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PROJEKT X

Prekáža vám závislosť od okuliarov
či kontaktných šošoviek?
Väčšina z vás, ktorí nosíte
okuliare, to isto pozná.
Ste zvyknutí nosiť šošovky
alebo okuliare do diaľky,
na čítanie či multifokálne
okuliare. Jedného dňa však
v každodennom frmole na ne
zabudnete, alebo si šošovky
nestíhate „nasadiť“, a zrazu
sa možno cítite ako stratení
či nepoužiteľní.
Častokrát sa dostávame do situácií, keď sme
od okuliarov či kontaktných šošoviek, takpovediac, závislí. Spomeňte si na situáciu, keď
ste prišli do reštaurácie, chceli ste si objednať
jedlo a zrazu ste zistili, že okuliare na čítanie
ste nechali doma. Alebo pri šoférovaní nedovidíte čítať cedule pri ceste, zle odbočíte a zrazu
vám dôjde, že máte asi „slabé“ okuliare. Toto
sú presne tie situácie, keď si človek uvedomí,
ako veľmi je na okuliare či kontaktné šošovky
odkázaný. Existuje však riešenie, ktoré tento
váš problém vyrieši.

Laserová operácia očí ako účinné riešenie

Existuje alternatíva, pri ktorej na okuliaroch
či kontaktných šošovkách nebudete závislí.
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Účinným riešením sú laserové operácie očí,
ktoré vás zbavia okuliarov na všetky vzdialenosti, tzn. na čítanie, na strednú vzdialenosť,
ale aj do diaľky a zároveň trvalo odstránia riziko vzniku šedého zákalu (metóda Femto Z-Prelex). Laserová operácia očí dokáže okrem
krátkozrakosti (metóda Relex Smile 3D, Z-Lasik) či ďalekozrakosti (metóda Z-Lasik) vyriešiť aj ďalšie pridružené ochorenia oka, napríklad astigmatizmus (metóda Z-Lasik, Relex
Smile 3D) či šedý zákal. V očnej klinike iClinic
vám poskytnú nezáväznú bezplatnú konzultá-

ciu, v rámci ktorej lekár pacientovi odporučí
tú správnu operačnú metódu.

Zľavy v hodnote milión eur na operácie očí

Využite aktuálnu akciu, v rámci ktorej očná
klinika iClinic poskytne prvým 1 000 záujemcom, ktorí splnia stanovené podmienky, zľavu 1 000 € na laserovú operáciu očí metódou
ReLEx SMILE 3D, Z-Lasik Premium a FEMTO
Z-Prelex. Pravidlá, respektíve podmienky pre
uplatnenie tejto zľavy nájdete na web stránke
očnej kliniky www.iclinic.sk.

