Oční
klinika

Průvodce
laserovou
operací
na oční klinice
Lexum

Rozhodli jste se zbavit se brýlí
a kontaktních čoček?
Pak je pro Vás laserová operace na naší klinice
to nejlepší řešení!
Přesvědčit se můžete sami ze zkušeností
našich klientek a klientů. ZDE
Na klinice Lexum získáte to nejlepší pro Vaše oči!
	Máme více než 20 let zkušeností
a za tuto dobu jsme provedli
více než 200 000 zákroků.
	Náš tým se skládá ze zkušených odborníků.
Seznamte se s nimi.
	Před operací provádíme
velmi důkladná vyšetření.
	Dioptrické vady léčíme všemi možnými
dostupnými metodami
a vždy pečlivě vybíráme tu nejlepší
možnou metodu pro Vaše oči.
	Cena laserového zákroku
je nyní velmi dostupná
- ostré vidění již není finančně
náročnou záležitostí.
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Krok po kroku
k laserové operaci
	Vstupní vyšetření

KVALITA

NEJZKUŠENĚJŠÍ
TÝM

TRADICE

KOMPLEXNÍ
PÉČE

INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP

	Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 22 66 55
a společně Vám vybereme nejvhodnější termín komplexního vstupního vyšetření.
	Vstupní vyšetření trvá minimálně 2 hodiny a rozkapáváme při něm oči, nedoporučujeme proto
na zpáteční cestě řídit. Týden před vstupním vyšetřením je nutné vysadit kontaktní čočky
a v den vyšetření přijít nenalíčená. Umělé řasy je před vyšetřením potřeba odstranit.
	Lékař Vám během vstupního vyšetření doporučí nejvhodnější léčbu
dle Vašich preferencí vidění.
	Po vstupním vyšetření Vám nabídneme termín zákroku, který byste měl/a podstoupit do 2 měsíců
(platnost vstupního vyšetření).

	V den zákroku
	Samotný zákrok trvá jen několik minut a je zcela bezbolestný.
	Dostavte se, prosím, s doprovodem.
	Vezměte si pohodlný oděv a obuv na přezutí.
	Přineste si sebou sluneční brýle.
	Důkladně se odličte a nepoužívejte parfém.
	Nabídneme Vám slabý utišující prostředek.

	Po zákroku
	Ve dnech následujících po ošetření si nemněte oči.
	V prvních týdnech je třeba používat antibiotické kapky.
	Podle potřeby se užívají umělé slzy.
	Kontroly po zákroku probíhají hned druhý a sedmý den po zákroku.
	Po dobu 1 měsíce nechoďte plavat, ani do sauny.
	Opět řídit můžete přibližně týden po zákroku.
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A chcete vidět jako oni…?

„Cítím se po zákroku
jako znovuzrozená!“
Rozhovor s Leonou Machálkovou,
která podstoupila
na klinice Lexum
refrakční výměnu čočky.
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„Po zákroku
na klinice Lexum
už vidím letící puk
přes celé hřiště!“
Rozhovor s Dominikem Furchem, který podstoupil
na klinice Lexum refrakční zákrok laserem.

5

„Sport je vzrušující podívaná.
A já ji chci sledovat
do nejmenšího detailu
a zároveň sama sportovat
bez jakéhokoliv omezení!“
Rozhovor s Barborou Černoškovou,
která podstoupila na klinice Lexum
refrakční zákrok laserem.
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