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El plus de Castañé Òptica: la retinografia
per tenir una bona salut visual... i física
Aquesta òptica de referència posa a
disposició dels clients el retinògraf
que complementa les revisions optomètriques i s’usa com a tècnica de diagnosi
L’establiment i el comerç de quilòmetre zero té
molts avantatges per a l’usuari i sempre ofereix
un plus que és molt valorat quan del què es
parla és de salut. Entre els principals, producte
de qualitat a banda, hi ha el servei i el tracte
personalitzat. L’assessorament professional és
allò que tranquil·litza més la persona quan té
dubtes, de manera que un bon diagnòstic no té
preu. Aprofundint en aquest aspecte, les revisions
optomètriques que realitza personalment l’òpticaoptometrista que dirigeix Castañé Òptica, Judith
Castañé, es veuen complementades actualment
amb un estudi gràcies al retinògraf del què disposa.
Com se’n beneficia el pacient? Amb poc
temps obté un diagnosi tant a nivell de patologia
de l’ull, si n’hi ha, com a nivell sistèmic, donat que hi
ha força malalties relacionades amb problemes de
ronyó, d’hipertensió, de diabetis... que es poden
detectar amb aquesta tècnica en produir lesions a
la retina i esdevenir un avís. La retinografia és,
per tant, una garantia, una seguretat i un
mètode de cribatge important.
En resum, el client pot beneficiar-se d’una revisió
optomètrica que es ‘revalora’ si passa pel retinògraf,
ja que a la retina s’hi troben moltes respostes al
permetre visualitzar l’estat de la màcula, els vasos
sanguinis i el nervi òptic.
I com funciona el retinògraf? Doncs de
la manera més senzilla: després d’un test amb
informació bàsica que recull el professional, l’aparell
realitza una fotografia de l’ull sense necessitat de
dilatar tan sols la pupil·la i llavors només caldrà
esperar l’informe mèdic en 48 hores d’un equip
d’experts que valoraran la imatge resultant.
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Aquest, que consta de tres parts, en té una d’imatges
on a més hi ha un codi QR per tal que els centres
d’assistència primària les puguin incloure a cada
expedient mèdic.
Castañé Òptica fa entrega dels resultats al pacient
que explica l’estat de la seva retina deixant palès
que aquesta prova fotogràfica és un plus que pot
salvar-li la vista d’una manera senzilla, ràpida
i indolora però podent detectar l’aparició de
ceguera en els pitjors dels cassos, passant per la
degeneració macular, un despreniment de retina,
confirmar sospites de glaucoma... i donar una pista
pel control del funcionament d’altres aparells del
cos que estan mostrant símptomes d’emmalaltir.
S’aconsella una retinografia anual a totes les
persones, i en especial les que tenen diabetis,
hipertensió, miopia o antecedents de malalties
oculars a la família. També és una tècnica molt
adequada per infants, ja que moltes vegades no
saben explicar què els passa. El preu d’una
retinografia oscil·la entre els 30 i 35 euros,
però associada a la revisió optomètrica de
Castañé Òptica esdevé gratuïta. O sigui, un
plus d’una òptica líder.
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