LAZER

TEKNOLOJİLERİ
KİŞİYE ÖZEL
İLERİ LAZER
TEKNOLOJİLERİ
İLE MİYOP,
HİPERMETROP VE
ASTİGMATTAN
KURTULUN!

BAŞARILI BİR
LAZER AMELİYATININ
EN ÖNEMLİ KISMI
TEKNOLOJİK VE
MEDİKAL ALTYAPI
1.YETERLİ DONANIM VE
DOKTOR TECRÜBESİ
Hastanenin teknolojik ve hijyenik altyapısı sağlanıp,
ameliyat malzemeleri kişiye özel ve tek kullanımlık
hazırlanmalıdır.
Alanında uzman ve yüksek vaka deneyimine sahip
doktorlar tarafından gerçekleştirilen ön ölçüm ve tetkikler
sonrasında hastaya kusursuz bir tedavi ortamı sağlanmış
olmaktadır.
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda
tüm muayeneler birçok aşamadan oluşur.

2. LAZER
UYGUNLUK TESTLERİ
Her insanın göz yapısı tıpkı parmak izi gibi özel ve
eşsizdir. İşte bu yüzden lazer ameliyatında
başarının en önemli unsuru; detaylı tetkiklerle
birlikte göz yapısına uygun lazer teknolojisinin
kullanılmasıdır.
Aşağıdaki cihazların tamamı lasik,
katarakt ve diğer refraktif ameliyatları
öncesi kullanılır.

WAVELIGHT
TOPOLYZER

i-DESING

PENTACAM

OCULYZER

SIRIUS

VISIONIX

EYE REFRACT

• Topografi
• Scheimpflug
• Ön kamera
görüntülenmesi
• Pupillografi
• Lensolan sitometri
• Meibomian profi
tear film analizi

3. LAZER
TEKNOLOJİLERİ
Güvenilir entegrasyon, daha hızlı
prosedürler ve daha fazla verimlilik
elde etmemize yardımcı olan son
teknoloji VISUMAX 800 Cihazı
Dünyagöz’de!

MİNİMAL İNVAZİV FLEPSİZ
CERRAHİ; SMILE
Küçük insizyon lentikül ekstraksiyonu veya kısaca
SMILE, PRK ve LASIK’in ötesinde 3. nesil lazer ile
görüş düzeltme olarak sağlam bir şekilde kurulmuştur.
Bu, önceki nesillerin iki avantajını birleştiren, minimal
invaziv, flepsiz bir prosedürdür. Hiçbir flep gerektirmez
ve dış kornea tabakası büyük ölçüde bozulmadan kalır.
Kuru göz gibi diğer ameliyat sonrası yan etkiler daha az
görülür. Görsel iyileşme hızlıdır ve hasta sosyal
hayatına çok hızlı dönebilir.
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FLEP CERRAHİSİ; LASIK

Femto Saniye Lazer (FSL) yardımlı keratomileusis veya
LASIK, 2. nesil lazer ile görüş düzeltme işlemini başlattı.
Günümüzde kişiye özel (Wavefront:WF) teknolojisiyle
beraber yapılması ile bu teknoloji I-LASIK adını aldı. FSL ile
flep oluşturma bu yönteme mükemmelik kazandırırken WF
teknolojisi sayesinde kişiye özel lazer yapılma imkânı doğdu.
Bu yöntemde görsel iyileşme hızlıdır ve görme kalitesi
mükemmele yakındır. Bu flep prosedürünün en gelişmiş şekli
olan FemtoSaniye LASIK- ILASIK bugün dünyanın dört bir
yanında yaygın olarak uygulanmaktadır.
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YÜZEY ABLASYON CERRAHİSİ;
NOTOUCH, PTK-PRK, LASEK
1. nesil lazer görme düzeltmesidir. Teknik, yüzey ablasyon
cerrahisi ile karakterizedir. Tedaviyi takiben ağrı hissi ve görsel
iyileşme, genellikle diğer prosedürlere göre daha uzun sürer.
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SMILE lazer teknolojisi, hastalara korneada büyük kesi
yapılmadan lazer cerrahisi imkanı sağlamaktadır. Kornea
biyomekaniği için mükemmel bir üstünlük sağlayan bu teknoloji
yardımıyla

ameliyat

yaşamaktadır.
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sonrası

hastalar
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bunun

konforunu

4. TEKNOLOJİK
ALTYAPI

Smile Lazer

Femtosaniye Lazer

Wavelight Teknolojisi

ESKİ NESİL TEKNOLOJİ
MİKROKERATOM,
2005 YILINDAN BU YANA
DÜNYAGÖZ HASTANELER
GRUBU’NDA
KULLANILMAMAKTADIR!

LASIK veya ALK cerrahisinde kornea flebi
oluşturmak için tasarlanmış salınımlı bir bıçağı olan
hassas bir cerrahi alettir. Mikrokeratom cihazı artık
kullanılmayan eski teknolojidir.

