
Rozhodujúcim faktorom je výška dioptrií  
a hrúbka rohovky. Operácia LASEK 6D alebo 
FEMTO LASIK 6DHD je vhodná pre pacientov 
s krátkozrakosťou (myopiou) do hodnoty -9,0 
(výnimočne i viac) dioptrií a veku nad 18 rokov.

Pred operáciou je vykonané kontrolné 
vyšetrenie a na oko nakvapkané lokálne 
anestetikum pre zabezpečenie bezbolestného 
priebehu. Laser s pohybom oka vopred 
počíta, preto sa nemusíte obávať akéhokoľvek 
náhodného pohybu. Operácia oboch očí netrvá 
viac než niekoľko minút (samotná laserová 
časť len pár sekúnd).
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01  Ste v neustálom boji s 
termínmi v kalendári? Určite Vás 
poteší, že laserová operácia očí 
netrvá viac ako niekoľko minút.

02  Bezpečná operácia laserom 
a profesionalita našej práce sú 
základom pre doživotnú záruku  
na vykonaný zákrok.

03  Laserová operácia nie je len 
pre ľudí, ktorí majú vážne problémy. 
Aj obyčajný problém pri čítaní môže 
byť ľahko a rýchlo odstránený.

04  Buďte úplne bez obáv, laser 
používaný pre mikrochirurgiu oka 
Vám nemôže spôsobiť slepotu!

05  Aj napriek všeobecne zažitým 
predsudkom je až 98% pacientov 
očných ambulancií vhodnými 
kandidátmi na laserovú operáciu.

06  Psychický stav pacienta je 
pre nás dôležitý. Preto je súčasťou 
prípravy maximálna informovanosť 
o priebehu zákroku a starostlivosti 
po ňom.

07  Existuje iba 0,1% 
pravdepodobnosť, že by ste po 
operácií trpeli jednoduchými 
zrakovými problémami. Očný lekár 
dokáže aj v tom prípade odstrániť 
komplikácie.

08  Nezabudnite, laserová operácia 
očí je úplne bezbolestná.

09  Laserový lúč nemôže popáliť 
ani Vaše oči, ani jemnú kožu v ich 
okolí. Laserový lúč nie je horúci. 
Práve naopak - chladí.

10  Veková hranica, limitujúca 
vhodných kandidátov na laserovú 
operáciu oka, je 18 rokov. Horná 
hranica neexistuje. Na túto 
operáciu nikdy nie je neskoro.

Aplikácia anestetika vo forme 
očných kvapiek.

Aplikácia anestetika  
a alkoholového roztoku  
vo forme očných kvapiek.

Chirurg vytvorí 
femtosekundovým laserom 
„flap“ povrchových vrstiev 
rohovky. Vytvorený „flap“ 
jemne odklopí.

Chirurg mechanicky 
„odhrnie“ epitel (povrchovú 
vrstvu rohovky) pomocou 
chirurgického nástroja.

Excimerový laser vykoná 
sériu pulzov kontrolovaných 
počítačom, ktoré podľa 
zadaných parametrov dioptrií 
zmenia zakrivenie povrchu 
rohovky.

Excimerový laser vykoná 
sériu pulzov kontrolovaných 
počítačom, ktoré podľa 
zadaných parametrov dioptrií 
zmenia zakrivenie povrchu 
rohovky.

Chirurg jemne preklopí „flap“ 
na pôvodné miesto.

Chirurg jemne „nahrnie“ 
epitel na pôvodné miesto na 
povrchu rohovky.

Aplikácia kontaktnej šošovky 
na podporu hojenia epitelu 
rohovky.
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