MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB LÉZERKLINIKÁJA
Maximális biztonság közel 100 000 lézerkezelés tapasztalata alapján

ORVOSI
GARANCIA

Sasszemkezelés
A legnépszerűbb lézeres szemműtét

®

Sasszemkezelés

®

A legnépszerűbb lézeres szemműtét Magyarországon
Magyarországon eddig körülbelül 140 000 lézeres szemműtétet végeztek, ebből közel
100 000 lézerkezelést a Sasszemklinikán. 10 páciensből 7-en a Sasszemkezelést
választják. A Sasszemklinika az egyik legrégebbi hazai szemészeti lézerklinika és a
legnagyobb számban végzi a lézeres szemműtéteket. Kizárólag lézeres látásjavításra
specializálódva a leggyakorlottabb lézerszemész szakembergárdával, hétfőtől-szombatig
csak lézeres látásjavítással foglalkozunk. A legtöbb hiteles referenciával és ezzel a
legszélesebb ajánlási körrel rendelkezünk.
• Klinikánk kizárólag a hagyomá
nyos lézerkezeléseknél korszerűbb,
eredményesebb, biztonságosabb,
élesebb látást nyújtó Sasszem
kezeléseket® végzi, Sasszem PRK,
Sasszem NO-Touch és Sasszem
FEMTO formájában.
• A Sasszem lézerkezelés ® az évről
évre fejlődő technikának köszön
hetően biz tonságosabb, ered
ményesebb, mint elődei.
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• A Sasszemkezeléssel® élesebb látás
érhető el, mint bármely más, hagyo
mányos lézerkezeléssel.
• A Sasszemkezeléssel® életre szóló
an élesebben láthat, mint ahogy a
kezelés előtt a szemüvegével vagy
a kontaktlencséjével látott. A legtöbb páciensünk látásélessége
125%-os.
• Hazánkban egyedül a Sasszem
klinika rendelkezik a Sasszem
kezeléshez® szükséges valamennyi
szakmai és technikai feltétellel.

tapasztalat

BIZTONSÁG

technika
KOVÁCS ANTAL
olimpiai bajnok
cselgáncsozó
9,5 dioptriával nagyon sokat nem
láttam. Végül 120%-os lett két
szemmel a látásom. Az az érzés,
hogy az ember független – minden
nélkül jól lát –, megfizethetetlen.

garancia

Tapasztalat

Technika

Garancia

Az elmúlt 21 évben közel 100 000
sikeres lézerkezelést végeztünk.
Több mint 130 000 ember fordult hoz
zánk látásproblémájával, ami több mint
Győr teljes lakossága. Az Európában
is kiemelkedően magas kezelési szám
hatalmas tapasztalati hátteret jelent.
Ezt a tudást használjuk fel minden új
páciensünk kezelése során. Szerény
telenség nélkül mondhatjuk, hogy va
lóban szakértői vagyunk a lézerszemé
szetnek.

Hazánk legnagyobb lézerklinikáján
mindig az elérhető legkorszerűbb
technikát alkalmazzuk. A Sasszem
eljárás fejlődik. Ezzel a fejlődéssel
klinikánk is lépést tart. Kiemelten fon
tosnak tartjuk, hogy a világon elérhető
legkorszerűbb vizsgáló műszerekkel
és lézerekkel dolgozzunk.

Közel 100 000 kezelés tapasztalatá
nak birtokában igen nagy biztonsággal
előre meg tudjuk határozni, hogy egy
adott páciens esetében milyen látás
javulásra számíthatunk. Csak akkor
vállaljuk a lézerkezelést, ha megfelelő
eredményt tudunk nyújtani. Az előre
meghatározott eredményre írásos or
vosi garanciát vállalunk.
Ismerje meg a
Sasszemklinikát! Nézze
meg 6 perces filmünket!
http://bit.ly/2iE2ffm
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Miért választják
hazánkban legtöbben
a Sasszemkezelést?
• Szinte minden új páciensünk isme
rőse ajánlása alapján érkezik hoz
zánk. Ahhoz az orvosi intézmény
hez van bizalmuk, amelyről hiteles
referenciával rendelkeznek. Közel
100 000 lézerkezelés tapasztalatával
nem nehéz az ismerősök között elé
gedett „sasszeműt” találni.
• Pácienseink a biztonságot tartják a
legfontosabbnak. Biztonságot pe
dig attól az intézménytől várhatnak,
amely a legnagyobb tapasztalattal,
referenciával rendelkezik.
• Az egyénre szabott Sasszemkeze
lés® valóban élesebb látást biztosít,
mint a hagyományos lézerkezelések.
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• Hazánk legnagyobb klinikája va
gyunk, így módunkban áll mindig
az elérhető legkorszerűbb, legbiz
tonságosabb kezelést nyújtó orvosi
készülékek beszerzése.
• A Sasszemklinika az egyetlen olyan
klinika hazánkban, ahol három
különb öző csúcstechnológiájú
lézerkészülék szolgálja a pácien
sek éleslátását.
• A Sasszemklinika tudományos part
nere a Semmelweis Egyetem, társ
klinikája pedig a lézerszemészetben
világvezető London Vision Clinic,
melynek vezetője Dan Reinstein pro
fesszor, az olvasószemüveg-kezelés
feltalálója.

TATÁR CSILLA
műsorvezető
Öt évet vártam arra, hogy meghozzam ezt a döntést, de az egyik
legjobb döntés volt. Maximálisan
elégedett vagyok és örülök, hogy
megműttettem a szememet.

