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WITAJ W OPTEGRA

W Klinikach Optegra pomożemy Ci odzyskać zdrowy wzrok. 

Uważamy, że życie jest zbyt piękne, by przeoczyć nawet 

najdrobniejsze szczegóły. Pozbywając się na dobre okularów   

i soczewek kontaktowych, zrzucisz  z siebie ciężar codziennych 

ograniczeń.

Zabiegi korekcji wzroku, przeprowadzane  

w klinikach Optegra, to sprawdzone  i precyzyjne 

metody chirurgiczne, które przywracają komfort 

widzenia. Nie musisz obawiać się bólu i powikłań. 

Zabieg jest bezpieczny, bezbolesny i skuteczny. 

W naszych Klinikach zaopiekują się Tobą 

najbardziej doświadczeni specjaliści w Polsce! 

Do wykonywania zabiegów używamy najbardziej 

zaawansowanych technologicznie urządzeń, 

dostępnych obecnie na świecie. Codziennie 

przywracamy ostrość widzenia wielu pacjentom, 

a wszystko po to, aby dać im szansę na powrót do 

pełni życia. Jesteśmy w stanie pomóc także Tobie! 

Zapomnisz o okularach i soczewkach. Odzyskasz 

radość płynącą z poznawania i podziwiania 

świata. Zobaczysz wszystkie wyjątkowe chwile. 

Zachwycisz się światem na nowo. Pacjenci Klinik 

Optegra każdego dnia potwierdzają, że warto 

było podjąć  decyzję, która stała się pierwszym  

krokiem do odzyskania radości życia.

SPRAWDZONE   
I PRECYZYJNE METODY

CO TEN KRÓTKI ZABIEG  

MOŻE ZMIENIĆ  W TWOIM ŻYCIU? 
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Kiedy bracia Lumiere po raz pierwszy pokazali 

publicznie swój film, oprócz zainteresowania 

i fascynacji, wśród widowni pojawił się  

irracjonalny lęk przed  pędzącym z ekranu 

pociągiem. Dziś, po tylu latach, trudno sobie 

wyobrazić, że poruszające się na kinowym 

ekranie obrazy mogły budzić takie obawy.

Kiedy technologia korekcji wzroku pojawiła się  

na rynku, budziła podobne emocje. Obecnie 

jest zabiegiem powszechnym i korzystają  

z niego setki tysięcy ludzi na całym świecie.  

Dzięki popularności metody, ceny procedur 

stały się przystępne dla coraz większej ilości 

osób. Zabieg podnosi jakość życia, eliminuje 

ograniczenia, a co za tym idzie pozwala nabrać 

pewności siebie.

Laserowa korekcja wzroku stała się powszechną 

metodą korygującą krótkowzroczność, nadwzro- 

czność i astygmatyzm. Zabieg jest bezbolesny  

i trwa od kilku do kilkunastu minut. Optymalną 

metodę korekcji wzroku wskaże lekarz, który 

przy braku przeciwwskazań medycznych,  

uwzględni także Twój wybór i wysłucha, jakie 

masz oczekiwania związane z zabiegiem.

Rozwój okulistyki pozwala tysiącom ludzi 

spełniać marzenia o pełnej aktywności 

zawodowej czy w czasie wolnym, bez 

ograniczenia w postaci okularów czy 

soczewek. Najnowsze metody korekcji wzroku 

zmniejszyły inwazyjność zabiegów, dzięki 

czemu zminimalizowały ryzyko powikłań 

oraz znacząco skróciły czas rekonwalescencji. 

Najbardziej innowacyjną metodą jest 

Mikrosoczewkowa Korekcja Wzroku Lentivu®.  

Przeznaczona jest dla krótkowidzów (-) oraz 

osób z astygmatyzmem  krótkowzrocznym. 

Zabieg korekcji wzroku metodą Lentivu® trwa 

zaledwie kilkadziesiąt sekund. Wykonuje się go 

przy użyciu urządzenia Visumax, które szybko 

i precyzyjnie koryguje istniejącą wadę. Do 

większości swoich codziennych zajęć można 

wrócić już następnego dnia po zabiegu! 

