
OČI UŠITÉ NA MIERU
Moderná medicína dnes dokáže vyriešiť väčšinu zrakových chýb

K
aždý človek je jedinečný, 
a  preto ani žiadna diag-
nóza či ochorenie nepre-
bieha u dvoch pacientov 
rovnako. Z  tohto dôvodu 

sú precízne komplexné očné vyšet-
renia viacerými diagnostickými prí-
strojmi prvým a  základným krokom 
pre absolvovanie operácie. Aby sa 
minimalizovali komplikácie a  aby le-
kári ušili pacientovi riešenie jeho špe-
cifického problému na mieru, v iClinic 
tíme pracujú vysoko kvalifikovaní od-
borníci, ktorí majú k dispozícii najmo-
dernejšie prístrojové vybavenie.

ZÁRUKA NAJVYŠŠEJ 
PROFESIONALITY
Je prirodzené, že pred podstúpením 
operácie pacient potrebuje mať po-
cit, že je v  tých správnych rukách. 
Špecializovaný lekársky tím očnej 
kliniky iClinic má s očnou chirurgiou 
dlhoročné skúsenosti. Operácie ex-
cimerovým laserom na Slovensku 
sa na klinike vykonávajú už od roku 
2007. O  odbornosti lekárov iClinic 
v  oblasti refrakčnej chirurgie oka 
svedčí aj ich členstvo v európskych 
i  svetových odborných spoločnos-
tiach. 
Ku každému pacientovi si lekár vy-
tvára osobitý, individuálny prístup. 
Celý priebeh procesu, od samotné-
ho rozhodnutia, vstupného vyšetre-
nia, operácie a liečby je pod stálym 
dohľadom odborníkov. „Nezakla-
dáme si len na profesionálnom prí-
stupe k  pacientovi, ale taktiež na 
ľudskosti, pretože tú považujeme 
za veľmi dôležitú,“ hovorí MUDr. Ivo 
Ďurkovič, renomovaný očný špecia-
lista a vedúci očný lekár kliniky.

VYBAVENIE 
NAJMODERNEJŠÍMI 
PRÍSTROJMI
Očná klinika iClinic patrí medzi špič-
kové európske kliniky. Je vybavená 

najmodernejšími laserovými prístroj-
mi nemeckej, americkej a  švajčiar-
skej kvality od spoločností CARL 
ZEISS, ZIEMER a  ALCON, ktoré sú 
svetovou jednotkou medicínskej 
techniky v tomto odbore. 
Je držiteľom certifikátu kvality TÜV, 
používa systém manažérstva kvality 
v  oblasti Ambulantnej oftalmológie 
a  refrakčnej, laserovej a  katarakto-
vej chirurgie oka.
Vďaka novým špičkovým techno-
lógiám, ktoré boli vyvinuté za os-

tatných 30 rokov, je oftalmológia 
jeden z  najviac rozvíjajúcich sa 
medicínskych odborov. Laserové 
zákroky sa aj z týchto dôvodov stali 
presnými a  pre zrak pacienta bez-
pečnými a šetrnými.

LASEROVÉ OPERÁCIE OČÍ
Laserové operácie sú založené na 
úprave rohovky tak, aby výsledkom 
bola úspešná korekcia a odstránenie 
očnej chyby, ako je krátkozrakosť, 
ďalekozrakosť alebo astigmatizmus.

INZERCIA

Prečo si vybrať očnú kliniku iClinic

 ✔ špičkoví odborníci  ✔ najmodernejšie technológie

 ✔ maximálna bezpečnosť  ✔ držiteľ certifikátu kvality TÜV

 ✔ operácie bez bolesti  ✔ každý pacient je pre nás dôležitý
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MUDr. Ivo Ďurkovič, 
vedúci očný lekár z očnej 
kliniky iClinic

FAKTORY PODMIEŇUJÚCE 

OPERAČNÝ ZÁKROK

1. VEK – Operáciu excimerovým aj femtosekundovým laserom 

môžu pacienti podstúpiť iba v prípade, že dosiahli vek 18 rokov. 

„Najideálnejší čas na laserovú operáciu očí je vo veku medzi 

18 – 35 rokov. V tomto období je efektivita zákroku najväčšia. 

Ešte donedávna platila pri laserových operáciách očí aj horná 

veková hranica 40 rokov. Dnes je to už minulosťou. Operáciu 

femtosekundovým laserom môžu podstúpiť aj starší pacienti, 

samozrejme, ak im to umožňuje ich zdravotný stav,“ hovorí of-

talmológ. 

2. DIOPTRICKÁ CHYBA OKA – To, či ste vhodným kandi-

dátom na podstúpenie laserovej operácie, ovplyvňuje aj typ 

dioptrickej chyby oka. Rozlišujeme krátkozrakosť, ďalekozra-

kosť alebo astigmatizmus a na každú z nich existuje iná vhod-

ná operačná metóda. Rozhodujúci je najmä stupeň dioptric-

kej chyby a výška dioptrií. Metóda ReLEx Smile 3D je pre vás 

vhodná v prípade, že trpíte krátkozrakosťou s dioptriami do -10 

alebo astigmatizmom do 5 cylindrov. Naopak, na odstránenie 

ďalekozrakosti odporúčajú odborníci metódu Z-LASIK. Finálne 

rozhodnutie je však vždy v rukách očného lekára. 

3. STAV ROHOVKY – Okrem typu a stupňa dioptrickej chy-

by oka má na laserovú operáciu vplyv aj stav rohovky. Zákrok 

nie je možné podstúpiť v prípade, že máte jazvy alebo riziko-

vé zmeny či ochorenia rohovky, napríklad herpetické infekcie 

spôsobené vírusom herpesu, degeneratívne choroby alebo 

keratokonus, degeneratívne ochorenie rohovky. Okrem toho 

rozhoduje aj hrúbka rohovky. 

4. INÉ OCHORENIA – Netreba zabúdať ani na ďalšie ochore-

nia, ktorými trpíte. Mnohé z nich ovplyvňujú aj váš zrak a nedo-

voľujú tak podstúpiť operačný zákrok. O minulých alebo pre-

biehajúcich zdravotných problémoch informujte lekára počas 

predoperačného vyšetrenia. 

5. TEHOTENSTVO – Špecifickým obdobím v živote ženy je 

obdobie tehotenstva a dojčenia. Vtedy nie je vhodné podstu-

povať laserovú operáciu očí. Počas tohto obdobia žena pre-

chádza rôznymi zmenami, ktoré majú priamy vplyv aj na zrak. 