• Nem ígérünk olyat, amit nem tudunk
teljesíteni. Pontosan megmondjuk,
hogy milyen eredményt tudunk elérni,
és erre garanciát is vállalunk. Azt is
megmondjuk, ha nem tudunk ideális
eredményt biztosítani az adott eset
ben, illetve ha nem érdemes, vagy
nem szabad elvégezni a lézerkeze
lést.

• A kezelést megelőző vizsgálatok és
a kontrollok szándékosan történnek
párhuzamosan klinikánkon. Így min
denkinek módja van arra, hogy el
beszélgessen az aznap kontrollra
érkező 100–120 páciens bármelyi
kével. Érdemes meghallgatni őket
tapasztalataikról, hiszen Ők a mi
referenciáink!

• Klinikánkon kellemes környezet,
nyugodt légkör fogadja páciensein
ket.

• A hét minden napján fogadjuk páci
enseinket. Hétvégén is végzünk
vizsgálatokat, kontrollokat és kezeléseket, alkalmazkodva pácienseink igényeihez.

• Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
pácienseinknek. (Lásd 19. oldal)

• Pácienseinket előjegyzés alapján,
előre egyeztetett időpontban fogad
juk párhuzamosan 6 vizsgálóban.

• Pácienseink rendelkezésére áll az év
minden napján, a nap 24 órájában
telefonos ügyeletünk: (06 1) 2505 505

• Minden páciensünknek saját szak
tanácsadót biztosítunk. Ő az, aki
végig kíséri az alkalmassági vizs
gálaton és a kezelés során minden
felmerülő kérdésre választ ad.

• Vidéki pácienseink számára – az uta
zás csökkentése érdekében – regio
nális hálózatot alakítottunk ki.
• Az OEP nem támogatja a látásjavító lé
zerkezelést, de az egészségpénztárak
jelentős része igen. A nagyobb egész
ségpénztárakkal szerződésben állunk,
így nincs akadálya az általuk elérhető
„árcsökkentésnek”, mely 20% SZJA
visszatérítést jelent. A részletekről szí
vesen adunk bővebb tájékoztatást.
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Melyik lézerkezelés
lehet ideális?
Valamennyi lézeres látásjavítási módszer megegyezik abban, hogy a lézerkészülék a szaruhártya hám alatti részének finom átalakításával szünteti
meg a szem fénytörési hibáját. Az eljárások abban különböznek egymástól, hogy milyen módon érjük el a szaruhártya kezelésre alkalmas területét.

6

Sasszem
PRK

Sasszem
NO-Touch

A PRK eljárás során a szaruhártya fel
színén végezzük el a kezelést. Ezt kö
vetően a hámsejtek 2–3 nap alatt „vis�
szanőnek”, hasonlóan a testünk más
részeinek hámosodásához.
A PRK kezelés előnye, hogy csak a
szem felszínét érinti. Ezt az eljárást kli
nikánkon 21 éve alkalmazzuk. Telje
sen biztonságos és kitűnő eredményei
vannak. Hátránya, hogy az első 2–3
napban átmeneti panaszok, fényérzé
kenység, idegentest érzés léphet fel.

Ez a világ legfejlettebb felszíni lézer
kezelése, mert kíméletesebb és gyor
sabban gyógyul, mint a PRK. Abban
különbözik a hagyományos felszíni
kezeléstől, hogy itt semmi nem ér a
szemhez. A felső hámréteg eltávolítá
sát ugyanis már nem a refraktív sebész,
hanem maga a lézer végzi el minden
féle érintés nélkül. A német csúcs
technológiájú, 5 Dimenziós szem
követésre képes SCHWIND Amaris
lézer a hám eltávolítását és a fénytörési
hiba kezelését egyetlen lépésben végzi
el. Így ez a világ leggyorsabb lézer
kezelése is.

Sasszem PRK kezelés

a maximális biztonság

Sasszem NO-Touch kezelés

az érintés nélküli lézerkezelés

Sasszem FEMTO kezelés

a kényelem és biztonság kombinációja

Sasszem OLVASÓSZEMÜVEG-kezelés

a lézerszemészet újdonsága

Sasszem
FEMTO

Sasszem

A FEMTO eljárás során a lézerkezelés
már nem a szaruhártya felszínén,
hanem egy szaruhártya anyagából
képzett védőlebeny alatt történik.
A védőlebeny t egy erre a célra
kifejlesztett, femtosecundumos lézer
alakítja ki a milliméter ezredrészének
megfelelő precizitással, számítógépes
vezérlés alapján, emberi kéz érintése
nélkül.
Előnye, hogy teljesen biztonságos, a
gyógyulás gyors és fájdalommentes,
másnap már lehet dolgozni. Hátránya, hogy egy másik csúcstechnológiájú lézer is szükséges hozzá,
ezért az eljárás költséges.

A lézerszemészet a 45 – 65 éves,
olvasószemüveggel, bifokális és
multifokális szemüvegekkel bajlódó
korosztálynak is nyújt mego ldást. A
Sasszem Olvasószemüveg-kezelés
minden szemüvegtől megs zabadít.
A kezelés során a lézer az egyik szemet
közép- és köz ellátásra, a másikat
pedig közép- és távollátásra állítja
be. Így mind közelre, mind távolra,
mind közép- vagy monitortávolságra
jól lát a kezelt páciens. Teljesen
fájdalommentes kezelés és másnap
lehet dolgozni. További részletek itt:
www.olvasoszemuveg.hu

Olvasószemüveg-kezelés

STORCZ BOTOND
olimpiai bajnok kajakos
Abszolút nem nevezném ezt igazság szerint műtétnek. Emlékszem
az egyik szememnél 28-ig, a másik szememnél pedig 31-ig tudtam
számolni és ez alatt megvolt az
egész beavatkozás.

