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Zobacz
jakie to proste!

USUWANIE
ZAĆMY

ODZYSKAJ
OSTROŚĆ
WIDZENIA
W 20 MINUT

dowiedz się więcej

www.dolmed.pl



U nas wykonasz:
• komputerowe badanie wzroku wraz  

z doborem szkieł korekcyjnych  
i soczewek kontaktowych,

• pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 
CWG,

• pachymetrię (badanie grubości rogówki),
• perymetrię komputerową (badanie pola 

widzenia),
• badanie OCT (optyczną koherentną  

tomografię siatkówki i nerwu  
wzrokowego),

• USG gałki ocznej.

Zalety operacji metodą 
fakoemulsyfikacji:

• niewielkie cięcia (ok 3 mm),
• brak szwów,
• soczewka do końca życia,
• całkowita bezbolesność zabiegu,
• krótki czas operacji (20 minut),
• brak konieczności hospitalizacji,
• szybka rekonwalescencja,
• zminimalizowane ryzyko powikłań.

Jak wygląda zabieg?

Usuwanie zaćmy metodą, którą stosujemy 
w DCM DOLMED S.A. nie wymaga pobytu w szpitalu, 
a zabieg trwa jedynie 20 minut. Doświadczony 
lekarz, rozdrabnia ultradźwiękami zmętniałą 
soczewkę i zastępuje ją sztuczną, a wszystko to 
odbywa się w znieczuleniu miejscowym, w obecności 
anestezjologa. 

Pacjent już w dniu zabiegu może bezpiecznie udać 
się do domu.

Czym jest zaćma?

Zaćma (katarakta) stanowi główną przyczynę ślepoty 
na świecie, która nie dotyczy wyłącznie starszych ludzi. 
Zapada na nią coraz więcej osób około 40 roku życia. 
Choroba ta drastycznie obniża jakość życia i może 
prowadzić do całkowitej ślepoty. Nie trzeba jednak 
tracić radości z obserwowania świata. Wystarczy 
umówić się na wizytę i odzyskać ostrość widzenia  
w 20 minut!

Objawy i  zagrożenia

Pierwszymi objawami zaćmy, które powinny wzbudzić 
niepokój są zaburzenia widzenia nocą oraz przy 
przyciemnionym oświetleniu, wrażliwość na światło 
a także konieczność częstej zmiany mocy okularów. 
W miarę rozwoju choroby zmniejsza się intensywność 
widzenia kolorów, obraz staje się niewyraźny lub 
zamglony, a w konsekwencji następuje poważne 
pogorszenie wzroku lub nawet całkowita jego utrata. 
Jedyną skuteczną metodą walki z zaćmą jest jej 
operacja.

Dlaczego warto 
przeprowadzić 
zabieg usuwania 
zaćmy w DCM 
DOLMED S.A.?

W naszym Centrum zaćma operowana jest 
nowoczesną i sprawdzoną na świecie metodą 
fakoemulsyfikacji. Dzięki niej wystarczy 
poświęcić 20 minut, aby odzyskać ostrość 
widzenia i ponownie cieszyć się swoimi życiem. 
Zapewniamy szybką kwalifikację do zabiegu 
oraz krótki termin oczekiwania, a także pełną 
diagnostykę okulistyczną.

Nie czekaj, aż zaczniesz 
rozpoznawać ludzi jedynie  
po głosie! Umów się na wizytę - 
bez leżenia w szpitalu,  
bez bólu, bez obaw!

Wszystkie szczegóły dotyczące samego zabiegu 
są dostępne na stronie www.dolmed.pl.

Możemy zrobić  
dla Ciebie dużo 
więcej...

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED 
S.A. zapewnia szeroki wachlarz podstawowych 
i specjalistycznych świadczeń medycznych 
przeprowadzanych przy użyciu nowoczesnego 
sprzętu oraz pod okiem doświadczonego 
personelu medycznego. Z zakresu okulistyki, 
poza operacją usuwania zaćmy, wykonywane 
są takie zabiegi jak:

• chirurgiczne zabiegi siatkówki  
(witrektomie),

• laseroterapie siatkówki i jaskry,
• iniekcje doszklistkowe,
• drobne zabiegi ambulatoryjne.  

Aby ułatwić finansowanie 
leczenia, umożliwiamy 
naszym Pacjentom 
PŁATNOŚĆ RATALNĄ 
za wszystkie zabiegi.


