KOMERČNÁ PRÍLOHA NOVÉHO ČASU NEDEĽA

SPRIEVODCA

LASEROVÉ OPERÁCIE OČÍ

„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 nestihnete nasadiť, a zrazu sa
možno cítite ako stratení alebo nepoužiteľní. Častokrát sa dostávate do
situácií, keď ste 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 problém vyrieši. V očnej klinike iClinic vám poskytneme nezáväznú bezplatnú konzultáciu, v rámci
ktorej vám naši lekári odporučia tú
správnu operačnú metódu, ušitú na
mieru práve pre vaše oči,“ MUDr. Ivo
Ďurkovič, MPH, zakladateľ a vedúci
očný lekár iClinic.
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BIFOKÁLNE OKULIARE POMALY DOSLUHUJÚ

Pravdepodobne ste už videli ľudí, ktorí majú
v bežných dioptrických okuliaroch také malé
okienko s iným druhom skla. To sú bifokálne
okuliare. Hlavné – veľké sklá slúžia na korekciu ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti, to malé, trošku neestetické sklíčko, slúži na čítanie.
Práve kvôli estetike sa tento druh okuliarov pomaly vytráca a nahrádzajú ich okuliare s multifokálnymi sklami. Tie vyzerajú ako bežné jednoohniskové sklá, obsahujú však tri zóny,
ktoré zaručujú videnie do všetkých vzdialeností. Spodná časť skiel slúži na čítanie, vrchná na
lepšie videnie do diaľky, stredná na korekciu
zlého videnia na stredné vzdialenosti.

NA MULTIFOKÁLNE OKULIARE SI TREBA ZVYKNÚŤ

Multifokálne okuliare sú riešením pre ľudí, ktorí majú problém s videním do viacerých vzdialeností. Vďaka nim nepotrebujete samostatné
okuliare na čítanie a do diaľky, stačia vám len
jedny s multifokálnymi sklami. Na tie si je však
potrebné zvyknúť. Niekto ich dokáže „prijať“
za pár dní, niekomu vadia aj po týždňoch. Používanie multifokálnych okuliarov môže byť
nepríjemné pre ľudí s migrénami, ktorým môže
spôsobovať pocity nevoľnosti. Bežné sú tiež závrate a bolesti hlavy. Multifokálne okuliare nie
sú príliš vhodné ani pre ľudí s problematickou
krčnou chrbticou. Pri využívaní jednotlivých
zón v sklách je totiž potrebné časté natáčanie
hlavy, čo môže byť veľmi nepohodlné až bolestivé. Pripravte sa tiež na možnosť, že sa spočiatku bude prostredie okolo vás vlniť, že budete
mať problém chodiť po schodoch a kým si na
okuliare nezvyknete, pri šoférovaní či iných nebezpečných činnostiach striedajte multifokálne
okuliare s vašimi starými jednoohniskovými.

LASEROVÁ OPERÁCIA AKO ÚČINNÉ RIEŠENIE

Existuje alternatíva, pri ktorej od okuliarov či
kontaktných šošoviek nebudete závislí. 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.

METÓDA PRELEX – KVALITNÝ ZRAK
NA VŠETKY VZDIALENOSTI

Zbaviť sa všetkých dioptrických okuliarov, navždy vyriešiť krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj
presbyopiu a odstrániť riziko vzniku šedého zákalu umožňuje multifunkčná metóda laserovej
operácie očí PRELEX, prípadne jej modernejšia
verzia Femto Z–PRELEX, ktorá je ešte rýchlejšia, jemnejšia a šetrnejšia vďaka novému femtolaseru od švajčiarskej firmy Ziemer – FEMTO
LDV Z8. Podstatou tejto metódy je výmena pôvodnej šošovky za novú, umelú, trifokálnu,
vďaka ktorej je možné bezproblémové videnie

Výhody operácie
Femto Z-Prelex:
4 Operácia je bezbolestná a prebieha
v lokálnej anestézii.
4 Trvalá korekcia dioptrickej chyby.
4 Zákrok definitívne odstráni riziko
vzniku šedého zákalu.
4 Dobré videnie na krátke, stredné
aj dlhé vzdialenosti.
4 Vďaka nižšej energii je laser
šetrnejší voči rohovke a predchádza
pooperačným zápalom očí.
4 Operácia trvá približne 30 minút.
4 Krátka doba rekonvalescencie.
4 Nižšie riziko nežiaducich vedľajších
účinkov ako suché oči či zhoršené
nočné videnie.
4 Stabilizované videnie po 2 – 3
mesiacoch od operácie.

KOMERČNÁ PRÍLOHA NOVÉHO ČASU NEDEĽA

OČNÁ KLINIKA ICLINIC

l SEPTEMBER 3

na všetky vzdialenosti (do diaľky, do blízka,
ale aj na strednú vzdialenosť). Ideálna je najmä pre pacientov, ktorí majú strach z ostrých
operačných nástrojov, ktoré pri operácií nahrádza femtosekundový laser FEMTO LDV Z8.