Tudta-e?
Dr. Juhász Tibor, USA-ban kutató,
m ag ya r f izik u s a lkot ta m e g a
világ első FEMTO lézerét, amely
meghódította az egész világot. A
NASA elsőként engedélyezte az
űrhajósainak. Sokáig ugyanis nem
lehetett szó lézeres szemműtétről
a NASA űrhajósainak esetében.
Az áttörést a FEMTO lézer hozta el.
Az amerikai haditengerészet már
saját FEMTO lézereket vásárolt a TOP
GUN vadászpilótái látásjavítására.
Brad Pitt, Courtney Cox és Tiger
Woods golfbajnok is a FEMTO
lézernek köszönheti az éles látását.
Itthon Rubint Réka, Tatár Csilla, Lola
és Kiss Norbi is a FEMTO kezelést
választotta.
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30 év
30 millió
lézerkezelés
A világon az elmúlt 30 évben elvég
zett több mint 30 millió lézerkezelés
tapasztalata alapján pontosan tudjuk,
hogy hosszú idő elteltével is megma
rad az elért látáseredmény. A későb
biekben sem kell semmilyen kellemet
lenségre számítanunk. Az általunk,
az elmúlt 21 évben elvégzett közel
100 000 lézerkezelés tapasztalata is ezt
támasztja alá. A lézerkezelés ma már
nem csak világszerte, de hazánkban is
rutineljárásnak számít. Vélhetőleg
igaza lesz annak a magyar szemészprofesszornak, aki azt jósolta, hogy a
XXI. század végére senki sem fog szemüveget vagy kontaktlencsét viselni.
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Mi a lézeres
kezelés lényege?
Szemlencse

A szaruhártya a szem elülső átlátszó
felszíne, itt lépnek be a fénysugarak a
szemünkbe. Ha a szaruhártya nem úgy
irányítja tovább a fényt, hogy az a látó
hártyára vetüljön, akkor nem látunk éle
sen. Ezt nevezzük fénytörési hibának.
A lézerfény megszünteti a szaruhártya
felszínén a fénytörési hibát okozó egye
netlenségeket. Leheletfinom átalakítás
történik. A lézerfény – a milliméter ez
redrészének megfelelő pontossággal –
elpárologtatja a felesleges sejteket.
A kezelés után a szaruhártya a fényt
ugyanúgy engedi át, mint egy jól látó
szem esetén, pontosan a látóhártyára.
A lézerrel kezelt szem ettől kezdve min
dig éles képet lát. A beavatkozás fájdalommentes, csupán 2-3 percet
vesz igénybe.

KISS NORBI
Európa-Bajnok
kamionversenyző
Tényleg úgy volt minden, ahogy
mondták. A műtét gyors és fájdalommentes volt, egyáltalán nem
éreztem kellemetlenséget. Még
mindig meglepődöm azon, hogy
milyen jó, hogy látok.

Szaruhártya

Pupilla

Látóhártya

Írisz
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Biztonságos-e
a lézerkezelés?
Igen. A Sasszemklinikán az eddig
elvégzett közel 100 000 lézerkezelés
tapasztalata alapján kijelenthetjük, hogy
az általunk alkalmazott módszerrel végzett
látásjavítás biztonságos.

• Klinikánkon a vizsgálat során öt
különböző módszerrel mérjük meg
fénytörési hibáját, hogy a tévedés
lehetőségét kizárjuk.
• A vizsgálat legfontosabb részeit
egymástól függetlenül két orvos is
elvégzi.
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• Olyan lézerkészüléket alkalma
zunk, amely teljesen automatiku
san, számítógép irányításával vég
zi a kezelési folyamatot, kizárva
ezáltal az emberi tévedés lehetősé
gét. A beavatkozásért felelős orvos a
kezelés alatt mikroszkópon keresztül
követi a lézer minden „mozdulatát”.

• A Sasszemklinika munkatársai több
százezer kontrollvizsgálat tapaszta
latával rendelkeznek, így nehezen
képzelhető el olyan egyéni reakció,
felmerülő probléma, amivel még ne
találkoztak volna.
• A lézerek rendszeres ellenőrzését a
gyártók, a német SCHWIND és az
amerikai ALCON Wavelight, vala
mint a szintén amerikai AMO szak
emberei végzik.

• Klinikánkon a maximális biztonság
elérése érdekében olyan szabályokat
alkalmazunk, melyek messze meg
haladják a magyar egészségügyi
előírásokat, megfelelnek az Európai
Unió és a világ legszigorúbb egész
ségügyi hatósága, az amerikai FDA
előírásainak is.
• Csak abban az esetben vállaljuk
a lézerkezelést, ha megfelelő
eredményt tudunk nyújtani.

Eredményes-e
minden esetben
a lézerkezelés?
Igen. A Sasszemkezelés® után minden esetben élesebben lát a páciens, mint előtte.

