LASERLEIKKAUS
silmän taittovian korjausleikkaus

Suunnittelemme
parhaan ratkaisun
Sinun silmillesi.

Varaa aika
maksuttomaan
hoitoarvioon!

Varaa aika tai
kysy lisää!
p. 0101 9 2020

SILMÄSAIRAALA VALO – LASERLEIKKAUS

Laserleikkauksella eroon silmälaseista
Jos haluat päästä eroon silmälaseista tai ainakin vähentää lasien
tarvetta, meillä on sinulle erilaisia vaihtoehtoja. Voit tulla kysymään
ja keskustelemaan leikkausmahdollisuuksista. Suunnittelemme
yhdessä parhaan ratkaisun sinun silmillesi.

TAVALLISIMMAT TAITTOVIAT

LEIKKAUSMENETELMÄT

Tavallisimmat taittoviat ovat likitaitteisuus, kaukotaitteisuus ja hajataittoisuus.
Neljänkymmenen ikävuoden jälkeen vaivoja aiheuttaa myös ikänäköisyys, joka ilmenee kaikilla taittovirheestä riippumatta.

Jos haluat päästä silmälaseista eroon,
sarveiskalvoa muokkaava laserleikkaus voi
olla sinulle erinomainen ratkaisu. Näissä
leikkauksissa taittovirhe korjataan sarveiskalvoa muotoilemalla tarkkaan tehtyjen
mittausten ja laskelmien mukaisesti.

Likitaittoisuudessa näkee ilman laseja lähelle, mutta kaikki kaukana oleva näyttää
sumealta. Kaukotaitteinen näkee nuorena
hyvin kauas ilman laseja, mutta varsinkin lähelle tarkentaminen rasittaa silmää
ja näkö sumenee. Hajataitteisuus taas aiheuttaa epätarkkuutta kaikille etäisyyksille. Ikänäkö puolestaan aiheuttaa sen, että
kaukokorjauksen lisäksi lukiessa tarvitaan
erilliset lukulasit.
Nämä taittoviat ovat useimmiten hyvin
korjattavissa silmä- tai piilolaseilla ja myöhemmällä iällä monitehosilmälaseilla. Silmälasien käyttö voi kuitenkin olla ongelma monessa tilanteessa, kuten urheillessa
ja ulkoillessa sateella. Täysi riippuvuus silmälaseista voi jo sinänsä olla rajoittavaa ja
häiritsevää. Piilolinssit eivät sovi kaikille,
eikä niiden käyttö aina ole ongelmatonta.

Meillä on käytössämme
ZEISSin Visumax-laitteisto
ja viimeisimmän sukupolven
SMILE-tekniikka.

Maksuttomassa hoitoarviossa tehdyillä
tutkimuksilla selvitetään, onko leikkausta
mahdollista tehdä. Esitutkimuksessa tehdään lisää mittauksia ja perusteeliinen silmien tutkimus ja mustuaiset laajennetaan.
Tavallisimmat leikkaukset ovat femtoLASIK ja SMILE. FemtoLASIK-leikkaus on
jo pitkään ollut eniten käytetty laser-leikkaus. Siinä sarveiskalvoon tehdään femtosekuntilaserilla ohut läppä, joka käännetään syrjään ja laseroidaan sarveiskalvoa
sen alta. SMILE on uudempi tekniikka,
jossa femtosekuntilaserilla ”leikataan”
sarveiskalvon sisältä pyöreä viipale, joka
poistetaan muutaman millimetrin aukosta.
Leikkauksen jälkeen voit nähdä erinomaisesti ilman laseja kaikille etäisyyksille.
Kaikkiin silmiin ei laseria voi tehdä. Usein
silloin hyvä vaihtoehto on silmän sisään
asetettava piilolinssi (ICL), jolla voi korjata turvallisesti myös erittäin suuria taittovirheitä.

LASERLEIKKAUS
Ikänäön myötä tilanne muuttuu, mutta
ikänäkövaivojen helpottaminen on mahdollista uusimmilla tekniikoilla, kuten
Supracor-leikkauksella. Supracor-leikkaus
soveltuu erityisesti kaukotaitteisille ja
ikänäköisille. Laserleikkausten jälkeen
elämä ilman jatkuvaa silmälasien tarvetta on helpompaa ja huolettomampaa.
Mikäli laser ei sovellu ikänäköiseen silmään, on linssileikkaus silloin turvallinen vaihtoehto. Linssileikkauksessa
ikänäköä voidaan korjata joko monovisiolla tai silmään asetettavalla moniteholinssillä.

Laserleikkaukset kestävät vain muutaman minuutin ja kotiin pääsee yleensä
noin tunnin kuluttua leikkauksesta. Leikkaukseen tullessa hoitajamme tiputtaa
silmiin tippoja ja käy läpi leikkkauspäivän
eri vaiheet.
Toimenpide tapahtuu potilaan ollessa
makuuasennossa. Silmien pinta puutuu tipoilla kivuttomaksi ja silmät pysyvät auki
pienen luomenlevittimen avulla.
Laserin katseentunnistin varmistaa, että
silmä pysyy paikoillaan. Jos katse liikkuu,
laser lopettaa välittömästi toimintansa.
Silmät käsitellään peräkkäin, ja toimenpiteen jälkeen siirrytään lepohuoneeseen.
Näkö on heti laserkäsittelyn jälkeen hiukan
sumea, mutta riittävä kotiin siirtymiselle.

LASERLEIKKAUKSIEN HINNAT
FEMTOLASIK, 2 silmää 						

2 400 ¤

ASA - PINTALASERLEIKKAUS, 2 silmää

2 400 ¤

SMILE - LASERLEIKKAUS, 2 silmää

2 900 ¤

SUPRACOR, 2 silmää

3 900 ¤

LINSSILEIKKAUKSET, 2 silmää alkaen

4 090 ¤

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

S i l m ä s a i r a a l a Va l o

Laserimme toimivat 100 %:sti uusiutuvalla sähköllä.

Laserleikkaus

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 FemtoLASIK leikkaus 12 erässä, korko 0 %. Ostos 2 400 euroa
tai 12 erässä 205 /kk, tilinhoitopalkkio 5 /kk, korko 0 %, luottohinta 2 460 .
Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 5 /kk ja vuosimaksu 30  toisesta
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1 500 euron luottosaldolle on 25,98 % (5/2017), kun
nimelliskorko on 12,81 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, Itämerenkatu 11-13, Helsinki.

