Oční a estetická chirurgie

Oční klinika LIBEREC nabízí oftalmologické
vyšetření předními odborníky se zkušenostmi
ze špičkových českých pracovišť i ze zahraničí
v klidném a komfortním prostředí nového privátního
zařízení.

Zrak je to nejcennější, co máte.
Pečujte o něj. S našimi odborníky.
Nabízíme:

Oční klinika LIBEREC nabízí na svém špičkovém
pracovišti nitrooční operace v novém operačním
sále. Naše klinika je nejmodernější privátní
pracoviště v Libereckém kraji i v Euroregionu Nisa.
Provádíme také estetickou chirurgii, kosmetické
zákroky v oblasti horních a dolních víček a další
estetické korekce v oblasti obličeje.
Zákroky provádíme na základě podrobného vyšetření
ambulantně a za příznivé ceny.
• Odstranění nadbytečné kůže horních a dolních víček
• Odstranění tukových deposit na víčkách
• Odstranění drobných kožních bradavic

• Odborná základní i specializovaná vyšetření
• Nejmodernější technické vybavení pro větší komfort
pacienta
• Diagnostiku šedého zákalu katarakty)
• Vyšetření a včasný záchyt zeleného zákalu
glaukomu)
• Diagnostiku chorob oční sítnice
• Preventivní vyšetření včetně prohlídek zaměstnanců
v rámci firemních benefitů

Ordinujeme:
Po
na objednání
Út
na objednání
St
na objednání
Čt
na objednání
Pá
na objednání
So
na objednání
Tel.: +420 482 311 792
+420 725 409 509
www.ocniklinikaliberec.cz

Nabízíme:
• Krátké objednací lhůty na operace
• Osobní přístup k pacientovi
• Možnost objednání, vyšetření a operací o sobotách
• Dárkové poukazy pro Vaše blízké
Chirurgie oka:
• Operace nitroočních čoček nahrazujících brýle
• Operace šedého zákalu bez čekání
• Injekční léčba makulárních degenerací

Oční klinika LIBEREC je akreditované pracoviště
Ministerstva zdravotnictví ČR provozované v souladu
s rozhodnutím KHS LK č.j. KHSLB 13306/2013
a oprávněním k poskytování zdravotních služeb,
uděleným zdravotním odborem Krajského úřadu
Libereckého kraje č.j. OZ 480/2012/SPO/OP
ze dne 26.9.2012.

S brýlemi od nás budete vždy IN
Představujeme:
• Unikátní přístroj VisiOffice 4D
• Pomocí vizualizace Vám usnadníme výběr nových
obrouček
• Na míru vybroušené brýlové čočky podle
individuálních potřeb zákazníka

Nabízíme:
• Největší výběr značkových brýlí v Liberci
• Nejnovější kolekce obrouček SWITCH IT
mnoha tvarů a barev s vyměnitelnými straničkami
pro každou příležitost
• Individualizované multifokální brýlové čočky
se zaručenou kvalitou pro vidění bez omezení
• Sluneční a sportovní brýle
• Aplikace a prodej kontaktních čoček a roztoků
• Servis a opravy brýlí, čištění ultrazvukem
• Zdarma k novým brýlím – pouzdro a speciální
mikrovláknový čistič skel
• Dárkové poukazy pro Vaše blízké

Otevírací doba:
Po
8:30 - 12:00
Út
9:00 - 12:00
St
8:30 - 12:00
Čt
9:00 - 12:00
Pá
8:30 - 12:00
So
8:30 - 12:00
Tel.: +420 482 739 125
www.optikaulipy.cz

12:30 - 16:30
12:30 - 18:00
12:30 - 16:30
12:30 - 18:00
12:30 - 16:30