LAZER TEKNOLOJiSiNDE
DÜNYAGÖZ FARKI
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda lazer ameliyatları
için geliştirilmiş No-Touch, i-Lasik ve Smile
teknolojileri ile kişiye özel tedavi uygulanmaktadır.
Hastanın göz yapısı, mesleği, yaşam standardı,
günlük alışkanlıkları ve yaptığı sporlar gibi tüm
kriterler titizlikle Dünyagöz Hastaneler Grubu
bünyesinde bulunan uzman hekimler tarafından
incelenip, değerlendirilmektedir.

LAZER AMELİYATI
OLACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ
BİLGİLER
Lazer ameliyatının kısa sürmesi operasyonun basit bir
operasyon olduğu anlamına gelmez.
Gelişen
teknolojinin üstünlüklerinden yararlanılır ve insan eliyle
yapılacak birçok aşama cihazlarla tamamlanır.
Excimer Lazer, Intralase Lazer, i-Lasik, No-Touch ve
Smile Lazer olmak üzere kişiye uygun belirlenen lazer
tedavi çeşitleri vardır. Bu tedaviler de kendi içinde
gözün yapısına göre farklılık gösterir. Belli göz
yapılarında ve hatta farklı meslek gruplarındaki
hastalarda daha yüksek başarı ile tedavi sağlayan farklı
lazer teknolojileri mevcuttur. Tıpkı parmak izi gibi gözün
yapısı ve görme gücü kişiye göre farklılıklar gösterir.
Yapılacak olan lazere uygunluk testinin ardından
kullanılacak olan lazer yönteminin seçiminde hastanın
kornea tabakasının inceliğinden, kırma kusurunun
derecesine hatta hastanın mesleki risklerine kadar
birçok değişken önemlidir. Detaylı göz tetkikleri yapılıp
operasyon için tüm unsurlar sağlandığında hasta
başarılı bir şekilde tedavi edilir. Hastaların çoğu
ameliyatın ertesi günü günlük hayatına devam edebilir.

· Hastanenin teknolojik ve hijyenik
altyapısı,
· Ameliyat malzemelerinin kişiye özel
ve tek kullanımlık olması,
· Lazer tedavi ve tetkikleri için tüm
teknolojik altyapının oluşturulması,
· Hastanın lazer konusunda
deneyimli bir doktor ile buluşması
durumunda kusursuz bir tedavi
ortamı oluşmaktadır.

GÖZLÜKSÜZ NET GÖRMEK
HERKESİN HAKKI!
Yeryüzünde milyonlarca insan miyop, hipermetrop ve
astigmat gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen görme
problemleriyle yaşamakta ve buna güvenilir çözümler
aramaktadır.

HAYATINIZDA NELER
DEĞİŞECEK?
• Gözlüksüz ve lenssiz aynada yüzünüzü rahatlıkla
görebilirsiniz.
• Spor aktivitelerinizde rahatlık ve daha yüksek başarı
sağlayabilirsiniz.
• Rüzgâr ve yağmur gibi iklim olaylarından daha az
etkilenirsiniz.
• Gözlük ve lensin günlük aktivitelerinizde yarattığı
kısıtlamalardan kurtularak yaşam kalitenizi
arttırabilirsiniz.

UNUTMAYIN!
Bizi dünyaya ve
sevdiklerimize bağlayan
kıymetli organımız olan
GÖZLERİMİZ,
yaradılışımızın bize
verdiği vücudumuzdaki
en değerli armağandır.
Yaşa bağlı olarak veya
beklenmedik
olumsuzluklar karşısında
göz sağlığımızın
etkilenmesi normaldir.
İŞTE TAM DA BU
NOKTADA ÇOK
DİKKATLİ
OLMAK GEREKİR!

Göz sağlığınız ile ilgili hizmet
alacağınız yere karar verirken,
önceliğiniz fiyat olmamalıdır. Çünkü
iyi sağlık hizmeti almak herkesin
hakkıdır. Çevreden tedavilerle ilgili
duyduğunuz
“Bu
hastane
ücretsiz
yapıyor,
burası
indirim uyguluyor, az para
alıyor” gibi söylemlere itibar
etmeyiniz. Zira sağlığın ucuzu
olmaz. Ucuz sağlık hizmeti
ancak
kaliteden
ödün
verilerek
sunulabilir. Göz
sağlığı teknolojisi günümüzde çok
ilerlemiştir. İyi teknoloji insan
sağlığını her zaman korur. Doğru
yerde doğru tedavi için günümüz
teknolojisini,
hastanenin
donanımını,
ameliyathanesini,
hijyen koşullarını ve doktor
tecrübesini iyi araştırınız ve
gözlerinizi tecrübeli uzmanlara
emanet ediniz. Ancak bu sayede
geri dönüşü olmayan başka
kayıplardan kurtulmuş, yaşam
kalitenizi de ömür boyu korumuş
olursunuz.

