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V FOKUSU

Laserska odprava motnjav v steklovini
Običajno zaradi drobnosti in majhnega števila motnjave niso zelo moteče in se nanje privadimo. Večjo težavo predstavljajo motnjave, ki se nahajajo v centru vidnega polja ali po
velikosti zavzemajo pomemben del vidnega polja. Laserska vitreoliza je razmeroma novo
zdravljenje za odpravo motnjav. Gre za neinvaziven in povsem neboleč poseg, rezultati so
opazni praviloma že naslednji dan.
6
PRIPOROČILA

IZ OČI V OČI

NE SPREGLEJTE

TransEpi PRK
Za oko najbolj nežna
oblika laserske odprave dioptrije, ki zagotavlja odlične rezultate.

Nina Jelić
Ko strankam pomaga
pri izbiri očal, je vedno iskrena, saj želi,
da se z njimi počutijo
dobro.
10

Pomembnost kontrole
vida pri otrocih
Le z rednimi kontrolami vida lahko pravočasno zaznamo spremembe in ukrepamo.
16
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NA VIDIKU

Kaleos, novost v ponudbi dioptrijskih
in sončnih očal
Jesenska novost v ponudbi naših optik je blagovna znamka dioptrijskih in sončnih očal Kaleos. Odlikujejo jih drznost, inovativnost in
kakovost.

Začetki blagovne znamke segajo v leto 2012, k
hitremu vzponu pa je veliko pripomogla kreativna direktorica Claudia Broton, ki vsakih šest mesecev predstavi novo kolekcijo navdihujočih dizajnov. Očala Kaleos nagovarjajo naše estetske
čute s prepletanjem lepote, ekstravagantnosti in
glamurja. So neskončno potovanje in poklon lepoti, tako očal, še bolj pa tistega, ki jih nosi.

Blagovna znamka Kaleos prinaša sodobne, drugačne, v prihodnost zazrte modele očal. Navdih
črpajo iz različnih področij umetnosti in obrti, od kiparstva do izdelovanja pohištva. Tako so
njihove kreacije drzne, vzdržljive in udobne za
nošenje.

Pred približno 15 leti smo prvi v Sloveniji uvedli zdravljenje keratokonusa z metodo CXL. Gre
za edino učinkovito zdravljenje tega kroničnega obolenja roženice, ki omogoča ohranitev vida
in polno ozdravitev bolezni. Bistvenega pomena za uspešno ozdravitev keratokonusa z metodo CXL (Crosslinking) je dovolj zgodnja prepoznava te bolezni. Težava je, da so prvi simptomi
zelo nespecifični in se zato keratokonus pogosto
zamenja z dioptrijo ali astigmatizmom ter predpiše le očala.

Očala Kaleos izžarevajo pristnost in srečo.
Kreativna direktorica ima rada spremembe,
zato vsako sezono raziskujejo drugo zgodbo.

Boljši vid pri uporabi vaših
digitalnih naprav

Udobnejše gledanje in jasnejšo preglednost celotnega delovnega prostora omogočajo takoimenovana pisarniška stekla oz. delovna očala.

10. novembra obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o keratokonusu. V tem mesecu bomo

V Moreli smo predani zagotavljanju najboljše
skrbi za dober vid in zdravje oči. Svoje znanje
nesebično delimo in pri prenosu izkušenj sodelujemo z uglednimi mednarodnimi centri. Neprestano vlagamo v nove tehnologije in vodimo
razvoj na področju operacij dioptrije. Nov pomemben korak na naši poti nenehnega izboljševanja je pridobitev nove generacije laserja za
SMILE lasersko odpravo dioptrije ZEISS VISUMAX 800.

Priporočljiva izbira so pisarniška stekla Varilux
digitime. Ta so večžariščna in tako povečujejo
udobje pri uporabi digitalnih naprav, vključno s
pametnimi telefoni. Z njimi je pogled na vse razdalje delovne površine oster, s tem pa omogočajo
naraven položaj telesa pri delu.
Nasvet: da bo izbira stekel za vaša delovna očala najboljša, vam svetujemo, da pred
naslednjim obiskom okulista ali optometrista izmerite razdalje v vašem delovnem
okolju in svoje podatke prinesete s seboj.

Metoda SMILE je razmeroma nova tehnika laserske odprave dioptrije, ki se uporablja šele zadnjih deset let. Gre za naslednjo stopnjo razvoja
laserskih metod odprave dioptrije, kjer podobno kot pri metodi LASIK roženico preoblikujemo v njenem srednjem sloju. Prednost SMILE

organizirali več brezplačnih preventivnih akcij za odkrivanje te bolezni. Še posebej vabimo
vse, ki nosijo očala in z njimi ne vidijo dobro, ali
se jim dioptrija spreminja, da izkoristijo možnost
brezplačne kontrole vida in slikanja roženice za
izključitev keratokonusa.  

Izgled zdravega očesa in očesa pri keratokonusu

Zdrava roženica je pravilno
simetrično ukrivljena.

Laserska odprava dioptrije je v štirih desetletjih razvoja postala
široko uveljavljena in najbolj razširjena metoda za izboljšanje vida.
Z njo trajno odpravimo kratkovidnost, daljnovidnost in astigmatizem ter povrnemo polno vidno ostrino. Ta kratek poseg omogoča,
da se praktično čez noč osvobodimo očal in kontaktnih leč.

Struktura stekla pri delovnih očalih je
takšna, da ima uporabnik v spodnjem delu
bralno dioptrijo, po steklu navzgor pa se dioptrija zmanjšuje, kar omogoča oster vid na srednje razdalje (npr. delovno površino).

Nova tehnologija izdelave stekla zagotavlja oster
vid že od prvega dne, brez dodatnega navajanja
na očala.

Preiskava, s katero zanesljivo prepoznamo keratokonus roženice že v zgodnji fazi, je topografija. V Moreli to preiskavo opravimo vsem članom
programa Moja Morela brezplačno.

Nova generacija SMILE laserja
v Moreli

Imate bližinska očala in z njimi ne vidite na računalnik? Se morate
pri gledanju v računalniški ekran nagibati naprej in vas zato ob koncu dneva boli hrbet? Vam branje manjših črk na pametnem telefonu
dela težave?

Okulist pri pregledu ljudem s starostno dioptrijo
navadno predpiše dioptrijsko vrednost, ki dosega
oster bližinski vid na oddaljenosti 40 do 50 centimetrov, kar je naša bralna razdalja. Vendar pa
se veliko ljudi s starostno dioptrijo vsakodnevno srečuje tako z branjem različnih besedil kot z
delom za računalniškimi ekrani. Ti so od našega
očesa oddaljeni približno 80 centimetrov ali več,
česar s klasičnimi bližinski očali ne moremo korigirati in posledično je vid zamegljen.

