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JASKRA - GROŹNA CHOROBA OCZU 
istot¹ jaskry jest postêpuj¹ce uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane za wysokim ciœnieniem wewn¹trz ga³ki ocznej. Choroba powoduje powiêkszaj¹ce 
siê ubytki w polu widzenia, a¿ do ca³kowitej utraty wzroku. Choroba mo¿e trwaæ bardzo d³ugo nie bêd¹c zauwa¿on¹. poniewa¿ zmiany w oku i narastanie 
ciœnienia trwa miesi¹cami lub latami, osoba chora mo¿e nie odczuwaæ ¿adnych dolegliwoœci. Jaskra dotyczy obu oczu. Jednak zmiany patologiczne nie 
postêpuj¹ równoczeœnie. Dlatego nawet przy du¿ym ograniczeniu pola widzenia w jednym oku, osoba chora mo¿e nie zauwa¿aæ ¿adnych nieprawid³owoœci, 
poniewa¿ drugie oko kompensuje ubytki w oku o bardziej nasilonym uszkodzeniu. Gdy jaskra jest ju¿ bardzo zaawansowana, obni¿a siê ostroœæ wzroku. 
podstêpny przebieg choroby powoduje, ¿e przewa¿nie jaskrê wykrywa siê w zaawansowanym stadium, gdy uszkodzenia ju¿ s¹ bardzo du¿e i nieodwracalne. 
Dlatego, zw³aszcza po ukoñczeniu 40 lat, przy zaobserwowaniu jakichkolwiek zaburzeñ widzenia, nale¿y pójœæ do okulisty. Wczesna diagnostyka jaskry 
i szybkie rozpoczêcie leczenia zapobiega powstawaniu nieodwracalnych uszkodzeñ nerwu wzrokowego i utracie wzroku.
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OKULISTYKA
• diagnostyka i leczenie chorób oczu
• perymetria komputerowa
• tonometria bezkontaktowa z pachymetrią
• tonometria aplanacyjna
• OCT + angio OCT (diagnostyka jaskry,

chorób plamki i pomiar kąta przesączania)
• aplikacja soczewek kontaktowych

OPTYKA
• specjalistyczna i kompleksowa obsługa 

w zakresie doboru okularów
• markowe oprawy okularowe
• soczewki kontaktowe
• płyny do soczewek kontaktowych
• akcesoria do okularów
• naprawa opraw okularowych
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CHIRURGIA POWIEK
I MEDYCYNA ESTETYCZNA
▪  Chirurgiczna blefaroplastyka powiek
▪  Mezoterapia biostymulatorem
   Profhilo® oraz Sunekos®

▪  Usuwanie kêpek ¿ó³tych, brodawek, gradówek
▪  Peeling ujêdrniaj¹co-liftinguj¹cy
   - PQAGE Evolution
▪  Zabiegi z u¿yciem:
   - JETT PLASMA MEDICAL
   - nici liftinguj¹cych, kwasu hialuronowego
     Stylage, Filorga, Restylane,
   - toksyny botulinowej Azzalure®

OKULISTYKA
▪  Kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeñ oczu

▪  Komputerowy dobór okularów

▪  Badania w kierunku AMD, chorób siatkówki i jaskry:
    badanie dna oka, OCT, OCT - jaskrowe, ANGIO-OCT,
   GDX, pomiar ciśnienia śródgałkowego z pachymetrią, 
   komputerowe pole widzenia, gonioskopia

▪  Iniekcje doszklistkowe anty-VEGF Lucentis®, Beovu®

▪  Diagnostyka i leczenie zespo³u suchego oka:
   test Schirmera, badanie osmolarnoœci ³ez, meibografi a

▪  Zabiegi rewitalizacji gruczo³ów powiekowych:
   terapia IPL z u¿yciem aparatu EYE-LIGHT
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