HARMAAKAIHI
kaihileikkaus

Meillä pääset
kaihileikkaukseen
silloin, kun Sinulle
parhaiten sopii

Varaa aika tai
kysy lisää!
p. 0101 9 2020

SILMÄSAIRAALA VALO – KAIHILEIKKAUS

Kaihileikkaus kirkastaa
katseen
Kaihilla tarkoitetaan silmän linssin eli mykiön samentumista.
Silmän sisällä oleva mykiö menettää iän myötä vähitellen
kirkkauttaan ja samentuu.
KAIHIN OIREET

KAIHILEIKKAUS

SINUN TARPEESI MUKAAN

Kaihin oireita voi olla lisääntynyt valon
tarve, värien muuttuminen, häikäisy,
sopivan silmälasivahvuuden muuttuminen ja näön epätarkkuus. Kaihi kehittyy
tavallisimmin hitaasti, jolloin muutoksia
ei välttämättä huomaa kovin hyvin. Toisaalta jo alkavakin kaihi voi häiritä näkemistä tuntuvasti.

Kaihileikkaus on toimenpide, jossa oma
samentunut linssi vaihdetaan kirkkaaseen uuteen muovilinssiin. Samentunut linssi poistetaan ultraäänilaitteella,
ja muovilinssi sijoitetaan silmän sisään
samaan paikkaan missä alkuperäinen
linssi oli.

Meillä pääset kaihileikkaukseen kun haluat. Tapaat kirurgisi ennen ja jälkeen
leikkauksen, ja hänen kanssaan voit
leikkausta ennen keskustella toiveistasi
ja tarpeistasi näkösi suhteen. Näin saadaan valittua juuri sinulle paras linssiratkaisu.

Kaihi kehittyy iän myötä lähes kaikille,
mutta yksilölliset erot ovat suuria. Kaihin kehittymistä ei voi millään estää tai
hidastaa. Ainoa hoitokeino kaihiin on
leikkaus.

Leikkaus tehdään pintapuudutuksessa, eli silmä puudutetaan silmätipoilla.
Leikkaus kestää tavallisimmin 10-15 minuuttia, ja leikkauksen jälkeen pääsee
pian lähtemään kotiin. Näkö on useimmiten kirkas jo leikkausta seuraavana
päivänä.

KAIHILEIKKAUKSET
KAIHILEIKKAUS VALO

S i l m ä s a i r a a l a Va l o

HINTA

KELA-KORVAUS

1490 ¤

106 ¤

2090 ¤

106 ¤

2690 ¤

106 ¤

390 ¤

45 ¤

yksitehoinen asfäärinen tekomykiö, 1 silmä

KAIHILEIKKAUS VALO - PLUS				

Leikkauksen jälkeen on mahdollista
nähdä tarkasti jopa ilman laseja kauas,
lähelle tai sekä että, riippuen silmän
ominaisuuksista ja silmään laitettavan
linssin vahvuudesta ja tyypistä. Kerromme vaihtoehdoista ja valitsemme
yhdessä kullekin potilaalle ja silmälle
parhaiten sopivan linssin.

Kerromme vaihtoehdoista ja valitsemme
yhdessä kullekin
potilaalle ja silmälle
parhaiten sopivan
linssin.

hajataittoa korjaava asfäärinen tekomykiö, 1 silmä

KAIHILEIKKAUS VALO - LUX				
monitehoinen tekomykiö, 1 silmä

JÄLKIKAIHIN HOITO - YAG-LASERILLA 			

Olemme mukana KELA-suorakorvauspalvelussa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Harmaakaihi

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

KYSY LISÄÄ TAI VARAA AIKA!
p. 0101 9 2020
www. silmasairaalavalo.fi
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Silmäsairaala Valossa voit maksaa Aktiivirahalla
Esimerkiksi kaihileikkauksen 12 erässä, korko 0 %. Ostos 1400 euroa
tai 12 erässä 122 /kk, tilinhoitopalkkio 5 /kk, korko 0 %, luottohinta 1460 .
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.

