el cirurgih

que esta ben incindida l'esclerotica i acaba introduint la punta
del mateix en la cambra anterior i ho retira at moment.

5.a Un ajudant soste cap a baix el depressor del penjoll
conjuntival. L'operador amb uses tenalletes angulars d'iris, que
jo prefereixo a totes, les introdueix tancades per l'incisio pos-
terior escleral, agafa un segment periferic de ('iris, 1'extrau a
l'exterior i practica un trau amb les estisores, tenalletes fines de
Weeker.

Esclcrotomia ab externo del Dr. Camil Foroni, instrumental i tL•cnica
doll Drs. Wieden

6." Es duna terms a 1'extirpaci6 del fascicul escleral amb
les puntes de les estisores corves o amb la punta del mateix ga-
nivet.

Una vegada centrada la pupila at moment s'uneixen els Ila-
vis de la ferida conjuntival, es donen els punts de sutura per
damunt amb gran cura, terminant en un sol nus. S'aixequen
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els punts do sutura del vuite al Hove dia, quan la ferida conjun-
tival esth cicatritzada d'un modo perfecte.

El Dr. Lagrange assegura que Foroni fa facilment, i amb
exactitut, 1'eaclerotomia pel procediment qu'ell ha descrit, qu'es
molt notable per lo quirurgic, ingenios i practic.

Les indications d'aquesta operacio actualment son molt
nombroses, fins les ereieln indicades en el glaucoma agut, en el
Ironic simple; en l'hidroftalmos infantil tonim dos cassos de
curacio. En el glaucoma secundari son multiples ses indica-
tions, segons les formes i els cassos. En l'estafiloma opac cica-
tritzial tenim curacions notables i qualquns amb cert grau de
visio despres d'aquesta intervencio.

En els estalilomes opacs amb grans dolors, en els que havia
sigut indicada 1'enucliaci6 do full afecte, nosaltres, partidaris

de la cirurgia conservadora, hem conseguit la conservacio d'a-
quest ull i la curacio del glaucoma.

Dit procediment to, ademes, noves aplicacions, en els leu-

comes simples, leucolnes enganxats i en cassos que'l leuconia
deixa poca cornia transparent i util per a practicar una pupila

optica, sense interessar la mateixa.

En les catarates secundaries complicades do glaucoma, faci-

lity l'extraecio de los masses i restes do capsula, deixant la ferida

sempre subjuntival i alnb manor perill d'infeccions secundaries.