21 év tapasztalata alapján elmond
hatjuk, hogy kevés orvosi beavatkozás
létezik, amelynél olyan nagy bizton
sággal garantálható az eredményes
ség, mint a Sasszem lézerkezelés ®
esetén. Tapasztalataink birtokában
nagyon nagy biztonsággal meg tudjuk
határozni, hogy milyen eredmény vár
ható. Fel tudjuk mérni az egyéni, rejtett
fénytörési hibákat, és meg is tudjuk
szüntetni azokat. Az esetek jelentős
részében 100%-nál jobb látásélessé
get érünk el. Ezért nevezik az eljárást
Sasszemkezelésnek®.

GOMBOS EDINA
műsorvezető
Elsősorban azért döntöttem a
Sasszemklinika mellett, mert bent
voltam a férjem szemműtéténél.
Tudom, hogy egy profi cégről van
szó. Az én látásom is 120%-os lett.
Mindenkinek ajánlom.

A lézerkezelés után olyan optikai hely
zet keletkezik, mintha soha nem is állt
volna fenn fénytörési rendellenesség.
A kezelés végleges megoldást nyújt.
Ezért a világ számos országában az
egészségügyi hatóságok a lézerrel
kezelteket ugyanolyan egészség
ügyi kategóriába sorolják, mint azo
kat, akiknek soha nem is volt fény
törési hibájuk. Klinikánkon az elmúlt
21 évben nagy számban kezeltünk piló
tákat, rendőröket, tűzoltókat, hivatásos
katonákat, akik azóta is gond nélkül lát
ják el hivatásukat.
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Végleges-e a lézerkezeléssel
elért eredmény?
Igen. A lézerkezeléssel elért eredmény végleges, a látás nem romlik vissza.
Ezt saját 21 évnyi tapasztalatunk és 30 év nemzetközi tapasztalat alapján állíthatjuk.

A lézer nagyon finoman alakítja át a
szaruhártyát a fénytörési hiba meg
szüntetése érdekében. A szaruhártyá
nak azonban vannak olyan javítósejtjei,
amelyek a legapróbb változást is igye
keznek megszüntetni, meggyógyítani.
Ez a biológiailag hasznos funkció se
gít minket, ha sérülés éri a szemün
ket, például egy baleset során. Ez a
védekező reakció ugyanakkor a lézer
kezelés eredményének megtartását
veszélyeztetheti. A szaruhártya javítósejtjei nem tudják, hogy a lézer miért
változtatta meg a szaruhártya alakját,
ők csak magát a változást érzékelik.
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Ezért a kezelést követően megfele
lő szemcseppekkel „lebeszéljük” a
szaruhártya sejtjeit arról, hogy a lézer
rel létrehozott változást visszaalakítsák.
A szaruhártya javítósejtjei idővel be
lenyugodnak a változásba. A későb
biekben már nem próbálják helyre
állítani a hibás szaruhártya formát.
Ettől kezdve már a lézerrel átalakí
tott, az éleslátást biztosító szaru
hártya formát őrzik egy életen át.
A lézerkezelés után egy évvel már
a szemészorvosok is alig látják a
lézeres beavatkozás nyomát.

Mit jelent a Sasszemklinika
orvosi garanciája?
A Sasszemklinika rendelkezik azzal a tapasztalati és műszaki háttérrel,
amelyek birtokában valóban garanciát vállalhat kezeléseire.
Az első vizsgálat során megmutatjuk,
hogy milyen mértékű látásjavulásra
számíthat. Pontosan megmondjuk
Önnek, hogy hány dioptria javulást tu
dunk elérni, ha szervezete úgy reagál
a kezelésre, ahogy az emberek 99%-a
szokott.
De mi a helyzet, ha Ön az 1%-hoz tar
tozik? Miért kisebb ilyen esetekben a
látásjavulás a vártnál?
Egyetlen dolog van, amit sem több tíz
ezer kezelés tapasztalata, sem a leg
korszerűbb technika birtokában nem
lehet előre megjósolni. Ez a szaru
hártya javítósejtjeinek túlérzékenysége,
amely kb. 1%-ban fordul elő. Az ilyen
túlérzékeny sejtek túlságosan szorgal
masan igyekeznek visszaállítani a hi
bás szaruhártya formát a kezelés után.

Ennek következtében kisebb lesz
a javulás a vártnál. Az ilyen egyéni
reakciót általában a páciens kockázataként szokás kezelni, azonban a
Sasszemklinika orvosi garanciája ke
retében átvállalja a kockázatot. Orvo
si garanciánk életbe lép, ha az előre
jelzettnél kisebb mértékű látásjavulást
érünk el.
Egyszerű példával élve, ha valakinek 8
dioptria végleges javulást ígérünk, de
csak 7 dioptriát sikerülne javítanunk,
akkor díjmentesen megismételjük
a kezelést annak érdekében, hogy
elérjük a teljes látásjavulást. Amennyi
ben ennek bármilyen akadálya lenne,
a kezelés teljes díját visszatérítjük.