Morelina brezplačna preventivna akcija za odkrivanje keratokonusa.
V Moreli vsem, ki nam zaupajo, pomagamo
skrbeti za boljši vid in zdravje oči. Zavedamo se
in sprejemamo svojo družbeno odgovornost za
krepitev očesnega zdravja. Z brezplačnimi preventivnimi akcijami se trudimo, da bi prispevali, k boljšemu očesnemu zdravju in vidu v družbi. Kot vodilni strokovnjaki za keratokonus že
več kot desetletje aktivno osveščamo strokovno
in laično javnost o pomenu zgodnjega odkrivanja
in zdravljenja tega hudega obolenja roženice, ki
trajno okvarja vid.

Eden ključnih ciljev podjetja je neločljivo kombiniranje oblike in barve s kakovostjo in občutkom
za detajl. Veliko pozornosti posvečajo tako izbiri
materialov kot tudi končni izdelavi, pri kateri jih
vodi predanost podrobnostim. Rezultat so v vseh
pogledih izstopajoča očala.

Vse to so nadloge, s katerimi se spopadate tisti,
ki že imate starostno dioptrijo in se vsakodnevno
srečujete predvsem s pisarniškim delom.

Zgodnja prepoznava keratokonusa
lahko prepreči trajno okvaro vida

metode je v manjšem laserskem rezu v roženico.
To ohranja boljšo mehanično stabilnost roženice in omogoča izvedbo posega tudi pri tistih, ki
imajo tanjšo roženico. Podobno kot vsaka od metod za odpravo dioptrije ima tudi metoda SMILE
nekatere omejitve glede višine in oblike dioptrije, ki jo lahko z njo odpravimo.
Nova generacija SMILE laserja ZEISS VISUMAX 800 z izpopolnjenim vmesnikom za stik s
površino očesa omogoča nežnejšo in hitrejšo izvedbo operacije ter zagotavlja povsem nove standarde glede preciznosti korekcije. To je tehnologija, ki bo v naslednjih letih predstavljala vrh
tehnološke odličnosti in dovršenosti v refraktivni kirurgiji.

Pri keratokonusu je roženica
nepravilno ukrivljena in izbočena.
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POPOLN VIDEZ

Novice iz sveta očal

Naročite se na Morelina pisma in obveščali vas
bomo o novostih, ugodnostih in akcijah iz sveta
očal. Prejemali boste nasvete, kako poskrbeti za
svoje oči in si hkrati popestriti videz.

Naši optiki in optometristi s kratkimi predstavitvami in nasveti
pomagajo pri izbiri očal in njihovem vzdrževanju.
Svet očal smo zasnovali z namenom, da vam izbiro novih očal olajšamo in spremenimo v prijetno izkušnjo. V naši spletni optiki vas čakajo
predstavitve ikoničnih oblik, modelov, stekel, pa
tudi novosti in ugodnosti.

Ray Ban RX8754

Dolce & Gabbana DG2280

Oliver Peoples OV5186

Izvedeli boste, zakaj so očala v slogu aviator že
več kot 70 let tako priljubljena, katera stekla zagotavljajo več udobja pri delu z računalnikom in
drugimi zasloni, na kaj morate biti pozorni pri
izbiri poslovnih očal in mnogo več.
Spremljajte nas tudi na našem Instagram profilu,
kjer vas dnevno čakajo zanimive vsebine. Med
drugim boste spoznali naše optike in optometriste, izvedeli več o njihovem vsakdanjem delu,
dobili vpogled v zgodbe iz ozadja in navdih za
nakup novih očal.

Bvlgari BV6177

Oakley OX8164

Emporio Armani EA1041

Oakley OY8022

Valentino VA1024

Ray Ban RX5380

Ray Ban RX6317

Persol PO3012V

Valentino VA3064

Oliver Peoples OV1282T

Bvlgari BV4203

Vogue VO4213

Giorgio Armani AR6093

Persol PO3007VM

Vogue VO5423

SHOPMORELA.SI
Vabimo vas tudi v našo spletno optiko www.shopmorela.si.
Tu si lahko ogledate očala kar iz udobja svojega doma in
tista, ki so vam najbolj všeč, dodate med ♡ priljubljene.
Spletna stran vam omogoča, da se z izbranimi očali pogledate na svoji napravi. Tako bo izbira še lažja.
Prada PS04MV

Prada PR09YV

Prada PR59XV
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V FOKUSU

Laserska odprava motnjav v steklovini
Motnjave so premikajoče sence, pikice ali nitke, ki jih opažamo v
vidnem polju. Vzrok zanje so nepravilnosti v steklovini, ki izpolnjuje
notranjost očesnega zrkla. Steklovina je prozorna, želatinozna snov.
Skozi njo svetloba potuje do očesnega ozadja, kjer se na mrežnici
pretvarja v električne impulze.

Uživajte zadostne količine vode.

Do neke mere so očesne motnjave običajen pojav staranja. Nastanejo z leti zaradi krčenja in
zlepljanja kolagenskih molekul v steklovini. Ko
te nepravilnosti postanejo dovolj velike, motijo
prehajanje svetlobe in to opazimo kot premikajoče sence, pikice ali nitke. Najbolj so opazne, kadar usmerimo pogled v svetlo podlago. Značilno
za motnjave je tudi, da se iz vidnega polja umaknejo, če poskušamo usmeriti pogled nanje.

zaradi starostnih sprememb tako motna in vid
tako slab, da motnjav ni možno zaznati. Po operaciji sive mrene, pri kateri okvarjeno lečo nadomestimo z umetno, se vid nenadoma zelo izboljša. Tisti z motnjavami v steklovini jih po
operaciji nenadoma opazijo. Od velikosti in števila motnjav je odvisno, kako zelo so moteče.

umaknejo na rob vidnega polja. V primeru, da
se moteče motnjave razkrijejo po operaciji sive
mrene, je zato vedno smiselno najprej nekaj časa
počakati in videti, ali bodo težave zaradi motnjav
morda sčasoma same izzvenele. V primeru, ko
se težave tudi v nekaj mesecih ne zmanjšajo, je
smiseln posvet o možnosti zdravljenja.

