
GLAUKOOMA
 seuranta ja hoito

Silmäsairaala Valo tarjoaa 
huippuasiantuntemusta 

glaukooman hoidossa

Varaa aika tai 
kysy lisää! 
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S i l m ä s a i r a a l a  Va l o G l a u k o o m a

Glaukooma on yleistyvä silmäsairaus, 
joka on useimmiten oireeton. Silmän-
paine ei aina ole koholla, joten pelkkä 
silmänpaineen mittaus ei kerro, onko 
glaukoomaa vai ei. Sairaus vaurioit-
taa näköhermoa, ja johtaa puutok-
siin näkökentässä. Vauriot ovat py-
syviä, ja siksi sairauden löytäminen 
mahdollisimman varhain on tärkeää. 
Mahdollisen glaukooman diagnosoin-
tiin tai poissulkuun tarvitaan asiaan 
perehtyneen silmälääkärin tekemä 
huolellinen silmien tutkiminen vastaan-
otolla, ja useimmiten laitteilla otettavia 
tutkimuksia, kuten hermosäievaloku-
vat, hermosäikeiden valokerroskuvaus 
(OCT) ja näkökenttätutkimus. 

 

Glaukoomalääkäreillämme on syvä 
asiantuntemus ja pitkä kokemus glau-
kooman hoidosta kaikilla menetelmillä. 
Me arvioimme tilanteesi ja suunnitte-

Huippuasiantuntemusta glaukooman hoidossa

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus myös 
glaukooman kirurgisesta hoidosta.

MIKÄ ON GLAUKOOMA?

ET OLE SAIRAUTESI KANSSA YKSIN

Koska glaukooma on etenevä sairaus, 
joka aiheuttaa pysyvää vauriota nä-
köhermoon, ja voi pitkälle edettyään 
aiheuttaa näkövammaisuutta, on sen 
toteaminen mahdollisimman varhain 
tärkeää. Tämä onnistuu asiantuntevan 
silmälääkärin ja huippulaatuisten tut-
kimusten avulla. 

Kun glaukooma on todettu ja hoi-
dossa, sen säännöllinen seuranta on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollisen 
etenemisen havaitsemiseksi. Joskus 
tutkimuksillakaan ei saada varmuutta, 
onko kyseessä glaukooma, ja tällai-
sissakin tilanteissa seuranta on ainoa 
keino varmistua tilanteesta ja löytää 
sairaus ajoissa. Silmäsairaala Valossa 
tarjoamme glaukooman pitkäjänteistä 
seurantaa ja hoitoa aina saman, oman 
silmälääkärisi toimesta. 

 

Glaukooman hoitoon meillä on käytet-
tävissä kammiokulman laserhoito, se-
lektiivinen lasertrabekuloplastia (SLT). 
Hoito on potilaalle helppo ja kivuton, 
kertakäynnillä suoritettava toimenpi-
de, joka laskee silmänpainetta yleensä 

vuosiksi. Hoito on erinomainen vaih-
toehto lääkkeille, kun glaukooma on 
juuri todettu, tai lääkehoitoa täyden-
tävä hoitomuoto, kun silmänpainetta 
alentavien lääkkeiden teho ei riitä tai 
ne aiheuttavat haittavaikutuksia. Li-
säksi hoito voidaan toistaa, jos paine 
myöhemmin nousee uudelleen. 

Glaukooman lääkehoidossa on käy-
tettävissä useita erilaisia valmisteita, 
joista valitsemme kullekin potilaalle 
sopivimman vaihtoehdon tai lääkeyh-
distelmän.  
 
Aina ei laser- ja lääkehoidolla saada 
riittävän hyvää silmänpaineen laskua, 
ja silloin tarvitaan glaukoomakirurgiaa. 
Leikkauskaan ei palauta glaukooman 
takia menetettyä näköä, mutta se on 
tehokkain tapa laskea silmänpainetta. 
Silmäsairaala Valossa on mahdollista 
tehdä kaikkia Suomessa käytettävissä 
olevia glaukoomaleikkauksia ja glau-
koomakirurgeillamme on niistä erityi-
sen laaja kokemus. Silmät ja glaukoo-
mat ovat yksilöllisiä, ja me valitsemme 
juuri sinulle parhaan hoitomuodon, 
jotta näkösi säilyisi mahdollisimman 
hyvänä.

GLAUKOOMAN SEURANTA

GLAUKOOMAN HOITO

SILMÄSAIRAALA VALO – GLAUKOOMAN SEURANTA JA HOITO

GLAUKOOMAHINNASTO  

SLT, 1 silmä     390 ¤

YAG-IRIDOTOMIA, 1 silmä 390 ¤

GONIOPUNKTIO, 1 silmä 390 ¤

GLAUKOOMALEIKKAUKSET alkaen  3190 ¤
mm. syvä sklerektomia, trabekulektomia, 
ab interno trabekulektomia, sunttileikkaukset

Olemme mukana KELA-suorakorvauspalvelussa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Silmäsairaala Valossa oma 

glaukoomaan perehtynyt 

silmälääkärisi seuraa 

tilannettasi ja vastaa 

kaikesta tarvitsemastasi 

hoidosta, vuodesta toiseen. 

lemme yhdessä sopivan seurannan ja 
hoidon juuri sinun silmillesi. Olemme 
valinneet sairaalaamme erinomaiset 
laitteet, joilla sairauden asteen arvi-
ointi ja seuranta onnistuvat parhaalla 
mahdollisella tavalla. Voimme ottaa 
korkealaatuiset valokuvat ja hermo-
säikeiden valokerroskuvauksen (OCT) 
sekä näkökenttätutkimuksen, joista 
asiantuntijamme pystyy arvioimaan 
silmiesi tilanteen. 
 
Korkealaatuiset silmänpohjan hermo-
säiekuvat otetaan erikoiskameralla 
tarvittaessa mustuaiset laajentavien 
silmätippojen laiton jälkeen. Myös 
valoleikekuvaus tapahtuu vaivatto-
masti, silmään koskematta. Näkökent-
tätutkimuksessa kartoitetaan näköä 
näkökentän reunoilla vilkuttamalla 
valopisteitä eri puolilla näkökenttää. 
Kaikki tutkimukset ottaa koulutettu 
hoitajamme. 

TARKEMPI LEIKKAUS- JA TUTKIMUSHINNASTO VERKKOSIVUILLAMME.
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KYSY LISÄÄ TAI VARAA AIKA!

HELSINKI

Mannerheimintie 4, 7. krs 
00100 Helsinki 
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helsinki@silmasairaalavalo.fi 

www.silmasairaalavalo.fi

KOUVOLA

Kauppamiehenkatu 4, 8. krs 
(Pohjola-talo) 45100 Kouvola
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kouvola@silmasairaalavalo.fi 

www.silmasairaalavalo.fi

Et ole sairautesi kanssa yksin. Me olemme sinua varten. 
Toimimme silmiesi ja näkösi parhaaksi.

Silmäsairaala Valossa voit maksaa Aktiivirahalla

Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 5 /kk ja vuosimaksu 30  toisesta 

vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 euron luottosaldolle on 25,98 % (5/2017), kun 

nimelliskorko on 12,81 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, Itämerenkatu 11-13, Helsinki. 

Esimerkiksi kaihileikkauksen 12 erässä, korko 0 %. Ostos 1400 euroa 
tai 12 erässä 122 /kk, tilinhoitopalkkio 5 /kk, korko 0 %, luottohinta 1460 .


