
Človek má 5 zmyslových orgánov, pričom zrak 
patrí medzi tie najdôležitejšie. Ľudia časom starnú, 
čiže aj ich oči, čoho následkom je zhoršené videnie 
aj u tých ľudí, ktorí nikdy predtým okuliare nenos-
ili. Presbyopia, inak povedané aj vetchozrakosť, 
postihuje pacientov vo veku nad 40 rokov. Nejde o 
dioptrickú chybu, ale je spôsobená fyziologickým 
starnutím vnútroočnej šošovky, čo spôsobuje stra-
tu schopnosti oka akomodovať, čiže zaostrovať 
na blízke vzdialenosti, takže človek má rozmazané 
videnie. 

Ako sa navždy zbaviť  
okuliarov bez skalpela
Vetchozrakosť sa zvykne riešiť okuliarmi na čítanie, 
avšak takéto riešenie problému je len krátkodobé. 
Ochorenie sa vekom zhoršuje  a po počiatočných 
problémoch s videním na krátke vzdialenosti sa 
zhoršuje aj videnie do diaľky a na stredné vzdiale-
nosti, napr. pri práci s počítačom. Časom môžu 
pribudnúť bolesti hlavy, začervenanie očí či únava. 
V očnej klinike iClinic odporúčajú bezpečné a 
trvalé riešenie, ktorým je operácia očí metódou 
FEMTO Z-PRELEX. Tá spočíva vo výmene vlast-
nej šošovky za trifokálnu umelú difrakčnú šošovku, 
ktorá je natrvalo implantovaná do oka a to bez skal-
pela, preto je ideálna najmä pre pacientov, ktorí 
majú strach z ostrých operačných nástrojov. Výho-
dou tejto metódy je trvalé, doživotné odstránenie 
všetkých refrakčných (dioptrických) chýb, ako aj 
prevencia vzniku šedého zákalu. „V prípade, ak má 
pacient kombinovanú dioptrickú chybu s astigma-

tizmom, náš švajčiarsky femtosekundový laser od 
firmy Ziemer dokáže tzv. arkulárnymi incíziami, čiže 
nárezmi rohovky korigovať astigmatizmus až do +/-5 
dioptrií. Tento spôsob korekcie je výrazne presnejší 
ako použitie a implantácia tzv. torických šošoviek. 
Ide o minimálne invazívnu operáciu bez použitia 
ostrých predmetov, operačných inštrumentov, čo 
robí operáciu extrémne bezpečnou pre pacienta,“ 
upresňuje MUDr. Ivo Ďurkovič z očnej kliniky iClin-
ic. Vnútroočná operácia tiež znižuje riziko vzniku 
záchvatovitého zeleného zákalu.

Lekári očnej kliniky iClinic 
odporúčajú metódu FEMTO 
Z-PRELEX kvôli týmto výhodám: 
• operácia je bezbolestná 
 a prebieha v lokálnej anestézii,

• trvalá korekcia dioptrickej chyby,

• zákrok definitívne odstráni riziko 
 vzniku šedého zákalu,

• dobré videnie na krátke, stredné aj dlhé 
 vzdialenosti aj bez okuliarov,

• rýchla rekonvalescencia. 

NEVIDÍTE ČÍTAŤ, LEBO MÁTE „KRÁTKE RUKY“? 
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE 

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

MUDr. Ivo Ďurkovič,
 vedúci očný lekár z očnej kliniky iClinicwww.iclinic.sk 