Vzroki za moteče motnjave:

Običajno zaradi drobnosti in majhnega števila
motnjave niso zelo moteče in se nanje kmalu privadimo. Postopoma jih tako sploh več ne opazimo, če nanje ne mislimo. Ni pa to pravilo. Nekaterim se lahko število motnjav sčasoma zelo
poveča ali pa se poveča njihova velikost do te
mere, da to prične ovirati vid.

• operacija sive mrene s povrnitvijo vida,

• večja motnjava v sredini vidnega polja.

Klasično in dolgo edino razpoložljivo zdravljenje
motnjav je bila vitreoliza. To je operacija, pri kateri se okvarjeno steklovino v očesnem zrklu nadomesti z umetno snovjo. Takšno zdravljenje je
sicer uspešno, a se zaradi invazivnosti posega in
s tem povezanih možnih zapletov uporablja le v
primerih, ko je zaradi motnjav okvarjen in spremenjen večji del očesne steklovine.

Zdravljenje motnjav je smiselno, kadar te
povzročajo funkcionalne motnje vida ali so moteče do te mere, da se nanje ni možno privaditi. Najpogosteje je to po operaciji sive mrene, pri
kateri se nenadoma zelo izboljša vid in motnjave naenkrat postanejo opazne. Mnoge motnjave
sčasoma zbledijo, postanejo manj opazne ter se

Laserska vitreoliza je razmeroma novo zdravljenje za odpravo motnjav. Princip tega zdravljenja
je povsem drugačen. Gre za neinvaziven poseg,
pri katerem s preciznim laserskim žarkom pod
mikroskopom s kratkimi impulzi energije raztapljamo nepravilne zgostitve v očesni steklovini,
ki povzročajo motnjave. S to terapijo kirurško ne

Včasih se motnjave pojavijo tudi nenadno, dajejo občutek gledanja skozi pajčevino, spremlja jih
lahko bliskanje. V teh primerih je najpogosteje vzrok za njihov pojav odstop steklovine, redkeje raztrganje ali celo odstop mrežnice. Do tega
pride, ker se celotna steklovina s staranjem postopno krči in stik na očesnem ozadju z mrežnico se lahko na posameznem mestu ob tem prekine. Ker vzroka nenadnega pojava brez pregleda
očesnega ozadja ne moremo opredeliti, je ob pojavu takšnih simptomov vedno nujen čimprejšnji
pregled pri očesnem zdravniku.
Vzrok za pojav motečih motnjav je lahko tudi v
nenadnem izboljšanju vida po operaciji sive mrene. V tem primeru so pred operacijo motnjave slabo opazne ali sploh ne, ker je očesna leča

5 znakov, po katerih prepoznamo
motnjave v steklovini:
• Motnjave s premikanjem očesa
potujejo po vidnem polju.
• Ko poskušamo v njih pogledati, se
umaknejo.
• Najbolj so opazne, kadar se zazremo v svetlo površino.
• Pri gledanju ob slabi osvetlitvi jih
ne opazimo.
• Imajo obliko nitk, pikic ali drobnih
senc.

• odstop steklovine,
• veliko število motnjav,

Steklovina, ki izpolnjuje očesno zrklo, vsebuje kar 98 % vode. Pri pogostih stanjih dehidracije se vsebnost vode zmanjša tudi v steklovini.
Posledica je lahko skrčenje steklovine in pojav
zgostitev, torej motnjav. Poskrbite, da dnevno
užijete vsaj 8 kozarcev vode. Poleg primerne hidracije steklovine z zadostnim vnosom vode zagotovite tudi boljše odstranjevanje neželenih snovi, ki nastajajo pri presnovnih procesih.
Izogibajte se stresu.

Oglejte si video
o motnjavah v steklovini.

posegamo v notranjost očesa in nam omogoča
ohranitev naravne očesne steklovine. Ta terapija
je zato veliko varnejša, možni zapleti so redki in
manj nevarni. Primerna je tudi za ciljno odstranjevanje posameznih, razmeroma majhnih motnjav. To je razlog, da ima laserska vitreoliza veliko širšo uporabnost. S tem zdravljenjem lahko
pomagamo tudi vsem z motečimi motnjavami,
ki same po sebi še ne ovirajo vida. Z razmahom
uporabe laserske vitreolize in odličnimi rezultati
tega zdravljenja vse bolj spoznavamo, kako moteče so lahko tudi manjše motnjave, ki objektivno še ne motijo vida.
Kot zelo koristna, se je laserska vitreoliza izkazala pri pacientih, ki se jim težave pojavijo
po operaciji dioptrije z lečo ali po operaciji sive
mrene. Tukaj ne gre za to, da bi sama operacija
sprožila nastanek motnjav. Te postanejo na novo
opazne, ker se z operacijo vid nenadoma zelo
izboljša. Laserska vitreoliza je v tem primeru
odlična rešitev, saj lahko z njo tudi po vstavitvi
umetne leče brez kakršnega koli dodatnega posega povsem neinvazivno raztopimo vse nepravilnosti v steklovini in tako odpravimo moteče
motnjave. Omejitev za izvedbo laserske vitreolize je razmeroma malo. S tem zdravljenjem ni
možno zdraviti le tistih motnjav, ki ležijo neposredno v stiku z mrežnico. Manj primerna je ta
terapija tudi pri zelo velikem številu motnjav. Zaradi energije laserja, ki se prenaša v oko, je število laserskih impulzov, ki jih lahko uporabimo
med posamezno terapijo, omejeno.
Raziskave potrjujejo, da lahko z lasersko vitreolizo pri več kot 90 % pacientov uspešno odstranimo tudi manjše moteče motnjave. Poleg tega so
dolgoročni učinki tega zdravljenja odlični, zapleti oziroma neželeni stranski učinki pa izjemno
redki. Za odpravo težav praviloma zadostuje ena
terapija, le izjemoma je čez čas potrebno za odstranitev preostanka motnjav terapijo ponoviti.

