
OPERÁCIE 
SIVÉHO ZÁKALU

Deduško, 
babička, 
pozrite, 
vypadol 
mi zub! 

CE
RT

IFIKOVANÁ

KVALITA

:

C
ER

TIF
IKOVAN

Á

KVALITA

:

CE
RT

IFIKOVANÁ

KVALITA

:

C
ER

TIF
IKOVAN

Á

KVALITA

:

C
ER

TIF
IKOVAN

Á

KVALITA

:

C
ER

TIF
IKOVAN

Á

KVALITA

:

CE
RT

IFIKOVANÁ

KVALITA

:

C
ER

TIF
IKOVAN

Á
KVALITA

:

www.neovizia.sk

Očná klinika NeoVízia / Tematínska 5/A / 851 02 Bratislava / 
tel.: +421 2 3234 4444 / mob.: +421 911 345 110 
e-mail: info@neovizia.sk

BRATISLAVA
D2

D2

D1

Uvidíte, čo by 
ste chceli vidieť



„V NeoVízii používame pri operáciách 
sivého zákalu najmodernejšie 
svetové postupy. Pomocou 
laseru a nadštan- 
dardných šošoviek 
dokážeme počas 
jediného zákroku 
zbaviť pacienta 
sivého zákalu, 
astigmatizmu  
aj závislosti od 
dioptrických 
okuliarov.“ 

primár MUDr. Radovan Piovarči, 

1. certifikovaný očný chirurg 
na operácie sivého zákalu femtosekundovým laserom 

LenSx® na Slovensku 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

ČO ZNAMENÁ SIVÝ ZÁKAL? 
Znížená priehľadnosť, zakalenie normálnej čírej očnej 
šošovky. Tá brání priechodu lúčov svetla na sietnicu. 
Pokročilé štádium sprevádzajú tieto príznaky: citlivosť 
na svetlo, neostré videnie, zahmlený obraz, farby so 
sivožltým nádychom.  
Pri operácii sivého zákalu nahrádza očný chirurg zaka-
lenú vnútroočnú šošovku novou umelou vnútroočnou 
šošovkou. 

PRED OPERÁCIOU 
Komplexne vyšetríme váš zrak. Lekár vám odpovie  
na všetky otázky. Rozhodnete sa pre typ videnia, ktorý 
najviac skvalitní váš život. 

OPERÁCIA V NEOVÍZII 
V deň zákroku strávite na klinike 2 – 3 hodiny. Sestrička 
vám kvapkami znecitlivie oko. Po krátkom rozhovore 
očný chirurg vykoná operáciu s implantáciou vnútroočnej 
šošovky. Ihneď po zákroku sa s doprovodom môžete 
vrátiť domov.  

PO OPERÁCII 
JE NUTNÉ 
+ používať očné kvapky podľa pokynov lekára
+ oko nedráždiť a chrániť ho pred úrazom
+ vyhnúť sa infekčnému a prašnému prostrediu  
 po dobu jedného mesiaca 

JE DOVOLENÉ 
+ ihneď po zákroku sledovať televíziu, čítať
+ robiť bežné pohyby, odniesť ľahký nákup 

www.operaciesivehozakalulaserom.sk



VYBERTE SI, AKO CHCETE VIDIEŤ 

Chcite viac. Vďaka nadštandardným  
vnútroočným šošovkám sa môžete okrem 
sivého zákalu zbaviť astigmatizmu, oku-
liarov na čítanie, do diaľky a zdokonaliť 
svoje videnie za šera a v tme.

1 Videnie bez obmedzenia 
 S multifokálnou šošovkou uvidíte na všetky  

vzdialenosti. Chráni sietnicu.

2 Videnie za šera a ochrana sietnice 
 S asférickou šošovkou uvidíte na jednu  

vzdialenosť (blízko alebo diaľka) aj za zhoršených 
svetelných podmienok. 

3 Videnie bez astigmatizmu a ochrana sietnice
 S torickou šošovkou uvidíte ostro, s presnými  

kontúrami. 

OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU 
21. STOROČIA
Vnímajte krásy života opäť vo farbách  
a v detailoch.

Operácia sivého zákalu je najčastejším operačným 
zákrokom u pacientov nad 60 rokov. Ide o pätnásť- 
minútový krátky bezbolestný výkon jednodňovej  
chirurgie. 
+ ambulantný priebeh zákroku  
+ operáciu v NeoVízii preplácajú všetky zdravotné  

poisťovne 
+ žltá šošovka chrániaca sietnicu bez doplatku 
+ výber nadštandardných postupov 

 LASER NAMIESTO SKALPELU 
 Operácie sivého zákalu pomocou  

femtosekundového laseru. 

 Femtosekundový laser LenSx® nahrádza počas  
operácie všetky ostré nástroje. Pacientom prináša 
doteraz nepoznané pohodlie, presnosť a šetrnosť. 

 Výhody operácie laserom LenSx®

 + bez skalpelu
 + 10x väčšia presnosť zákroku* 
 + bezbolestná a bezpečná operačná metóda
 + maximálna jemnosť a šetrnosť 
 + korekcia zákalu a astigmatizmu v jednom 
 + 1. femtosekundový laser LenSx® na Slovensku 

   * zdroj: prof. Zoltan Nagy, MD (2010)
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3 torická šošovka
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„Radosť z nového videnia prežívame s každým pacientom. Je 
úžasné vidieť, ako k nám v deň kontroly prichádzajú šesťdesiat 
či deväťdesiatroční pacienti s novou sebaistotou a s ‚novými‘ 
očami.“ 

Kristína Lazová, hlavná inštrumentárka 


