Kde nás najdete

Nejčastější dotazy
Proč je možné operace šedého zákalu katarakty) nyní
provádět už ambulantně bez nutnosti dlouhé a drahé
hospitalizace?
Umožňuje to pokrok v medicíně a přístrojové vybavení
poslední generace, díky němuž už dnes můžeme provádět
operace rychle, bezbolestně a naprosto bezpečně.

Oční klinika LIBEREC se nachází v příjemném
prostředí v Liberci – Rochlicích, u sjezdu z dálnice
k OC Nisa. Pro pacienty je zajištěno bezplatné
parkování v areálu kliniky. Klinika je rovněž snadno
dostupná autobusy MHD linkami číslo: 13, 20,
24, 26, 33, 35, 37 zastávka Rochlice).

Oční klinika LIBEREC s.r.o.
Dr. M. Horákové 49/137
Liberec – Rochlice
u Poštovního náměstí)
Tel.: +420 482 311 792
725 409 509
info@ocniklinikaliberec.cz
www.ocniklinikaliberec.cz

Kdy je nejlepší čas pro kosmetické operace v oblasti očních
víček?
Nejvhodnější čas pro kosmetické operace je na podzim
a v zimě. U některých pacientů mohou čerstvě zhojené jizvy
při kontaktu se sluncem výrazněji pigmentovat, proto
je právě zimní období ideální. Pokud to vaše možnosti
nedovolují, je možné chránit kůži speciálním krémem s UV
filtrem s vyšším faktorem.
Jsou nemoci, které dřív působily slepotu a dnes už jsou
léčitelné?
Jsou to šedý a zelený zákal, i když slovo léčitelné má u obou
trochu odlišný význam. Poruchu vidění u šedého zákalu
skutečně můžeme vyléčit tím, že do oka implantujeme
novou nitrooční čočku. Tím můžeme oko podstatně
vylepšit, takže pokud pacient musel před operací nosit
brýle, po operaci je obvykle nosit nemusí. U zeleného zákalu
zatím můžeme v některých případech postup nemoci
pouze zastavit. U operací sítnice se dá slepotě předejít
zhruba u osmdesáti procent pacientů, ale stejně jako
v jiných oborech i v oční medicíně je naprosto zásadní
prevence.
Kdy by si člověk měl nechat změřit preventivně nitrooční
tlak?
Je to samozřejmě individuální, ale zhruba mezi čtyřicítkou
a padesátkou by měl člověk jednou do roka tuto prohlídku
absolvovat. Díky kvalitním přístrojům se dá velmi lehce
a hlavně velmi přesně odhalit počínající zelený zákal a pak
je možné začít s léčbou. Zejména u zeleného zákalu čili
glaukomu hraje čas velkou roli.

Komplexní oftalmologická péče pod
jednou střechou dostupná pro každého

Svěřte svůj zrak
profesionálům
Moderní operační sál pro nitrooční chirurgii
Přední specialisté
Špičkové vybavení
Ambulantní nitrooční operace bez čekání

ocniklinikaliberec

Estetická chirurgie a poradenství
Oční optika 3. tisíciletí
Oční optika “U LÍPY”
Dr. M. Horákové 49/137
Liberec – Rochlice
(u Poštovního náměstí)
Tel.: +420 482 739 125
optika@oftis-opta.cz
www.optikaulipy.cz

Snadná dostupnost

ocnioptikaulipy

Odpovídá: doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.,
emeritní přednosta Oční kliniky 2. LF UK, Praha – Motol,
konsultant a chirurg Princess Alexandra Eye Pavillion,
Edinburgh – Skotsko.

Bezbariérový přístup
Příjemné prostředí a milý personál
Možnost parkování v areálu kliniky