Izvedba laserske vitreolize ne zahteva posebne priprave. Gre za poseg, ki ga zdravnik opravi
v ambulanti. Pacient pri tem sedi za preiskovalno mizo in gleda v mikroskop, natanko tako, kot
med očesnim pregledom. Laserski impulzi, ki jih
zdravnik usmerja v oko, so nevidni in jih tudi ne
čutimo. Gre za povsem neboleč poseg. Rezultati
so opazni kmalu, praviloma že naslednji dan, ko
se zenica zoži in se zgostitve steklovine pod vplivom laserske energije raztopijo.
Kot za mnoge zdravstvene težave velja tudi pri
motnjavah, da lahko nekaj na zmanjšanje njihovega pojavljanja vplivamo tudi sami z zdravim
načinom življenja. To je 5 ukrepov, ki učinkovito
prispevajo k zmanjšanju nastajanja motnjav:
Omejite uživanje alkoholnih pijač in prenehajte s kajenjem.
Vsi vemo, da je kajenje škodljivo za zdravje in
zvečuje tveganje za nastanek srčno žilnih in
pljučnih obolenj. Strupene snovi v cigaretnem
dimu pa škodujejo tudi očem in med ostalim pospešujejo nastanek motnjav v steklovini. Podobno tudi prekomerno uživanje alkohola pospešuje nastanek starostnih sprememb v steklovini in
s tem pojav motnjav. Z izogibanjem nezdravim
življenjskim razvadam lahko močno vplivate na
zmanjšanje nastajanja motnjav v steklovini.
Zagotovite očem dovolj počitka.
Utrujenost oči, še posebej ob dolgotrajnem delu
z računalnikom ali gledanjem televizijskih ekranov, pospešuje nastanek motnjav steklovine. Med
delom redno skrbite za sproščanje oči tako, da jih
zaprete in nežno masirate ter na zaprte oči namestite hladne ali tople obkladke. Pomembno za
zdravje oči je tudi, da si zagotovite vsaj šest ur
spanca dnevno.

Raziskave nakazujejo, da lahko stresne situacije s povečanim sproščanjem hormonov, kot sta
adrenalin in kortizol, sproščajo nastajanje motnjav v steklovini. S pravilnim obvladovanjem
stresa in odzivanjem na nepredvidene situacije
lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tvorbe motnjav v steklovini. Obstaja mnogo različnih
načinov, s katerimi lahko učinkovito obvladujemo stres, med drugim joga, meditacija, športna
vadba, prav tako tudi sproščujoči izleti v naravo.   
Skrbite za zdravo prehrano.
Uživanje ocvrtih živil, globoko zamrznjene hrane, živil z veliko dodanega sladkorja, predelanih
mesnin in ostale industrijsko pripravljene hitre
hrane zelo pospešuje nastanek motnjav v steklovini. Vsa našteta živila v telesu spodbujajo procese vnetja in negativno vplivajo na presnovo.
Poskrbite, da je v vaši prehrani takšnih živil čim
manj. Zdrava prehrana vsebuje veliko listnate zelenjave, citruse, ribe. To so živila, ki vsebujejo
zdrave oblike maščob, vitamine in antioksidante,
ki zavirajo procese nastanka očesnih motnjav.   
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MORELINA PRIPOROČILA

Laserska odprava dioptrije brez
dotika očesa

3 koraki izvedbe TransEpi PRK laserske operacije:
Zdravnik vstavi med veke držalo, ki preprečuje mežikanje med
posegom.

Metoda TransEpi PRK izrablja natančnost najnovejše generacije
laserjev. Z lasersko operacijo dioptrije trajno odpravimo kratkovidnost, daljnovidnost in astigmatizem. Z njo povrnemo dober vid
brez očal in kontaktnih leč. Naši pacienti pogosto povedo, da jim je
ta kratek in preprost poseg povsem spremenil življenje.

Kljub temu, da je tehnika PRK najstarejša od
vseh metod laserske odprave dioptrije, je zaradi nekaterih prednosti ohranila svojo uporabnost
vse do danes. Je posebej primerna za vse s tanjšo roženico, nepravilnim astigmatizmom ali strmo ukrivljenostjo roženice. Pri nekaterih oblikah
roženice, zlasti pri nižjih in srednjih stopnjah dioptrije, je zato metoda PRK še vedno prva izbira
za lasersko odpravo dioptrije.
Pri metodi PRK gre za površinsko lasersko glajenje roženice. Dioptrijo v tem primeru odstranimo tako, da roženico z laserjem preoblikujemo
na njeni zunanji površini. V desetletjih izvajanja
laserskih posegov se je tudi operativna tehnika
metode PRK zelo izpopolnila. Pri tem se je spreminjal predvsem način, kako s površine roženice odmaknemo epitelni sloj celic, ki jo prekriva

in ščiti. To je potrebno, da z laserjem v naslednjem koraku lahko preoblikujemo samo roženico. Pri klasični različici metode PRK se je epitelni sloj celic pred delovanjem laserja odstranjeval
mehanično, z drgnjenjem očesne površine s posebnim kirurškim instrumentom. Kasneje se je
pojavila metoda EpiLASEK, kjer za odstranjevanje epitelnega sloja uporabljamo alkoholno raztopino. Vsi ti načini odstranjevanja epitelnih celic s
površine roženice povzročajo draženje očesa, kar
lahko po operaciji vpliva na počasnejše celjenje,
povzroča več bolečin in tudi upočasni povrnitev
polne vidne ostrine.
Razvoj TransEpi PRK metode laserske odprave dioptrije je omogočila šele najnovejša generacija laserjev. Ti imajo dovolj visoko natančnost, da je z
njimi možno tudi ločeno odstraniti celice epitelnega sloja, ki prekrivajo roženico. Pri TransEpi
PRK metodi gre torej za lasersko operacijo dioptrije, ki se izvede v dveh korakih. V prvem
delu posega laser s posebnim načinom delovanja
in prirejeno energijo s hitrimi, očesu nevidnimi
impulzi izpari epitelne celice na površini roženice. V drugem koraku pa laser preoblikuje površino same roženice in s tem odpravi dioptrijo in
astigmatizem.

Pri metodi TransEpi PRK se kirurgu ni potrebno dotikati površine očesa. Ta torej omogoča izvedbo laserske odprave dioptrije praktično
brez dotika očesa. To ima več prednosti. V prvi
vrsti je ta metoda do očesa zelo nežna, saj so vsi

“

Odlični in navdušujoči rezultati laserskih operacij dioptrije danes so možni tudi zaradi več
kot štirih desetletij razvoja laserjev in operativnih tehnik odprave dioptrije. Laserji so v vsem
tem času postali izjemno natančni in zanesljivi.
Operativne tehnike so se izpopolnile do te mere,
da so za oko izjemno nežne in omogočajo hitro
okrevanje.

Laser deluje nekaj sekund in
odstrani epitelni sloj celic ter
dioptrijo.