KEMBE SOREL
színművész

ORVOSI
GARANCIA

Olyan érzésem volt, mint amikor
egy szórakozóhelyen táncolsz egy
lánnyal, majd felkapcsolják a lámpát és meglátod, kivel táncoltál.
Imádom.
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Kinek nyújt megoldást
a lézerkezelés?
18 és 65 év között mindenkinek, aki akár a távoli, akár a közeli éleslátáshoz
szemüveget visel és az alkalmassági vizsgálat nem tár fel olyan okot, amely
az ideális eredmény elérését veszélyeztetné.
Azok az emberek, akiknek nincs egyéb szemészeti
betegségük, nem szenvednek súlyos belgyógyá
szati betegségben általában alkalmasak a lézerke
zelésre.
18 éves kor alatt semmiképp nem végezhetjük el a
kezelést, mert a szem fénytörése még jelentősen
változhat. Általában 18-20 éves korra stabilizálódik
a fénytörési hiba, ezután már nincs akadálya a be
avatkozás elvégzésének. 65 éves kor fölött általá
ban nem javasoljuk a kezelést. Ebben az esetben
szemlencse cseréről lehet szó.

Eljárás az
olvasószemüveg
elhagyására
Aki egész életében élesen látott, de 45 éves kora után csak
olvasószemüveggel lát közelre, annak nyújthat megoldást a
Sasszem olvasószemüveg-kezelés.
Ennek részleteit egy külön tájékoztató anyagunk tartalmazza,
melyet készséggel eljuttatunk Önnek. Ez egy FEMTO alapú
lézerkezelés. Nincs szükség többé külön szemüvegre a távol
látáshoz, a számítógéphez és az olvasáshoz. 45-50 év feletti
pácienseink megszabadulhatnak már az olvasószemüvegük
től is. Aki már vásárolt bifokális vagy multifokális szemüveget
tudja, hogy a beavatkozás igen hamar meg is térül.
További információt az olvasoszemuveg.hu oldalon talál.

Közvetlenül a tervezett terhesség előtt és alatt,
valamint a szoptatás idején nem végezhetjük el a
beavatkozást a hormon és a vízháztartás változása
miatt. A terhesség kezdete előtt hat hónappal vagy
a szoptatási periódus után viszont nincs akadálya
a lézeres látáskorrekciónak.
14

Milyen lézereket használunk
klinikánkon?
Az elmúlt 21 évben volt módunk meg
ismerni a különböző gyártók lézer
készülékeit. Ahogy a Mercedes kényel
mes, a BMW sportos, úgy minden
lézernek is megvan a maga erőssé
ge. A lézerek nagyon drágák, így egy
lézerk linikának általában választania
kell, hogy milyen típusú lézert vásárol.
A Sasszemklinika abban a szeren
csés helyzetben van, hogy mindkét
általa legjobbnak tartott lézert be
szerezte. Így minden páciensünket
az adott fénytörési hiba megszün
tetéséhez legalkalmasabb berende
zéssel kezelh etjük, nem kell komp
romisszumot kötnünk. A lézerek
ötödik generációs repülőpontos
lézerek. Klinikánk harmadik lézere
pedig a FEMTO eljárás lebenykép
zéséhez szükséges, amerikai gyárt
mányú, IntraLase márkájú femtolaser.

Ilyen méretű lézerparkkal valóban a
legideálisabb kezelést tudjuk nyújtani
minden páciensünknek, így biztosítva
a maximális biztonságot, eredményes
séget.
Nagyon fontos, hogy a lézerek kezelés
közben hibátlanul tudják követni a
páciens szemének akaratlan mozgását. Mindkét lézerünket ugyanaz a
program vezérli, mint a cirkálórakétá
kat. Képesek arra, hogy folyamatosan
„célra tartsanak” a páciens szemmoz
gásától függetlenül.
Áramszünet esetén a lézerek szünet
mentes áramforrásról dolgoznak to
vább.
A kezelés bármikor megszakítható.
A lézer képes arra, hogy az utolsó
lépéstől folytassa a beavatkozást.

Lézerberendezéseink automatikusan,
emberi beavatkozás nélkül teszik a
dolgukat, kiküszöbölve így az emberi
hiba lehetőségét. A jelen lévő orvos
és mérnök feladata a kezelés előké
szítésében és felügyeletében merül ki.
A dioptriák eltávolítása néhány másod
percet vesz csak igénybe.

SCHOBERT NORBERT
életmód tanácsadó
A műtét valójában nem nevezhető
igazából műtétnek. Mintha egy
kaleidoszkópba néztem volna. Az
éleslátásom 150%-os. Ez jó egy
vadászpilótának is.

Különösen előnyös a magas fokú
automatizáltság FEMTO kezelések
esetén. Kifejezetten azért választot
tuk ezt a módszert a védőlebeny el
készítésére, mert így a beavatkozás
sikere nem függ egy mechanikus
eszköz esetleges hibájától, vagy az
orvos „kézügyességétől”, mint a ha
gyományos LASIK során. A FEMTO
kezelés során a védőlebeny készí
tését az első lépéstől az utolsóig
számítógép vezérelte preciziós femtolézer végzi.
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Mi szükséges ahhoz,
hogy Ön is sasszemű lehessen?
Először is meg kell állapítanunk, hogy a szeme alkalmas-e a beavatkozásra.
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk, nincs-e olyan eddig rejtve maradt szemészeti betegsége,
mely ronthatná a kezelés eredményét. Első lépésként egy nagyon részletes,
fájdalommentes szemészeti vizsgálat történik klinikánkon.
A vizsgálatról fontos tudni:
• Elvégzése 2 órát vesz igénybe.
• Lágy kontaktlencsét a vizsgálat (és
a kezelés) előtt 5 napig ne viseljenek,
félkemény és kemény lencsét pedig
legalább 14 napig. Ennek betartá
sa nagyon fontos, mert jelentősen
befolyásolhatja a szaruhártya gör
bületének mérési eredményét.
• A hölgyeket a szemsmink használa
tának mellőzésére kérjük a vizsgálat
és a kezelés napján is.
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• A vizsgálat során szemcseppekkel
kitágítjuk a pupillát, ezért pácien
seink ezt követően 12–24 óráig ho
mályosan látnak, mely idő alatt az
autóvezetés nem javasolt.
• A korábbi szemészeti és egyéb
zárójelentéseit, leleteit szíveskedjen
magával hozni.
• Alapos szemészeti vizsgálat után
megnyugtató módon kizárjuk a
látászavart okozó betegségeket.
• Alkalmasság esetén a szemész
or vos megmondja, sőt meg is
mutatja, hogy milyen élesen lát majd
a Sasszem lézerkezelés® után.

