Επαναφορά της κοντινής όρασης.

Ζήστε την εμπειρία της όρασης

Εστιασμένα

Αποτελεσματικό. Αποδεδειγμένο. Διακριτικό
Ενώ τα γυαλιά και οι φακοί επαφής σας
δίνουν μια προσωρινή βελτίωση της
κοντινής όρασης, ο KAMRAȉȂ δουλεύει
βελτιώνοντας την καθημερινή σας
όραση. Θα βλέπετε καλύτερα και
επιπλέον θα απολαμβάνεται τα
πλεονεκτήματατου τρόπου ζωή σας.

Πλεονεκτήματα

Γυαλιά Πρεσβυωπίας

Δακτύλιος KAMRA™

Εύκολο να χαθούν.

Ένα ένθεμα που προσφέρει απαράμιλλη
ευκολία και άνεση.

Θολή μακρινή όραση.

Εστιάζει τα κοντινά αντικείμενα ενώ η
μακρινή όραση παραμένη ανεπηρέαστη.

Αισθητή ένδειξη γήρανσης/
απώλεια όρασης.

Είναι τόσο μικρό που είναι αδύνατο
να παρατηρηθεί από τους άλλους.

Δεν είναι ιδανικά για όλες τις
συνθήκες/δραστηριότητες.

Δεν υπάρχει φακός να λερωθεί ή να
θολώσει. Δεν υπάρχουν ογκώδη γυαλιά
που να εμποδίζουν τις δραστηριότητές
σας.

Φακοί Επαφής

Δακτύλιος KAMRA™

Δυσκολία στην εφαρμογή και
εύκολο να τους χάσετε.

Δεν χρειάζεται πολλαπλή εφαρμογή. Δεν θα
μετακινηθεί και δε θα πέσει.

Συνεχής αντικατάσταση και
επαναλαμβανόμενο κόστος.

Χωρίς ταλαιπωρία, μια εφαρμογή με
μακροχρόνια οφέλη.

Δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλη
διάρκεια ή κατά τον ύπνο.

Ασφαλής και αποτελεσματική μακροχρόνια
λύση για τη βελτίωση της κοντινής όρασης.

Βελτιώνει την όραση μόνο όταν
τους φοράτε.

Λειτουργεί συνεχώς.

LASIK και Επέμβαση Καταρράκτη

Δακτύλιος KAMRA™

Μπορεί να μειώσει την κοντινή
όραση.

Βελτιώνει την κοντινή όραση
ακόμη και μετά από αυτές τις
συνήθεις επεμβάσεις.

με το δακτύλιο KAMRA

TM

www.KAMRA.com
1-949-585-9511
AcuFocus, Inc.
32 Discovery, Suite 200
Irvine, CA 92618

Ο KAMRA™ είναι σχεδιασμένος για να βελτιώσει την κοντινή όραση και να μειώσει
την εξάρτηση από τα γυαλιά πρεσβυωπίας. Παρότι η ανάγκη χρήσης των γυαλιών
σε κάποιους μπορεί να εξαλειφθεί, δεν είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Μπορεί η χρήση τους να είναι αναγκαία κατά την εργασία σε χαμηλό φωτισμό,
στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας για παρατεταμένο χρόνο ή διαβάζοντας κείμενα
με πολύ μικρή γραμματοσειρά.
MK-555 Rev B

Βελτιώστε την καθημερινή σας όραση

Reverse to white and
25% Pantone process blue

Μειονεκτήματα
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Δείτε τη διαφορά με τον KAMRA
3.8 mm Πραγματικό μέγεθος δακτυλίου KAMRA

ȉȂ

✔ Προσφέρει φυσική όραση χωρίς συμβιβασμούς
✔ Βελτιώνει την κοντινή όραση και μειώνει την ανάγκη για
γυαλιά πρεσβυωπίας
✔ Επαναφέρει την κοντινή όραση διατηρώντας τη μακρινή όραση
✔ Λειτουργεί συνεχώς για μια σταθερά και μακροχρόνια καλή κοντινή όραση
✔ Αποδεδειγμένο με μία δεκαετία ερευνών και ανάπτυξης

“Με τα χρόνια ο άνθρωπος αποκτά
σοφία... και την ανάγκη γυαλιών, τα
οποία όμως είναι σκέτη ταλαιπωρία.”
– Καθηγητής, 48 ετών

“Κανείς δε μπορεί να μαντέψει την
ηλικία μου ή σε ποιο από τα γαλάζια
μάτια μου υπάρχει το ένθεμα.”
– Account Executive, 45

“Επέστρεψα στη δουλειά μου την επόμενη
ημέρα απο την επέμβαση. Μιλούσα διαρκώς
για την ευκολία και την αποτελεσματικότητα.
Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω.”