V prvi vrsti je ta metoda do očesa
zelo nežna, saj so vsi koraki posega
izvedeni le z laserjem. To zmanjšuje
draženje očesa in olajšuje pooperativno okrevanje.
koraki posega izvedeni le z laserjem. To zmanjšuje draženje očesa in olajšuje pooperativno okrevanje. Epitelni sloj celic se pri tej tehniki po posegu hitreje in enakomerneje obnovi,
kar skrajšuje čas do povrnitve polne vidne ostrine. Prav tako pa tudi ni možnosti, da bi prišlo do
prekomernega razlitja alkohola po površini očesa
ali neoptimalne površine odstranjenega epitela.
Nenazadnje pa je prednost tudi ta, da se kirurg
med posegom ne dotika površine očesa in je tako
poseg za pacienta manj stresen.
Izvedba laserske odprave dioptrije z metodo
TransEpi PRK je povsem neboleča. Samo oko

Prednosti TransEpi PRK laserske odprave dioptrije.
• Kratko trajanje posega.
• Kirurg se očesa med posegom ne dotika.
• Hitrejše okrevanje v primerjavi s klasično PRK metodo.
• Manj draženja površine očesa.

Oglejte si video, kako poteka
pacientov obisk na dan laserske operacije dioptrije.

• Metoda primerna tudi za tiste s tanjšo
roženico.

Maja

Zdravnik vstavi v oko zaščitno
mehko kontaktno lečo.
Supervidnica
naredimo neobčutljivo z vkapavanjem anestetičnih kapljic neposredno pred posegom. Ko se pacient udobno namesti pod laser, mu kirurg med
obe veki vstavi nežno držalo, ki preprečuje, da bi
se med delovanjem laserja veki zaprli. Med posegom je potrebno le zreti v osvetljeno točko v
objektivu laserja. Sami impulzi laserja očem
niso vidni in jih tudi ne čutimo. Poseg je bliskovito kratek, saj delovanje laserja zaradi njegove velike hitrosti traja le nekaj sekund. V povprečju je potrebna le ena sekunda za odstranitev
ene dioptrije. Prvi del impulzov laserja je namenjen odstranitvi epitela, zatem v drugem koraku laser enakomerno zgladi tkivo roženice in s
tem trajno odpravi dioptrijo. Kirurg medtem le
spremlja izvajanje posega in delovanje laserja ter
skrbi, da je oko pravilno usmerjeno. Po prenehanju delovanja laserja, enako kot pri drugih oblikah metode PRK, očesno površino zaščitimo

s terapevtsko kontaktno lečo. Ta oko ščiti prve
dni po posegu, ko se epitelni sloj celic na roženici še obnavlja. Lečo ponavadi odstranimo četrti do peti dan po operaciji, ko je epitelni sloj celic
na površini roženice zaceljen.
Vsi, ki ste čakali na možnost laserske operacije dioptrije brez dotika površine očesa, imate
z metodo TransEpi PRK priložnost za povrnitev polne vidne ostrine. Ta je za oko najbolj
nežna oblika laserske odprave dioptrije, ki zagotavlja odlične rezultate in dolgotrajno stabilno odpravo dioptrije in astigmatizma. Je
enostavna rešitev, da se za vedno osvobodite
motečih očal ali kontaktnih leč in zaživite svobodneje. Poskusite si zamisliti, kako bi lahko
povrnjena vidna ostrina tudi vam spremenila
življenje.

Devet mesecev po laserski operaciji
dioptrije Maja pravi, da je življenje po
posegu super.

Zdaj sem dosti bolj sproščena,
kot sem bila z očali, bolj uživam
v vsakem trenutku. Sem vzgojiteljica, zato je tudi pri delu
bistveno lažje.
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NAJVIDNEJŠE

Nina Jelić

Sodelovali smo na 40. kongresu evropskega
združenja za refraktivno kirurgijo  

Kdor je bil v naši optiki v Portorožu, si je gotovo zapomnil prijazno in energično Nino, ki najraje pomaga strankam pri izbiri
dioptrijskih in sončnih očal. Pri tem je vedno iskrena, saj želi, da se
ljudje z očali, ki jih kupijo pri nas, počutijo zares dobro.

Vsakoletna največja evropska strokovna konferenca očesnih zdravnikov, specializiranih za operacije dioptrije in sive mrene, je letos
potekala v Milanu. Zbralo se nas je preko 9000 strokovnjakov z vsega sveta ter več kot 3000 predstavnikov industrije s tega področja.
V treh dneh intenzivnih razprav smo si v okviru predavanj in delavnic izmenjali neprecenljive izkušnje in nova znanja.

Kakšna je bila tvoja pot do dela v optiki?
Očala in vse, kar je povezano z optiko, me
spremlja odkar pomnim, saj je moj oče trgovski
potnik za dioptrijska in sončna očala proizvajalca priznanih blagovnih znamk Safilo Group.
Spomnim se, da sem bila kot mala deklica najbolj srečna, kadar me je vzel s seboj na službeno pot. Takrat sem mu pomagala prenašati kovčke z očali. Delo se mi je zdelo zelo odgovorno
in zaradi tega sem se počutila odraslo. Seveda
sem vsa očala, ki jih je oče imel v svojih kovčkih, tudi pomerila.

Kot vedno smo Morelini očesni specialisti tudi
na tem srečanju aktivno sodelovali s predavanji
ter vodenjem strokovnih simpozijev in praktičnih delavnic.

Po končani srednji ekonomski šoli sem se odločila za nadaljnje izobraževanje, in sicer za program
optik tehnik v Rogaški Slatini, saj je to poklic,
ki sem si ga želela opravljati od malega. Ko se
je z odprtjem nove Moreline optike v Portorožu
ponudila priložnost, sem se takoj prijavila na
razpisano delovno mesto.
Kaj te pri vsakdanjem delu spodbuja?
Od svojega 16 leta, ko sem začela opravljati različna počitniška dela, sem si vedno poiskala delo z ljudmi. Zaradi svojega značaja se hitro povežem s strankami in kot kaže, jih moja

energičnost pogosto pripelje nazaj. Prav vesela sem, ko prepoznam obraze, ki so že bili pri
meni. Zadovoljne stranke, ki se vračajo, so dobra spodbuda in popotnica za naprej. Prav tako
pa me razveselijo tudi drobne pozornosti naših
strank, pred dnevi mi je na primer gospa prinesla sladoled. S tem mi dajo stranke vedeti, da sem
zanje naredila nekaj dobrega.
Ali je kakšno delo, ki ti je posebej všeč?
Najraje pomagam strankam pri izbiri korekcijskih in sončnih očal, kjer sem vedno iskrena, saj
želim, da se ljudje z očali, ki so jih kupili v naši
optiki, počutijo zares dobro. Prav tako me veselijo tudi popravila očal. Poleg tega pa me čedalje
močneje privlači delo optometristov, tako da že
nekaj časa razmišljam o nadaljevanju šolanja.
Imaš najljubšo znamko očal?
Težko bi se odločila za eno samo znamko očal.
Vsaka blagovna znamka gradi svojo podobo in
praviloma ima vsaka nekaj, česar druge nimajo.
Pri meni je na prvem mestu Yves Saint Laurent,
zelo blizu pa sta mi tudi Tom Ford in Valentino.
Kako bi opisala optiko v Portorožu?
Mislim da je naša optika v Portorožu najlepša
optika na slovenski obali. Za izgled je poskrbela svetovno priznana oblikovalka Nika Zupanc.
Stranke to takoj opazijo, opazili so tudi mediji. O naših novih optikah v Portorožu in Ljubljani so pisali tako doma kot v tujini, tako da sem