• Szemész szakorvosaink megbeszélik
Önnel a szóba jöhető kezelési mód
szereket, a lézerkezelés menetét, és
hogy mire kell ügyelni a kezelést kö
vető időszakban. Minden felmerülő
kérdésre választ kap.
• Az eredményről írásos orvosi vé
leményt, leletet adunk, a használt
szakkifejezések magyarázatával
együtt.
• Csak akkor vállaljuk a kezelés
elvégzését, ha biztosak vagyunk ab
ban, hogy ideális eredményt érünk el.

Mi történik a kezelés napján?
LOLA
énekesnő
Második találkozásunkkor megtörté
nik a kezelés, melyet követően Ön már
szemüveg nélkül távozik klinikánkról.
Első lépésként a kezelést végző orvos
még egyszer ellenőrzi a korrekciós ér
tékeket, és minden kérdésre választ ad.
Ezt követően érzéstelenítő szemcseppeket adunk, így a beavatkozás
teljesen fájdalommentes lesz. Injekció
adására nincs szükség.
A műtőben kényelmesen elhelyezkedik
a kezelőágyon. Más feladata nincs, mint
egy zöld fénypontra tekinteni. Ha vélet
lenül elmozdítja a tekintetét a fénypont
ról, a lézer automatikusan követi vagy
megáll, amíg ismét a kívánt irányba néz.
Az akaratlan pislogást könnyen meg
akadályozzuk egy erre a célra tervezett
eszközzel.

A kezelés során az orvos folyamatosan
tájékoztatja arról, hogy mikor mi törté
nik. A beavatkozással járó legnagyobb
kellemetlenség a lézer kattogó hangja
lehet.
A kezelés teljesen automatikusan, szá
mítógép irányításával történik. Az eltá
volítandó dioptriáktól függően körül
belül 20 másodpercig tart.
A beavatkozás után nem kötjük le a sze
mét, hanem PRK és No-Touch kezelés
esetén a szemész szakorvos egy terá
piás lágy kontaktlencsét helyez a kezelt
szemre. A terápiás lencsével pácien
sünknek nincs semmi teendője, alhat
vele. Ez azok számára sem jelent majd
problémát, akik soha nem viseltek len
csét vagy nem tudták megszokni. Ez a
védőlencse óvja a szemet a kezelés utá
ni három napban, melyet a kontrollvizs
gálaton a szemészorvos távolít majd el.

FEMTO kezelés után nincs szükség terá
piás kontaktlencsére sem.
A védőlebeny kialakítását a femtosecundu
mos lézer végzi kb. 5-10 másodperc alatt.
Ezután a már leírtaknak megfelelően a má
sik lézerrel megtörténik a dioptriák eltávolí
tása. A kezelést követően azonnal élvezhe
tő a látásjavulás.

A színpadon jobb vagyok, amióta
élesen látok. Kinyílt a világ. Egyszerűen minden más így. Időnként
azzal szórakozom, hogy messziről
leolvasom mások telefonját.

A lézerkezelések ambulánsan történnek, te
hát „kórházi” tartózkodásra nincs szükség.
A PRK és No-Touch kezelés után 4–6 nap
otthoni pihenés javasolt. FEMTO kezelés
után csak 1–2 nap pihenésre van szük
ség, majd ezt követően általában már
nincs akadálya a munkavégzésnek, tanu
lásnak, sportolásnak.
Az UV fénytől /erős napsütéstől/ óvni kell
a szemet PRK és No-Touch esetén 6 hó
napig, FEMTO esetén 3 hónapig.
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Mi drágább?
A szemüveg,
a kontaktlencse
vagy a lézerkezelés?
Egy átlagos szemüvegviselő ember
évente több tízezer forintot költ el az
elveszett vagy eltörött szemüvegének
pótlására, dioptriás napszemüveg ké
szíttetésére.
A kontaktlencse-viselők jól tudják,
hogy a kellemetlenségeken túl a len
csék cseréjére és az ápoló folyadé
kokra évenként több tízezer forintot
kell kifizetniük.
Gazdaságossági számítások szerint
a lézeres kezelésre fordított összeg
4–5 év alatt megtérül.
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A Sasszemklinikán hagyott
szemüvegeket jótékony céllal Afrikába küldjük és Kongóban újrahasznosulnak.