Ελευθερωθείτε από τα γυαλιά πρεσβυωπίας με το ένθεμα KAMRA

TM

Δύσκολο να ξεπεράσετε τη θολή όραση:
όταν διαβάζετε ένα κείμενο στο κινητό ή
όταν δουλεύετε στον υπολογιστή, ακόμη
και όταν ελέγχετε τις ετικέτες τροφίμων.
Η απώλεια της κοντινής όρασης είναι
δυστυχώς, το πρώτο σημάδι της γήρανσης
το οποίο δεν ελέγχεται ούτε κρύβεται.
Τώρα ο KAMRATM είναι εδώ για να σας
δώσει τη δύναμη και την ευκολία της
αυτοσυντήρησης, ώστε να δείχνετε και να
αισθάνεστε νεότεροι.
ο KAMRA™ θα σας αλλάξει τη ζωή με
πολλούς τρόπους, όπως και θα μειώσει
την εξάρτηση απο τα γυαλιά είτε είστε στο
σπίτι, είτε στη δουλειά ή στο δρόμο.

Γιατί εξασθενεί η όραση;
Με τη πάροδο του χρόνου ο φυσικός φακός του ματιού γίνεται
δύσκαμπτος και δεν εστιάζει σε κοντινές αποστάσεις. Ως αποτέλεσμα,
κείμενα και αντικείμενα φαίνονται θολά. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει
σε όλους, ακόμη και όσους είχαν πάντα καλή όραση και ονομάζεται
πρεσβυωπία.

Πως ο δακτύλιος επαναφέρει την κοντινή όραση;
Ο KAMRA™ είναι ένας δακτύλιος μικρότεροςαπό
ένα φακό επαφής και ελαφρύτερος από έναν
κόκκο αλατιού. Η οπή στο κέντρο του είναι αυτή
που επαναφέρει την κοντινή και ενδιάμεση
Σύγκριση μεγέθους KAMRA
όραση επιτρέποντας μόνο τις εστιασμένες δέσμες
σε σχέση με φακό επαφής
φωτός να εισέρχονται στο μάτι. Επιπλέον, είναι
από βιοσυμβατό υλικό και φέρει 8.400 μικροσκοπικές οπές στην
επιφάνειά του, οι οποίες επιτρέπουν στο οξυγόνο και τα θρεπτικά υλικά
να περνούν ανεμπόδιστα.

Ποιος μπορεί να οφεληθεί;
Ανεξάρτητα με το πότε χάσατε την κοντινή σας όραση, ο ΚAMRA
πιθανόν να μπορεί να την επαναφέρει. Ακόμη κι αν τα γυαλιά και
οι φακοί επαφής ήταν κομμάτι της ζωή σας ή μόλις τώρα
TM
αρχίσατε να τα φοράτε , ο KAMRA βοηθήσει να μια δραστήρια
ζωή και να δείχνετε νεότεροι.

TM

Τι να περιμένω;
Ο KAMRA™ τοποθετείται στο πρόσθιο μέρος του ματιού στον
κερατοειδή, μέσω μιας διαδικασίας που διαρκεί λιγότερο από
20 λεπτά. Δεν θα έχετε κανένα ράμμα ή επίδεσμο, μόνο χρήση
σταγόνων και επισκέψεις στο γιατρό για τον έλεγχο της
επούλωσης.
Η διάρκεια της ανάρρωσης και βελτίωσης της όρασης ποικίλει.
Μπορεί να δείτε άμεση βελτίωση ή να χρειαστεί περισσότερος
χρόνος.

Πότε είναι η σωστή στιγμή για να βάλω KAMRA;
Εάν είστε άνω των 40 ετών, γιατί να χάνετε επιπλέον χρόνο από
τη ζωή σας με τη χρήση γυαλιών; Ο KAMRA™ είναι η λύση για τη
βελτίωση της κοντινής όρασης.
Εάν έχετε ήδη παρατηρήσει κάποια αλλαγή στην κοντινή σας
όραση, ρωτήστε στον οφθαλμίατρό σας πως ο KAMRA™ μπορεί
να επηρεάσει τη ζωή σας σήμερα. Μια αναλυτική οφθαλμολογική
εξέταση θα καθορίσει εάν είναι κατάλληλος για εσάς.
Επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα KAMRAvision.gr

– Ιδιοκτήτης Επιχείρησης, 52 ετών

Φυσική όραση χωρίς συμβιβασμούς
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επιφάνειά του, οι οποίες επιτρέπουν στο οξυγόνο και τα θρεπτικά υλικά
να περνούν ανεμπόδιστα.

Ποιος μπορεί να οφεληθεί;
Ανεξάρτητα με το πότε χάσατε την κοντινή σας όραση, ο ΚAMRA
πιθανόν να μπορεί να την επαναφέρει. Ακόμη κι αν τα γυαλιά και
οι φακοί επαφής ήταν κομμάτι της ζωή σας ή μόλις τώρα
TM
αρχίσατε να τα φοράτε , ο KAMRA βοηθήσει να μια δραστήρια
ζωή και να δείχνετε νεότεροι.