upravičeno ponosna na optiko, v kateri delam.
Tako kot v ostalih optikah imamo tudi v Portorožu bogato izbiro sončnih in dioptrijskih očal, izvajamo preglede za očala in kontaktne leče, tako
da lahko pri nas uredite vse na enem mestu.
Kaj rada počneš v prostem času?
Kdor me pozna, ve, da ne maram enoličnosti in dolgočasja. Vseskozi se mora nekaj dogajati. Prosti čas preživljam glede na letni čas. Poleti
me privlači morje, pozimi pa aktivnosti na snegu. Prav posebno mesto zavzema motokros, saj
moj fant tekmuje v kategoriji MX2 z 250 kubičnim motorjem. V isti kategoriji je tudi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser. Kolikor mi
čas dopušča, spremljam fanta na treningih in
tekmah. Všeč mi je vzdušje, saj so fantje kljub
tekmovalnosti prijatelji. Skupaj hodimo, no, v
našem primeru se vozimo, tudi na izlete in dopuste. Sicer pa tudi sama vozim motor, le da ne
tekmujem.

Kristini Mikek je evropsko združenje kot prepoznavni strokovnjakinji za zdravljenje keratokonusa, ponovno zaupalo organizacijo in vodenje simpozija o novostih na področju zdravljenja
keratokonusa z metodo crosslinking. Razprava je
potekala o novih protokolih zdravljenja, izsledkih raziskav o dolgoročnih rezultatih crosslinking metode ter različnih tehnikah tega zdravljenja. Tudi tokratna razprava je izpostavila izjemen
pomen zgodnjega odkrivanja keratokonusa
in pravočasne uvedbe zdravljenja z metodo
crosslinking za ohranitev vida.

Zanimivo video predstavitev o kirurških pristopih pri zahtevnih primerih operacije sive mrene
je imel tudi Igor Šivec Trampuž. Z razmahom
uporabe sodobnih premium leč z razširjenim žariščem pri operacijah sive mrene, je v zadnjem
obdobju prišlo do velikih napredkov na tem področju v smislu omogočanja še boljšega vida po
operaciji sive mrene. Kot vodilni očesni center
za operacije sive mrene v Moreli aktivno skrbimo tudi za predajanje znanj in izkušenj mlajšim
kolegom. Kristina Mikek je tako v okviru kongresa v Milanu vodila praktično delavnico usposabljanja mladih kolegov za operacije sive mrene.

V okviru strokovnih srečanj in razprav o novostih na področju zdravljenja keratokonusa se je
Kristina Mikek kot vabljena gostja udeležila tudi
predstavitve novega obetavnega zdravljenja za
izboljšanje vida pri keratokonusu z uporabo kolagenskih vsadkov v roženici. Z vodilnimi raziskovalci tega inovativnega zdravljenja, imenovanega
Keranatural, si je izmenjala najnovejše informacije o možnostih izboljšanja vida pri napredovalem keratokonusu s to metodo. Načrtujemo, da
bomo lahko to obliko zdravljenja napredovalega
keratokonusa v doglednem času uvedli v klinično prakso tudi v Sloveniji.

Področje, ki mu v zadnjem času namenjamo veliko pozornosti, so nove metode zdravljenja težav suhih oči. V Moreli dajemo velik pomen
zgodnjemu zdravljenju ter preprečevanju težav suhih oči. Presejalni postopki in testiranje
za spoznavo tovrstnih težav so postali standardni del naših pregledov. V zadnjem letu smo z
uporabo kapljic avtolognega seruma ter s terapijo
LipiFlow že uvedli dve inovativni zdravljenji težav suhih oči. Z mesecem oktobrom uvajamo
še tretje revolucionarno zdravljenje imenovano
Optilight. Gre za najučinkovitejšo obliko odprave težav suhih oči z lasersko svetlobo. Na kongresu v Milanu smo z družbo Lumenis sklenili dogovor za namestitev prve takšne naprave v
Sloveniji. O učinkovitosti in zanesljivosti laserja Lumenis Optilight za zdravljenje težav suhih

Morelini očesni zdravniki Kristina Mikek, Urša
Pečjak in Igor Šivec Trampuž z novim laserjem
Zeiss Visumax 800.

Z dr. Cynthio Roberts, vodilno raziskovalko na
področju zdravljenja bolezni roženice na simpoziju o novih pristopih pri zdravljenju keratokonusa.

oči priča dejstvo, da gre za edino tovrstno napravo, ki je odobrena za uporabo s strani ameriške
agencije za zdravila FDA. Veselimo se, da bomo
lahko v kratkem s tem aparatom ponudili še celovitejšo obravnavo težav suhih oči.
Kot na vsakem strokovnem srečanju tudi tokrat
ni manjkalo priložnosti za prijetna druženja in
sklepanje novih poznanstev ter poslovnih stikov.
Ponosni smo, da sooblikujemo razvoj stroke na
tem hitro razvijajočem področju oftalmologije.

Kaj te spravi v dobro voljo?
Poleg zadovoljnih strank me v dobro voljo vedno spravijo adrenalinski športi. Če me torej ni v
optiki, me najdete v vodi, blatu ali snegu. Seveda pa ne smem pozabiti na svojo družino, fanta,
prijatelje in psička Žužka. Pravijo, da smo si psi
in lastniki podobni. V mojem primeru to zagotovo drži. Psi pasme Jack russell terier so energični in igrivi. Ne zanima jih poležavanje na kavču, ampak potrebujejo akcijo. V tem sva si zelo
podobna.

Dr. Kristina Mikek s kolegi na 40. kongresu
evropskega združenja za refraktivno kirurgijo.
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ZGODBE SUPERVIDNIKOV

Andrej Kranjc: Življenje brez
očal je super!