SPRAWDZONA, 
UZNANA I POWSZECHNIE 
STOSOWANA TECHNOLOGIA

LASEROWA KOREKCJA WZROKU

MIKROSOCZEWKOWA 
KOREKCJA WZROKU

TWOJA PODRÓŻ 
DO PEŁNEGO KOMFORTU ŻYCIA 
ZACZYNA SIĘ W OPTEGRA.
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CZY KOREKCJA WAD
WZROKU JEST DLA MNIE?

Podstawową rzeczą, o której warto pamiętać, 

jest fakt, że korekcja wad wzroku to zabieg 

prosty i należący do najbezpieczniejszych 

zabiegów medycznych. Od lat skutecznie 

pomaga odzyskiwać ostrość widzenia i radość 

życia setkom tysięcy osób na świecie. Bardzo 

często naszymi Pacjentami okazywali się ludzie, 

których nie zmusiły do zabiegu problemy  

z widzeniem, ale zwyczajnie denerwowało ich 

ciągłe szukanie okularów, zaparowane szkła  

i dziesiątki innych sytuacji, w których czuli się źle  

z powodu tych ograniczeń.

W Klinikach Optegra poznasz najwyższej klasy 

specjalistów. Dokładnie wytłumaczą Ci, na 

czym polega procedura oraz przeprowadzą 

szczegółowe badania diagnostyczne, aby 

sprawdzić, do jakiego zabiegu się kwalifikujesz. 

W przeważającej liczbie przypadków nie ma 

jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania 

korekcji wzroku. Dalsze kroki zależą tylko od 

Twojej decyzji.

BEZPIECZNY ZABIEG

PROCES KWALIFIKACJI
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PORÓWNANIE ZABIEGÓW 
KOREKCJI WZROKU

Życie z pełną ostrością widzenia oznaczało przez lata życie w okularach. Dziś jednak świat me-

dycyny oferuje rozwiązania, które mogą zmienić to na stałe.

Korekcja krótkowzroczności (-)
0d 0D do 6D

Korekcja krótkowzroczności (-)
0d 6D do 12D

Powrót do aktywności w  1 dzień (praca 
przy komputerze, prowadzenia auta)

Zabieg minimalnie inwazyjny

Korekcja nadwzroczności (+)

Możliwość zrobienia makijażu 
następnego dnia

Minimalne ryzyko wystąpienia 
zespołu suchego oka

Korekcja astygmatyzmu

Możliwość uprawiania sportów (w tym
wodnych) po upływie kilku dni po zabiegu

Brak dyskomfortu, światłowstrętu  
do kilku dni po zabiegu

Lentivu femtoLASIK LASEK EBK
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Zabieg jest niebezpieczny

Zakwalifikowanie się do zabiegu
jest bardzo trudne

Zabieg jest droższy niż okulary i soczewki
kontaktowe.

Podczas zabiegu i po nim
istnieje duże ryzyko infekcji

Oczy przed zabiegiem są znieczulane przy
pomocy inwazyjnego zastrzyku.

Po zabiegu oczy bardzo bolą.

Zabieg można wykonać tylko  
do 50 roku życia.

Po zabiegu występuje duże ryzyko 
efektu halo.

Korekcja wzroku to metoda nowa i jeszcze
nie w pełni sprawdzona.

Zabieg korekcji wzroku nie jest na stałe.

Zabiegi korekcji wzroku uznawane są za bezpieczne  
i obarczone minimalnym ryzykiem

Do zabiegu korekcji wzroku kwalifikuje się 85-90%  
pacjentów. Astygmatyzm nie jest przeciwwskazaniem 
 do zabiegu.

Przy stabilnej wadzie wzroku okulary
wymienia się średnio raz na 3 lata.
Przez 10 lat średni koszt wymiany
okularów – szkła i oprawki – to 7000 zł.  
(dyt. okularów progresywnych)
Przez 10 lat koszt zakupu soczewek
kontaktowych to 12 000 zł.
Okulary dla osób z dużą wadą wzroku /mających 10,0 D/ 
mogą kosztować nawet ponad 3 000 zł.
Zabieg laserowej korekcji wzroku to wydatek
jednorazowy a ceny rozpoczynają się od 1299 zł.