TM

Τι να περιμένω;
Ο KAMRA™ τοποθετείται στο πρόσθιο μέρος του ματιού στον
κερατοειδή, μέσω μιας διαδικασίας που διαρκεί λιγότερο από
20 λεπτά. Δεν θα έχετε κανένα ράμμα ή επίδεσμο, μόνο χρήση
σταγόνων και επισκέψεις στο γιατρό για τον έλεγχο της
επούλωσης.
Η διάρκεια της ανάρρωσης και βελτίωσης της όρασης ποικίλει.
Μπορεί να δείτε άμεση βελτίωση ή να χρειαστεί περισσότερος
χρόνος.

Πότε είναι η σωστή στιγμή για να βάλω KAMRA;
Εάν είστε άνω των 40 ετών, γιατί να χάνετε επιπλέον χρόνο από
τη ζωή σας με τη χρήση γυαλιών; Ο KAMRA™ είναι η λύση για τη
βελτίωση της κοντινής όρασης.
Εάν έχετε ήδη παρατηρήσει κάποια αλλαγή στην κοντινή σας
όραση, ρωτήστε στον οφθαλμίατρό σας πως ο KAMRA™ μπορεί
να επηρεάσει τη ζωή σας σήμερα. Μια αναλυτική οφθαλμολογική
εξέταση θα καθορίσει εάν είναι κατάλληλος για εσάς.
Επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα KAMRAvision.gr

– Ιδιοκτήτης Επιχείρησης, 52 ετών

Φυσική όραση χωρίς συμβιβασμούς

Επαναφορά της κοντινής όρασης.

Ζήστε την εμπειρία της όρασης

Εστιασμένα

Αποτελεσματικό. Αποδεδειγμένο. Διακριτικό
Ενώ τα γυαλιά και οι φακοί επαφής σας
δίνουν μια προσωρινή βελτίωση της
κοντινής όρασης, ο KAMRA δουλεύει
βελτιώνοντας την καθημερινή σας
όραση. Θα βλέπετε καλύτερα και
επιπλέον θα απολαμβάνεται τα
πλεονεκτήματατου τρόπου ζωή σας.

Πλεονεκτήματα

Γυαλιά Πρεσβυωπίας

Δακτύλιος KAMRA™

Εύκολο να χαθούν.

Ένα ένθεμα που προσφέρει απαράμιλλη
ευκολία και άνεση.

Θολή μακρινή όραση.

Εστιάζει τα κοντινά αντικείμενα ενώ η
μακρινή όραση παραμένη ανεπηρέαστη.

Αισθητή ένδειξη γήρανσης/
απώλεια όρασης.

Είναι τόσο μικρό που είναι αδύνατο
να παρατηρηθεί από τους άλλους.

Δεν είναι ιδανικά για όλες τις
συνθήκες/δραστηριότητες.

Δεν υπάρχει φακός να λερωθεί ή να
θολώσει. Δεν υπάρχουν ογκώδη γυαλιά
που να εμποδίζουν τις δραστηριότητές
σας.

Φακοί Επαφής

Δακτύλιος KAMRA™

Δυσκολία στην εφαρμογή και
εύκολο να τους χάσετε.

Δεν χρειάζεται πολλαπλή εφαρμογή. Δεν θα
μετακινηθεί και δε θα πέσει.

Συνεχής αντικατάσταση και
επαναλαμβανόμενο κόστος.

Χωρίς ταλαιπωρία, μια εφαρμογή με
μακροχρόνια οφέλη.

Δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλη
διάρκεια ή κατά τον ύπνο.

Ασφαλής και αποτελεσματική μακροχρόνια
λύση για τη βελτίωση της κοντινής όρασης.

Βελτιώνει την όραση μόνο όταν
τους φοράτε.

Λειτουργεί συνεχώς.

LASIK και Επέμβαση Καταρράκτη

Δακτύλιος KAMRA™

Μπορεί να μειώσει την κοντινή
όραση.

Βελτιώνει την κοντινή όραση
ακόμη και μετά από αυτές τις
συνήθεις επεμβάσεις.

με το δακτύλιο KAMRA

TM

www.KAMRA.com
1-949-585-9511
AcuFocus, Inc.
32 Discovery, Suite 200
Irvine, CA 92618

Ο KAMRA™ είναι σχεδιασμένος για να βελτιώσει την κοντινή όραση και να μειώσει
την εξάρτηση από τα γυαλιά πρεσβυωπίας. Παρότι η ανάγκη χρήσης των γυαλιών
σε κάποιους μπορεί να εξαλειφθεί, δεν είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Μπορεί η χρήση τους να είναι αναγκαία κατά την εργασία σε χαμηλό φωτισμό,
στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας για παρατεταμένο χρόνο ή διαβάζοντας κείμενα
με πολύ μικρή γραμματοσειρά.
MK-555 Rev B

Βελτιώστε την καθημερινή σας όραση

Reverse to white and
25% Pantone process blue

Μειονεκτήματα

&Ελεύθερα

Ασφαλές.Aποδεδειγμένο.Aποτελεσματικό