METÓDA Z-LASIK PREMIUM – KOREKCIA ĎALEKOZRAKOSTI, KRÁTKOZRAKOSTI A ASTIGMATIZMU

Je najjemnejšou, najrýchlejšou a najpresnejšou
femtolasikovou operáciou v súčasnosti. Pri operácii sú používané dva druhy laserov – femtosekundový a excimerový. Zákrok prebieha ambulantne, v lokálnej anestézii a výhodou je
bezbolestnosť a krátka doba rekonvalescencie.

Výhody operácie
Z-Lasik Premium:
4 Zákrok je bezbolestný.
4 Prebieha v lokálnom znecitlivení.
4 Vďaka nižšej energii je laser
šetrnejší voči rohovke a predchádza
pooperačným zápalom očí.
4 Operácia trvá približne 30 minút.
4 Krátka doba rekonvalescencie.
4 Nižšie riziko nežiaducich vedľajších
účinkov ako suché oči či zhoršené
nočné videnie.
4 Stabilizované videnie po 2-3 mesiacov
od operácie.

METÓDA RELEX SMILE 3D – VYRIEŠI
KRÁTKOZRAKOSŤ A ASTIGMATIZMUS

ReLEx SMILE 3D je metóda najnovšej generácie, určená pre pacientov trpiacich krátkozra-

kosťou do -10 dioptrií a astigmatizmom do
5 cylindrov. Prebieha bez potreby rezu na oku,
korekcia je vykonávaná pomocou špičkového
femtosekundového lasera VISUMAX 500 ZEISS
od nemeckej spoločnosti Carl Zeiss. Vďaka tomu je operácia rýchla a bezbolestná. Ostrý
zrak získa klient okamžite a do normálneho
života sa môže vrátiť už nasledujúci deň po zákroku.

Výhody operácie
ReLEx SMILE 3D:
4 Odstraňuje dioptrie bez bolesti
a bez rezu na oku.
4 Najstabilnejšie výsledky zo všetkých
laserových metód.
4 Woow efekt – okamžitý nástup
ostrého videnia po zákroku.
4 Jediná metóda bez následku vzniku
suchého oka po zákroku.
4 Jediná metóda bez nutnosti
dlhodobého kvapkania si
umelých sĺz po zákroku.
4 Žiadna bolesť počas a po zákroku.
4 Jediná metóda bez narušenia rohovky.
4 Žiadna rekonvalescencia (metóda bez
obmedzení) – na druhý deň do práce,
za športom, na dovolenku...
4 Jediná metóda bez pálenia rohovky
excimerovým laserom.
4 Jediná metóda, ktorá odstráni vysokú
krátkozrakosť a astigmatizmus.
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VÝBER OČNEJ KLINIKY JE DÔLEŽITÝ

Je prirodzené, že pred podstúpením operácie
pacient potrebuje mať pocit, že je v tých správnych rukách. Špecializovaný lekársky tím očnej
kliniky iClinic má s očnou chirurgiou dlhoročné
skúsenosti. O ich odbornosti v oblasti refrakčnej
chirurgie oka svedčí aj ich členstvo v európskych i svetových odborných spoločnostiach.
Očná klinika iClinic patrí medzi špičkové európske kliniky. Je vybavená najmodernejšími laserovými prístrojmi nemeckej, americkej a švajčiarskej kvality od spoločností CARL ZEISS,
ZIEMER a ALCON, ktoré sú svetovou jednotkou
medicínskej techniky v tomto odbore a pravidelne inovuje. Je držiteľom certifikátu kvality TÜV,
používa systém manažérstva kvality v oblasti
Ambulantnej oftalmológie a refrakčnej, laserovej a kataraktovej chirurgie oka.V očnej klinike
iClinic vám poskytneme nezáväznú bezplatnú
konzultáciu, v rámci ktorej vám naši lekári odporučia tú správnu operačnú metódu.
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Prečo si vybrať
očnú kliniku iClinic?
4 špičkoví odborníci
4 maximálna bezpečnosť
4 operácie bez bolesti
4 najmodernejšie technológie
4 držiteľ certifikátu kvality TÜV
4 každý pacient je pre nás dôležitý

iClinic Bratislava | iClinic Skalica
iClinic Banská Bystrica | iClinic Šamorín

ZĽAVY V HODNOTE MILIÓN EUR NA OPERÁCIE OČÍ

Objednajte sa už teraz u nás v iClinic na bezplatnú konzultáciu a využite aktuálnu akciu,
v rámci ktorej poskytneme 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. Akcia tvrá už len do 20.
septembra 2020, alebo do registrácie prvých
1000 pacientov!
Dôležité je povedať, že nejde o žiadne „výpredajové“ metódy, ale o metódy, ktoré patria
v súčasnosti medzi najmodernejšie na svete
a ktorými je možné riešiť najčastejšie očné problémy. Očná klinika iClinic reflektuje touto akciou na ekonomické dopady pandémie koronavírusu. Jej cieľom je umožniť splniť si svoj sen
o dokonalom zraku aj tým pacientom, ktorým
to doteraz ich rozpočet neumožňoval. Pravidlá,
respektíve podmienky pre uplatnenie tejto zľavy, nájdete na web stránke www.iclinic.sk.