A vizsgálat
díja
A részletes szemészeti vizsgálat egy
szeri díja 15.000 Ft.
Online jelentkezés esetén azonban az al
kalmassági vizsgálat 50 év alattiaknak
ingyenes. 50 év felettieknek a komplex
alkalmassági vizsgálat online jelentke
zéssel 25.000 Ft helyett 10 000 Ft.
Előfordulhat, hogy a vizsgálatsor bár
mely részének megismétlését szüksé
gesnek látja szakorvosunk a pontos
diagnózis megállapításához. Az ilyen,
ismételt vagy kiegészítő vizsgálatot kont
rollnak tekintjük, és hasonlóan a kezelés
utáni összes kontrollhoz, ingyenes.
Jelentkezzen ingyenes alkalmassági
vizsgálatra online!
www.sasszemklinika.hu/jelentkezzen

A lézerkezelés díja, fizetési
lehetőségek és kedvezmények

RUBINT RÉKA
személyi edző

VISSZAKAPHATJA EGY SASSZEMKEZELÉS ÁRÁT
Minden sasszemkezelt, akinek ajánlásával újabb Sasszemkezelés történik, részt vehet a SASSZEMŰ NYERŐ PÁROS nyereményjátékban.
Legyen Ön és sasszemű ajánlottja a következő hónap nyertese! Nyerjék vissza egy Sasszemkezelésük árát: 139.000 Ft, 169.000 Ft,
245.000 Ft, 285.000 Ft vagy 327.000 Ft-ot! A nyereményjáték részleteit itt találja! www.sasszemklinika.hu/sasszemu-nyero-paros

SASSZEM
PRK

SASSZEM
NO-TOUCH

SASSZEM
FEMTO

160%-os a látásom. Csak azt
sajnálom, hogy nem műttetem
meg a szememet korábban.

SASSZEM
OLVASÓSZEMÜVEG
FEMTO+ kezelés egy szemre LBV
285.000 Ft
327.000 Ft

kezelés egy szemre

kezelés egy szemre

kezelés egy szemre

139.000 Ft

169.000 Ft

245.000 Ft

Részletfizetéssel:

Részletfizetéssel:

Részletfizetéssel:

Részletfizetéssel:

Részletfizetéssel:

13.000 Ft kezdőrészlettel
12 hónap x 13.000 Ft
vagy
49.900 Ft kezdőrészlettel
10 hónap x 9.999 Ft

59.000 Ft kezdőrészlettel
12 hónap x 10.000 Ft
vagy
15.000 Ft kezdőrészlettel
12 hónap x 14.000 Ft

139.000 Ft kezdőrészlettel
12 hónap x 9.999 Ft

139.000 Ft kezdőrészlettel
10 hónap x 17.000 Ft

139.000 Ft kezdőrészlettel
12 hónap x 18.000 Ft

Áraink tartalmazzák az összes budapesti kontrollvizsgálat díját a
Sasszemkezeléstől számított egy éven belül!
A részletek a banki kamatokat is tartalmazzák. Más ütemű törlesztés is lehetséges.
20% adóvisszatérítésre van lehetőség
A teljes kezelési költség díjának 20%-os személyi jövedelemadóból való visszatérítése megold
ható több Egészségpénztárral létrejött együttműködési megállapodásunk alapján. Ennek részle
teiről egészségpénztára teljes felvilágosítást ad.
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ÉRINTÉS NÉLKÜLI
LÉZERKEZELÉS

Sasszem No-Touch 100% lézer
Az érintés nélküli lézerkezelés már nem álom, hanem valóság.
A SCHWIND AMARIS lézer 5D szemkövetésre képes és érintés nélkül végzi el a lézerkezelést.
MIT JELENT AZ ÉRINTÉS NÉLKÜLI LÉZERKEZELÉS?

Eddig a felszíni PRK kezelések előtt a refraktív sebészek egy mechanikai (mikrosebészeti) eszközzel távolították el a szaruhártya felső hámrétegét. Olyan ez, mint a
kozmetikai kezelések előtt a bőrradírozás. A SCHWIND lézernek köszönhetően azonban ez megszűnik, mert a felső hámréteg eltávolítását már nem a sebészek, ha
nem maga a SCHWIND lézer végzi el mindenféle érintés nélkül. Tehát valóban semmilyen kellemetlenség nem éri a pácienst a lézerkezelés alatt.

Válassza a világ legbiztonságosabb és legkorszerűbb felszíni lézerkezelését, az érintés nélküli Sasszem NO-Touch kezelést!
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HOGYAN VEHET RÉSZT A SASSZEMŰ NYERŐ PÁROS NYEREMÉNYJÁTÉKBAN?
ISMERJE MEG VIKTÓRIA TÖRTÉNETÉN KERESZTÜL!

1

4

Sasszemű lettem.
Megszabadultam
a szemüvegemtől. Látok!

Együtt részt vettünk a
SASSZEMŰ NYERŐ PÁROS játékban,
én, mint ajánló, ő, mint ajánlott.

2

Örömmel meséltem a műtétről,
és bátran ajánlottam a szemüveges
és kontaktlencsés ismerőseimnek.

5

Nyertünk! Én 245.000 Ft-ot, mert
FEMTO kezelésem volt,
az ismerősöm pedig 169.000 Ft-ot,
mert NO-Touch kezelése volt.

3

Ajánlásom alapján
egy ismerősöm is
sasszemű lett.

6

Mindketten szívesen ajánljuk
a Sasszemkezelést azóta is,
hogy ismét játszhassunk és
nyerhessünk másokkal is.