I

»Iskrena hvala dr. Kristini Mikek za vrhunsko opravljeno delo. Ob operaciji,
ki je pred dvema dnevoma 100-odstotno uspela, sem imela popolno
zaupanje v zdravnico. Ne morem se dovolj zahvaliti za tako spoštljiv in
prijazen odnos, za mirno in zanesljivo roko in za vse prijazne in koristne
nasvete, ki sem jih potrebovala ob odločitvi za poseg. Tudi celotno osebje
je zelo prijazno in ustrežljivo. Vsem toplo priporočam in ocenjujem s 5+.«

Naš tokratni sogovornik je bil eden prvih pri nas, ki se je odločil za
lasersko odpravo dioptrije. Vedel je, da rešitev ni za vedno. Ob pojavu sive mrene se je zaradi dobre izkušnje brez oklevanja odločil za
operacijo, si s tem povrnil vid in se ponovno osvobodil očal. Pravi,
da je življenje brez očal fantastično.
Ali se lahko na kratko predstavite, kaj ste po
poklicu in kaj počnete v prostem času?
Sem v pokoju, sicer pa sem se ukvarjal z radijskimi postajami in prvo mobilno telefonijo pri
nas. Kot upokojenec imam veliko prostega časa.
Rad kolesarim, rešujem križanke in spremljam
dogajanje v državi.
Prav posebno mesto pri meni zaseda kuhanje.
Odkar pomnim, rad pripravljam najrazličnejše
jedi. Dokler sem hodil v službo, je bilo časa nekoliko manj, zdaj pa lahko kulinaričnemu ustvarjanju posvečam več časa. Redno spremljam televizijski program 24Kitchen in poleg standardnih
jedi vedno znova preizkušam nove recepte. Z internetom je vse dosti lažje dostopno.

Irena

Ste eden izmed tistih, ki ste se za lasersko
odpravo dioptrije odločili v času, ko se o tem
ni govorilo toliko kot danes. Kako je prišlo do
tega?

poseg. Nekaj strahu je bilo seveda prisotnega, a
sem specialistom v Očesnem centru Morela povsem zaupal. Tako sem se leta 2004 prvič osvobodil očal.

Tako kot mnoge so tudi mene očala zelo motila pri vsakodnevnih opravilih, tako v službi, še
bolj pa v prostem času. Imel sem to srečo, da
sem takrat, ko smo se pogovarjali o operaciji
sive mrene pri moji mami, dobil tudi informacije o možnosti laserske odprave dioptrije. Ker me
nove tehnologije in možnosti, ki jih ponujajo, zanimajo, sem na to postal pozoren. Prve informacije sem poiskal sam, seveda pa sem se o tem želel pogovoriti tudi z zdravnikom. Obrnil sem se
na zdravnico Vesno Morela, ki sem jo že poznal,
in v kratkem izvedel dovolj, da sem se odločil za

Kakšno je bilo življenje brez očal po laserski
odpravi dioptrije?
Z operacijo dioptrije so se moja pričakovanja v
celoti izpolnila. Očal sem se osvobodil za lep čas
in tega sem bil zares vesel, saj me niso več ovirala pri delu in vsakodnevnih opravkih. Mi je pa
zdravnica že takrat povedala, da vid ne bo ostal oster in da bom moral čez čas nekaj narediti. Lahko se bom odločil in ponovno nosil očala
ali kontaktne leče, boljša možnost pa je operacija dioptrije z lečo. Po laserski odpravi dioptrije

Glede na to, da so mi pred leti z
lasersko operacijo že odpravili dioptrijo, sem o posegu iz lastne izkušnje
vedel dovolj, da me ni bilo strah.
sem bil brez očal nekaj več kot sedem let. Seveda
se spremembe niso zgodile čez noč, pač pa je vid
slabel postopno. V lepem vremenu sem lahko še
v začetku letošnjega leta vozil avto brez očal, za
blizu pa sem jih potreboval.
Potem se je pojavila siva mrena. Kako ste
izvedeli, da jo imate, in kaj so bili vaši naslednji koraki?
To je zanimiva zgodba, saj sploh nisem vedel,
da jo imam. Res pa je, da sem pri vožnji že nekaj časa opažal, da zvečer tudi z očali ne vidim

dobro, zato sem se večerni in nočni vožnji izogibal. Potem se je zgodilo, da je morala žena na
zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Zdravnik ji je postavil diagnozo sive
mrene, tako da je dobila dvoletno podaljšanje za
vožnjo samo podnevi. Takrat sem začel razmišljati, da imam sivo mreno morda tudi jaz. Nisem
čakal, ampak sem bil odločen, da nekaj naredim.
Ker imam dobre izkušnje z Očesnim centrom
Morela, sem na spletni strani poiskal informacije in se prijavil na pregled. Na moje veliko presenečenje me je že takoj naslednji dan poklicala zdravnica Urša Pečjak. Prišel sem na pregled,
zdravnica pa je ugotovila sivo mreno. To je bilo
v petek, naslednji teden sem bil že operiran.
Najprej na levem očesu, dva dni kasneje še na
desnem. V vmesnem času sem opazil veliko razliko: hladilnik je bil skozi operirano oko bel, skozi neoperirano pa rumenkast.
Kako se je življenje po operaciji sive mrene
spremenilo?
Na boljše, seveda! Zdaj spet rešujem križanke
brez očal, še bolj pa sem srečen, ker jih ne potrebujem pri kuhanju, saj so se na sopari stekla ves
čas rosila. To me je res motilo. Za hec lahko povem, da imam kar nekaj očal, ki sem jih uporabljal v prehodnem obdobju in še danes se včasih
zalotim, da z roko sežem proti obrazu, potem pa
se spomnim, da očal sploh ne nosim.
Kako ste se odločili glede izbire znotrajočesnih leč?
Na podlagi prebranega in po številnih pogovorih
z znanci sem se nazadnje po nasvetu specialistov
Očesnega centra Morela odločil za monofokalno lečo. Lepo presenečenje je, da s to lečo sedaj
vidim tudi na blizu.

Tako kot mnoge so tudi mene očala
zelo motila pri vsakodnevnih opravilih, tako v službi, še bolj pa v prostem času.

