
Bezbolestné
LASEROVÉ OPERÁCIE 
s doživotnou zárukou

Dokonalý  
zrak na 
druhý deň
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ČO VŠETKO VÁM ZLEPŠÍ HD ZRAK?*

* Výsledky exkluzívneho prieskumu zo života 
pacientov po laserovej operácii nájdete 

na www.neovizia.sk. Prieskum bol uskutočnený 
na vzorke 245 pacientov po laserovej operácii 

v čase od 10. 5. – 10. 6.2013.  

pacientov zistilo po laserovej 
operácii pozitívne zmeny v živote

70%

84%

42%

59%

71%

„Operácia 
bola jedno 
z najlepších 
rozhodnutí!“

„Môj život 
je vďaka 
HD očiam 
krajší.“ 

„Cítim 
zlepšenie 
pri športe.“

„Pozitívne 
zmeny 
v osobnom 
živote.“

„Cítim pozi-
tívne zmeny 
v práci.“ 

„Mám viac
sebavedo-
mia.“ 

„S HD očami dostávam viac 
komplimentov!“

NEOLASIK HD VÁM ZMENÍ ŽIVOT. 
DOSLOVA!

77%
„Môj život 
je vďaka 
HD očiam 
pohodlnejší!“

85%

62%
„Môj život 
je plnohod-
notnejší.“ 

60%

94%
„Najmodernejšiu laserovú 
operáciu NeoLASIK HD, 
ktorú sme priniesli 
na Slovensko, 
som v roku 2010 
podstúpil aj ja. 
S novými očami 
si užívam život 
v HD kvalite. 
Presvedčte sa 
tiež.“ 

primár MUDr. Radovan Piovarči 

primár Očnej kliniky NeoVízia zaviedol na Slovensku 
laserové operácie s použitím femtosekundového laseru  

Femtosekundový 
laser VisuMax



NEOLASIK VS. LASEK  
Existujú dva základné typy laserových 
zákrokov:

1 Hĺbkové zákroky typu NEOLASIK 
 Použitý laser: femtosekundový + excimerový 
 Používané metódy: FEMTOLASIK, NeoLASIK 

HD, ALL-LASER, iLASIK

2 Povrchové zákroky typu LASEK 
 Použitý laser: excimerový 
 Používané metódy: PRK, Lasek, Epi-LASEK,  

Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser

Odstraňuje sa povrch 
rohovky 

Bezpečnostný zámkový flap

Pooperačná bolestivosť

PN

Rehabilitácia zraku

Odstráni dioptrie 

Možnosť 
reoperácie

3 – 4 dni 

3 – 4 dni 

1 – 2 mes.

0 až -4

problematická

LASEK

„Veríme tomu, čo robíme“ 
V NeoVízii veríme kvalite svojej práce. Laserovú metódu 
NeoLASIK HD podstúpilo na našich klinikách už viac ako 20 z 
nás – lekári, optometristi, sestry, recepčné.

✘

✔

12 – 48 hod

+4 až -13

doživotná 
záruka

NEOLASIK HD

✔

✘

✘
✘

Najmodernejšie laserové operácie
NEOLASIK HD 
S FEMTOSEKUNDOVÝM LASEROM  
Vnímajte krásy života už 24 hodín  
po operácii.

+ odstránenie dioptrií aj astigmatizmu 
+ bezbolestná operácia aj hojenie
+ maximálna bezpečnosť, presnosť a šetrnosť 
+ bezpečnostný „zámkový“ flap
+ dokonalý zrak už do 24 hodín po operácii 
+ väčšina pacientov pozerá večer po operácii TV
+ väčšina pacientov na 2. deň pohodlne pracuje

 ŠPORTUJTE S HD OČAMI  
 
 
 V profesionálnom športe ide o detaily.  

Dokonalý zrak nenahradia ani tvrdé tréningy.
 NeoLASIK HD je vďaka bezbolestnosti, šetrnosti 

a bezpečnosti vhodný pre pasívnych, aktívnych, 
profesionálnych aj extrémnych športovcov. Vďaka 
bezpečnostnému „zámkovému“ flapu zodpovedá 
najprísnejším štandardom športu, námorníctva a 
letectva.

„Vďaka NeoLASIKu HD už nežmúrime v ringu na 
súperov. V marci 2012 môj brat Jano vyboxoval titul 
amatérskeho majstra Euroligy Muay Thai. A mne  
z hľadiska neušiel jediný detail! Veľký podiel na 
našich úspechoch má náš nový HD zrak.“

Eva Polakovičová, thai boxerka


