
NIE TRAĆ
OSTROŚCI
WZROKU

DBAMY
O JAKOŚĆ
WIDZENIA

Postępująca choroba zmniejsza intensywność 
kolorów, wyrazistość i ostrość obrazu 
oraz powoduje jego zamglenie.

ZAĆMA – ZŁODZIEJ WZROKU
zwana kataraktą prowadzi do ślepoty. 
Choroba dotyka również ludzi młodych. 

Pierwsze objawy to:
• Zaburzenia widzenia nocą i przy 

przyciemnionym oświetleniu
• Wrażliwość na światło
• Częste zmiany mocy szkieł w okularach

NIE CZEKAJ!
skorzystaj z zabiegu usuwania zaćmy 
i szybko odzyskaj ostrość widzenia.

ZABIEG USUWANIA ZAĆMY

      2500 zł



PORADNIA OKULISTYCZNAOdzyskaj komfort widzenia:

WYBÓR SOCZEWKI 
to decyzja na całe życie!

REJESTRACJA: 71 77 11 777 

Wybierz dogodny termin i umów się na wizytę kwalifi ku-
jącą do zabiegu.

WIZYTA KWALIFIKUJĄCA DO ZABIEGU – 250 zł 
Lekarze kwalifi kujący:
dr n. med. Maria Pomorska, lek. med. Anna Łuczak.
Badania diagnostyczne wykonywane przed zabiegiem 
to m. in.:
 » badanie ostrości wzroku
 » badanie dna oka
 » badanie USG gałki ocznej
 » badanie tomografi i siatkówki tzw. OCT

Podczas wizyty lekarz zleci również badanie krwi: morfo-
logię, poziom elektrolitów i glukozy. Wyniki tych badań 
zabierz ze sobą na zabieg.

ODPOCZYNEK I POWRÓT DO DOMU 
Po zabiegu pacjent odpoczywa w przygotowanym pokoju. 
Przez jedną dobę opatrunek pozostaje na oku.
Pacjent może od razu funkcjonować zwyczajnie, poza pły-
waniem w basenie przez najbliższe kilka tygodni po zabie-
gu. Po zabiegu należy zakrapiać oczy kroplami zaleconymi 
przez lekarza.

SZYBKI I BEZBOLESNY ZABIEG:
 » niewielkie cięcia (ok. 3 mm)
 » brak szwów
 » soczewka na całe życie
 » szybka rekonwalescencja
 » zminimalizowanie ryzyka powikłań
 » szybka poprawa ostrości widzenia

ZABIEG USUWAWANIA ZAĆMY tylko w 20 minut 
z wszczepieniem standardowej soczewki – 2 500 zł. 
Operacja przeprowadzana jest z zastosowaniem znieczulenia 
miejscowego. Środek znieczulający wstrzykuje się w okolicę 
gałki ocznej. Doświadczony lekarz, metodą fakoemulsyfi ka-
cji, rozdrabnia ultradźwiękami zmętniałą soczewkę i zastę-
puje ją soczewką sztuczną. Całkowity czas zabiegu wynosi 
ok. 15–20 minut. Zastosowanie małego nacięcia pozwala 
na szybką rehabilitację wzrokową.

KROK 3.

Nowoczesna, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt 
medyczny, pozwalający na profesjonalną diagnosty-
kę i efektywne leczenie chorób oczu.

W poradni prowadzone są kompleksowe diagnostycz-
ne badania okulistyczne.

Centrum dysponuje salą zabiegową, w której wyko-
nuje się również drobne zabiegi ambulatoryjne:

Zabiegi usuwania zaćmy wykonuje dr n. med. Marek Szaliński. 
Przy zabiegu asystuje doświadczony lekarz anestezjolog.

Zespół poradni okulistycznej: 
lek. med. Anna Gebuza
lek. med. Anna Łuczak
lek. med. Eleonora Mierzejewska-Ogrodniczak
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
lek. med. Jacek Niegierysz
lek. med. Dorota Pacholska
dr n. med. Maria Pomorska

Badanie OCT (optyczna koherentna tomografi a 
siatkówki i nerwu wzrokowego) 150,00

Pachymetria rogówki 40,00
Perymetria komputerowa (pole widzenia) 60,00
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG) 10,00
USG gałki ocznej 100,00

Wizyta kwalifi kująca do drobnego zabiegu 50,00
Iniekcja okołogałkowa 100,00
Płukanie dróg łzowych 100,00
Sondowanie dróg łzowych z udrożnieniem 300,00
Usunięcie brodawki, rogu skórnego, cysty 300,00
Usunięcie gradówki 300,00
Usunięcie kępek żółtych 400,00
Usunięcie skrzydlika 700,00
Usunięcie szwów (w obrębie oka) 150,00
Usunięcie zmiany powiekowej 400,00
Usunięcie zmiany spojówkowej 300,00

Soczewki jednoogniskowe (standardowe) zapewniają 
ostre widzenie na jedną odległość (albo do bliży, albo 
do dali). Nie korygują wad krótkowzroczności czy astyg-
matyzmu.

Soczewki toryczne korygują astygmatyzm i w pewnym 
stopniu umożliwiają funkcjonowanie bez okularów np. 
jazda samochodem.

Soczewki wieloogniskowe usuwają również wady wzro-
ku oraz pozwalają na zmniejszenie konieczności noszenia 
okularów lub ich maksymalne ograniczenie.

W doborze odpowiedniej soczewki pomoże lekarz podczas 
wizyty w oparciu o wykonane badania diagnostyczne.

Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki:
• jednoogniskowej (standardowej) – 2 500 zł
• wieloogniskowej – 5 500 zł
• torycznej – 5 000 zł
• wielogniskowej (torycznej) – 7 500 zł

Zabiegi usuwania zaćmy przeprowadzane są metodą fako-
emulsyfi kacji z wszczepieniem sztucznej wewnątrzgałkowej 
soczewki. Najnowocześniejsze implanty soczewkowe to:

2 WIZYTY KONTROLNE W CENIE ZABIEGU!

Pacjent musi pamiętać o wyznaczonych terminach kontroli 
po zabiegu.KROK 1.

KROK 2.