Ali vas je bilo operacije sive mrene strah?
Nikakor! Glede na to, da so mi pred leti z lasersko operacijo že odpravili dioptrijo, sem o posegu iz lastne izkušnje vedel dovolj, da me ni bilo
strah. Še bolj pa je k temu pripomoglo zaupanje
v specialiste. Prav nobenih pomislekov nisem
imel.
Pri katerih aktivnostih ste danes najbolj zadovoljni, da ne potrebujete očal?
Pravzaprav pri vseh. Sijajno je, ker se mi pri kuhanju ne rosijo stekla in ker rezilo noža vidim
ostro, prav tako kot je pri kolesarjenju fantastično, da mi očala ne lezejo z nosa. Življenje brez
očal je super!
Prav vse, ki jih očala motijo, svetujem, naj se pozanimajo o možnostih odprave dioptrije.
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RAZVIDRILO

Preizkus barvne slepote
Barvna slepota je nezmožnost zaznavanja razlik
med nekaterimi ali vsemi barvami. V večini primerov se pojavi že ob rojstvu, kot dedna genska
okvara, lahko pa je tudi posledica bolezni, poškodbe mrežnice ali vidnega živca. Bolj pogosta je pri moških, saj prizadene 5 do 8 % vseh
moških, pri ženskah je redka in prizadene le 1 %
žensk.

Najpogostejša oblika je nezmožnost razpoznavanja rdeče in zelene ter njunih odtenkov. Manj pogosta oblika je nezmožnost razpoznavanja modre in rumene. Zelo redka je popolna odsotnost
barvnega vida, pri kateri ljudje vidijo črno-belo.
V Sloveniji trenutno obstajajo trije ljudje s popolno barvno slepoto. Z barvnim testom ugotovite, ali ločujete barve.

Zabava za najmlajše
Navodila za izvedbo testa:
Preberite številke in na koncu preverite
rezultat, ki je zapisan na dnu strani. Če ste
imeli pri razločevanju števil težave, vam
priporočamo pregled pri optometristu ali
očesnem zdravniku.

Katera pot me pripelje do očal?
A

B

C

D

E

Otroška križanka
Test ni primeren za klinično diagnozo!

Ali ste vedeli?

Zdrava in uravnotežena prehrana je pomembna za dober vid in

Rekord za največ sončnih očal v filmu ima
The Matrix (Matrica) iz leta 1999. Poleg
tega lahko po obliki okvirjev očal, ki jih
nosijo filmski liki, ugotovite, ali je ta dober
ali slab. Junaki nosijo zaobljene ali ovalne
oblike, medtem ko imajo agenti pravokotne
modele.

Sončna očala so izumili na Kitajskem v
12. stoletju. Za izdelavo so uporabljali ravna stekla dimljenega kremena, imenovana
Ai Tai, kar pomeni »temni oblaki«. Ta so
ščitila oči pred bleščanjem. Dokumentirano je, da so jih uporabljali sodniki, da bi
tako prikrili svoje reakcije med zasliševanjem prič.

Rezultati testa od leve proti desni: 5, 42, 29

V preteklosti so očala zaradi drage izdelave veljala za statusni simbol. Privoščili
so si jih lahko le premožni. To se je z razvojem znanja in tehnologije spremenilo v
18. in 19. stoletju, šele v 20. stoletju pa so
očala postala zares priljubljena, saj so jih
ponosno nosili številni zvezdniki.

V vrstice vpišite besede, ki jih predstavljajo ilustracije. Številke pred vrsticami in pri
ilustracijah se morajo ujemati. Vpisane besede
vam bodo razkrile odgovor:
.
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NE SPREGLEJTE

Pomembnost kontrole vida pri
otrocih in mladostnikih
Kratkovidnost je najpogostejši vzrok za težave z vidom pri otrocih
in mladostnikih. Običajno se pojavi med 8. in 14. letom starosti ter
narašča do zgodnjih dvajsetih let. Z razmahom uporabe pametnih
telefonov, tablic in računalnikov ter ob zmanjševanju časa, ki ga otroci in mladostniki prebijejo zunaj, smo priča epidemiji pojava kratkovidnosti pri vse nižji starosti.
Dokler je dioptrija nizka, kratkovidnost brez pregleda težko prepoznamo, zato je pogosto dolgo spregledana. Otrok, ki ima poslabšan vid, ne
more vedeti, kaj je dober vid in se ne pritožuje,
zato v nobenem primeru ne preskočite redne preventivne kontrole vida.
Spremljanje razvoja otrokovega vida s preventivnimi kontrolami je nujno. Le tako lahko
težavo prepoznamo dovolj zgodaj in pravočasno
ukrepamo ter v večini primerov povrnemo dobro vidno ostrino in zagotovimo nemoten razvoj
vida. Nasprotno pa lahko nekontrolirano naraščanje dioptrije negativno vpliva na razvoj vida
in zvečuje tveganje za kasnejša očesna obolenja
in okvaro vida. Poleg tega lahko slab vid otroka omejuje pri mnogih aktivnostih ter vpliva na
uspeh v šoli.
V Moreli se zavedamo pomembnosti rednih
preventivnih kontrol vida pri otrocih in mladostnikih, zato vsako leto ob začetku šolskega
leta organiziramo brezplačne kontrole vida za

šolarje in hkrati pripravimo ponudbo izdelanih
otroških dioptrijskih očal po super ceni. Oktobra
sledi akcija za dijake in študente.
Tako pomagamo otrokom in mladostnikom
skrbeti za dober vid, jih navajamo na skrb za
zdravje in se z ugodno ponudbo kakovostnih
dioptrijskih očal skušamo približati zmožnostim
posameznika.

Kontrolni pregledi niso namenjeni
samo tistim, ki že imajo težave z vidom. Priporočamo jih vsem, saj lahko le tako pravočasno zaznamo
spremembe in ukrepamo.

Če želite, da vas na vsakoletno brezplačno kontrolo vida vašega otroka spomnimo mi, vas vabimo, da se vključite v program Moja Morela.
Program za člane nima obveznosti, prinaša pa
številne ugodnosti.
Največ za zagotovitev dobrega vida in zdravih
oči otrok boste naredili z rednimi preventivnimi pregledi in kontrolami vida. Poskrbite, da
bo vaš otrok vsako leto opravil pregled vida.
Zgodnja prepoznava težav z vidom in pravočasno zdravljenje sta ključna za ohranitev
dobrega vida.

Kontrola vida pri otrocih in mladostnikih vključuje:
• določitev vidne ostrine,
• pregled sprednjih očesnih delov,
• meritev očesnega tlaka in
• v kolikor je sprememba, predpis nove
dioptrije.

OKULISTI & OPTIKA

idno olje
www.morela.si | info@morela.si | T. 01 510 23 40

MORELA LJUBLJANA: Tehnološki park (01 620 74 77)
Citypark (01 620 26 64)
Supernova Rudnik (01 620 26 67)
MORELA MARIBOR:
Europark (02 620 27 61)
MORELA PORTOROŽ: Obala 14 B (01 620 26 68)