NYERJE VISSZA KEZELÉSE ÁRÁT!
Minden Sasszemkezelt páciensünk, akinek ajánlásával újabb Sasszemkezelés történik a klinikán, részt vehet a SASSZEMŰ NYERŐ PÁROS nyereményjátékban.
Annyiszor játszhat, ahány ismerőse Önnek köszönhetően sasszemű lett. Így akár többször is visszanyerheti Sasszemkezelése árát: 139.000 Ft, 169.000 Ft,
245.000 Ft, 285.000 Ft vagy 327.000 Ft-ot, attól függően milyen Sasszemkezelésben részesült.
Kérje meg ajánlottját, hogy az online letölthető nyereményszelvényt kitöltve dobja be a Sasszemklinika sorsolási gyűjtőládájába! Fontos, hogy mindezt a Sasszemkezelése
napján tegye meg. Ugyanis minden hónap elején csak az előző hónap Sasszemkezeltjei vehetnek részt a sorsoláson. A nyilvános sorsolás minden hónap első pénteki
munkanapján történik a Sasszemklinikán. LEGYEN ÖN ÉS AJÁNLOTTJA A KÖVETKEZŐ HÓNAP NYERŐ PÁROSA!
A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük, nevüket közzétesszük a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is.
www.sasszemklinika.hu/sasszemu-nyero-paros
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Sasszemkezelt munkatársaink
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Halmai Botond
ügyvezető igazgató

Dr. Árvay Anita
intézetvezető főorvos

Körpöly Anita
vezetőasszisztens

Bencze Alíz
szemészeti szaktanácsadó

Sziklai Edit
szemészeti szaktanácsadó

Kiss Márta
szemészeti szaktanácsadó

Balla Dorina
szemészeti szaktanácsadó

Rólunk írják...
Az én szemem itt csinálták 20 éve, szerintem az elsők kö
zött. -7, és -8 dioptriás volt, tökéletes lett. Még azt is bele
kalkulálták a korrekcióba, hogy öregedni fogok, és romlani
kezd. Most 52 évesen sem hordok szemüveget, és decem
berben voltam szemorvosnál, semmi baja. Köszönöm nekik
ezt a 20 évet! Meg persze nyilván a továbbiakat is. Azóta
öcsém is túlesett ezen, hasonló eredménnyel.
Elek Péter (Facebook)

2010. 12. 27. - az igazi Karácsonyom. A tökéletes látásnál
nincs nagyobb ajándék. Mára már természetes lett a „sas�
szemem”. Még az ígért eredménynél is jobb lett a valóság,
pedig -8.0- ról indultam. Szuper a látásom, imádom!
Kenyeres Bertalan (Facebook)

Június 30-án lesz 15 éve, hogy elvégezték a szemeimen a
lézeres beavatkozást. A kis híján 5 dioptriás rövidlátásom
tökéletesen megszűnt. A távollátásom a mai napig tökéletes!
Kamarás Zsófia (Facebook)

Mindig azt hiszem hogy a lencsém bentmaradt, mert jól lá
tok (és se szemüveg, se lencse:)))
Maglódszki Renáta (Facebook)

-7,5 után új életet kaptam :))) Életem egyik legnagyobb cso
dája:)))) A legjobb döntésedet fogod hozni :))
Király Róbert (Facebook)

Én már 60 éves vagyok, és hihetetlen, hogy ebben a kor
ban ilyen eredményt tudtak elérni. Engem 1 éve műtöttek,
100%-os lett a látásélességem, megváltozott az életem. Fáj
dalmat egyáltalán nem éreztem.
Voloncs Katalin (Facebook)

Jövőre lesz 20 éve, hogy megcsináltattam a lézeres beavat
kozást. Életem legjobb döntése volt! Már akkor is szuper
kiszolgálásban volt részem, igazi szakemberekkel. Nagyon
köszönöm!
Emese Kovács (Facebook)

Hétfőn volt Sasszemkezelésem (december 19.) s hihetetlen,
de semmit sem éreztem, abszolut semmi fájdalom vagy kel
lemetlenség. Utána már azonnal nagyon jól látsz, másnapi
kontrollon már 100% legalább. Semmi fájdalom utána sem.
Nagyon megéri és cseppet sem kell izgulni.
Sipos Tünde (Facebook)

www.facebook.com/optikmed
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Hogyan lehet szemvizsgálatra
és lézerkezelésre jelentkezni?

A Sasszemklinika Budapesten, a III. kerületben a Bécsi út 183. szám alatt
található, a Margit Kórházzal szemben.
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Keleti Pu.
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Nyugati
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Örömmel várja Önt a Sasszemklinika csapata.
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villamos
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Weboldalunkon további információkat
talál: www.sasszemklinika.hu

Széll
Kálmán
tér

éz

Hogyan juthat el hozzánk?
A Batthyány téri metróállomástól a
19-es és 41-es villamossal, illetve a Déli
pályaudvartól induló 17-es villamossal
a Szent Margit Kórház megállóig.

rt

Margit híd
budai hídfő

r
Te

A kezelést megelőző alkalmassági
vizsgálatra kizárólag interneten vagy
telefonon történő előjegyzés alapján
tudjuk fogadni a jelentkezéseket.
A lézeres kezelésre általában a vizs
gálatot követő egy héten belül tudunk
szabad időpontot biztosítani.

be

METRO

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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Telefonos ügyfélszolgálatunk 24 órá
ban készséggel áll rendelkezésre:
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Online jelentkezés esetén az alkal
massági vizsgálat INGYENES:

it sz

iget

t

17-es, 19-es,
41-es villamos

