לראות בעיניים כדי להאמין

גם ללא מתאימים מתגשם החלום! רק  70%מהמעוניינים לעבור ניתוח הסרת משקפיים בלייזר מתאימים
לכך מבחינה רפואית .ישנם  30%שאינם מתאימים ולרובם קיים פתרון חדשני ,קצר ובטוח .ברשת "עיניים"
מציעים לכם מגוון טיפולים חדשניים נוספים בתחום הראייה.
הסרת משקפיים בלייזר
הסרת משקפיים בלייזר הפכה להליך ניתוחי נפוץ בשנים האחרונות.
"עיניים" -המרכז הרפואי של ד"ר שמואל לוינגר ,מוביל בתחום זה בישראל בזכות שימוש בטכנולוגיה
הרפואית המתקדמת בעולם ובזכות ניסיונם הרב של מנתחי העיניים המובילים בארץ.
במרכזים הרפואיים " עיניים " קובע הרופא האם מתאים המטופל לניתוח הסרת משקפיים בלייזר .רק לאחר
בדיקת התאמה קפדנית ויסודית אשר נמשכת כ 3-שעות .הבדיקה כוללת :בדיקה של מבנה העין ,תקינותן
של הקרנית והרשתית ,וצילומי טופוגרפיה של הקרנית .בהתאם לתוצאות הבדיקה ,אם ימצא המטופל
מתאים ,יקבע הרופא באיזו שיטה יבוצע הניתוח.
במרכזים הרפואיים "עיניים" מבצעים הסרת משקפיים בלייזר באופן בלעדי בשיטת ה" אינטראלאסיק " .שיטה
זו הינה המדויקת והבטוחה בעולם .בשיטה זו נעשה שימוש בקרן לייזר מדויקת וממוחשבת וללא סכין
כירורגית .שיטה מדויקת זו ,מאפשרת הסרת משקפיים גם במקרים שבעבר לא ניתן היה לנתח .כגון:
אישונים רחבים במיוחד ,קרניות דקות ,קוצר ראייה ואסטיגמציה גבוהה )צילינדר( .יתרון נוסף הוא החלמה
מהירה יותר וחזרה מיידית לשגרה.
הסרת משקפי קריאה לטיפול בזוקן הראייה )פרסביופיה( מאפיין בני +40
טיפול בשיטת ה"פרסבילאסיק" המבוצע בלעדית ב"עיניים" ,ומאפשר עיצוב מולטי פוקלי של הקרנית
)בדומה למשקפיים מולטי פוקליים( ,בשתי העיניים בו זמנית ומאפשר גם את הסרת משקפי הקריאה .ניתוח
זה מחזיר את יכולת הראייה המולטי-פוקלית לכל טווח המרחקים :לרחוק ,קרוב ולטווח הביניים.
" השתלת עדשה" תוך עינית
בעלי קרניות דקות במיוחד ,בעלי קוצר ראייה או רוחק ראייה גבוהים ובעלי צילינדרים גבוהים ,אשר אינם
יכולים ליהנות מן היתרונות של טיפולי הלייזר ,יכולים להסיר את המשקפיים ע"י הטיפול החדשני של
"השתלת עדשה" תוך עינית.
בניתוח המבוצע במרכז הרפואי "עיניים" העדשה המלאכותית מותאמת ללקות הראייה של המטופל
ומוחדרת לעין לפני העדשה הטבעית .ההשתלה מבוצעת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ביותר והינה הליך
קצר ,בטוח והפיך .ההרדמה הינה מקומית באמצעות טיפות ובפיקוח רופא מרדים.
הניתוח מבוצע לרוב ללא תפרים וללא צורך באשפוז .המנותח מתחיל ליהנות מראייה טובה ,ללא משקפיים,
כבר לאחר מספר שעות.
מולטי-קטרקט :השתלת עדשה מולטי-פוקלית בניתוח הקטרקט
עם השנים מאבדת עדשת העין הטבעית את שקיפותה ונעשית עכורה .תהליך זה הקרוי קטרקט או ירוד,
הינו הדרגתי וגורם לטשטוש הראייה ,ברוב המקרים בשתי העיניים ,אך לא באותו קצב וחומרה .במרכז
הרפואי "עיניים" ניתן לבצע שדרוג לניתוח הקטרקט באמצעות השתלת עדשה מולטי-פוקלית .לאחר
הוצאת העדשה העכורה מושתלת במקומה עדשה מלאכותית ,שקופה ומולטי-פוקלית .הודות לטכנולוגיה
חדשנית זו ,ניתן למקד את הראייה הן למרחק והן לקריאה ובכך להקטין את התלות במשקפיים.
ניתוח מולטי-קטרקט נמשך עד חצי שעה ואינו מצריך אשפוז.
סניפי רשת "עיניים" – ד"ר לוינגר פרוסים ברחבי הארץ.
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