Oczy przed zabiegiem korekcji wzroku są znieczulane 
wyłącznie za pomocą kropli.

Po zabiegu Lentivu® i FemtoLASIK odczuwane  
może być jedynie delikatny dyskomfort.

Nie istnieje górna granica wieku kwalifikująca  
do zabiegu. Należy jednak pamiętać, że zabieg  
korekcji wykonywany jest od wieku stabilnej  
wady czyli średnio od 20 roku życia.

Ryzyko efektu halo po zabiegu przy zastosowaniu  
najnowszych technologii jest minimalne.

Metody laserowej korekcji wzroku dają możliwość skorygowania 
wad od -10,0 do +6,00 dioptri oraz astygmatyzm.

Rezultaty korekcji mają charakter stały i niezwykle rzad-
ko zdarza się, że zabieg trzeba powtórzyć. Zdecydowana 
większość pacjentów pozbywa się wady wzroku na stałe.

Na świecie wykonano już ponad 1 000 000 zabiegów 
z użyciem lasera VisuMax (w Optegra znany jako zabieg 
Lentivu®) oraz wiele milionów zabiegów FemtoLASIK.

Ryzyko infekcji jest minimalne i można 
je porównać do ryzyka infekcji podczas  
stałego i intensywnego noszenia soczewek  
kontaktowych przez okres roku

FAKTY I MITY 
O KOREKCJI WZROKU

Nie ma możliwości skorygowania dużej wady
wzroku.

MITY FAKTY
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Po zabiegu nie można leczyć innych chorób 
oczu, które mogą pojawić się w przyszłości.

Po zabiegu występuje suchość oczu.

Po zabiegu długo nie można uprawiać 
sportów.

Podczas zabiegu czuć ból.

Zabieg korekcji nie wyklucza leczenia chorób 
oczu w przyszłości.

Suchość oczu jest przejściowa u zdecydowanej 
większości pacjentów. Najmniejsze ryzyko suchego 
oka występuje po zabiegu Lentivu® i FemtoLASIK.

Po zabiegu Lentivu® już na drugi dzień można wrócić
do aktywnego stylu życia.

Podczas zabiegu nie odczuwa się bólu. Oczy są znieczu-
lone silnie działającymi kroplami, które mają natychmia-
stowe działanie. Może być odczuwalny jedynie niewielki 
ucisk na oku oraz delikatny dyskomfort związany  
z przytrzymaniem powiek.

KAŻDY PRZYPADEK
ROZPATRUJEMY INDYWIDUALNIE

Istnieje wiele rodzajów chorób oka. Każda z nich rozwija się na nieco innym tle i ma odmienne 

źródło. Specjaliści z naszych Klinik starają się dokładnie poznać przypadek każdego Pacjenta. 

Dzięki temu potrafią ustalić przyczynę schorzenia oraz ułożyć optymalny plan opieki medycznej 

i terapii.

PEŁEN ZAKRES USŁUG  
MEDYCZNYCH DOSTĘPNYCH 
W NASZYCH KLINIKACH:

Korekcja wzroku

Zaćma

Zwyrodnienie plamki (AMD)

Retiniopatia cukrzycowa

Jaskra

Stożek rogówki

Zez

Okulistyka dziecięca

Okuloplastyka

Diagnostyka

DLA NAS  

NAJWAŻNIEJSZY  
JEST PACJENT



02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 18

40-101 Katowice
ul. Chorzowska 148, Silesia Business Park, bud. C

53-332 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 73-95

35-001 Rzeszów
 ul. Warszawska 18, budynek Skyres

61-101 Poznań
ul. Wenecjańska 8

20-719 Lublin
ul. Gęsia 5

30-347 Kraków
ul. Kapelanka 42A

90-127 Łódź
ul. Składowa 35

71-153 Szczecin
ul. Mickiewicza 140

222 426 260
kontakt@optegra.com.pl 

www.optegra.com.pl

Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18.

Chcesz dowiedzieć  
się więcej?


