❶ Ας ξεκινήσουμε.

Συνήθεις

™

Γιατί ο KAMRA είναι κατάλληλος για μένα;

Ερωτήσεις

Κάποια στιγμή στην ηλικία των 40 ή 50 ετών παρατηρήσατε μια
αλλαγή στην κοντινή σας όραση, αυτό συμβαίνει γιατί ο φυσικός
φακός του ματιού γίνεται πολύ δύσκαπτος για να εστιάσει σε
κοντινές αποστάσεις. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται πρεσβυωπία.
Ο οφθαλμίατρος σας έχει αποφασίσει ότι ο KAMRA™ είναι η
ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπισητης
απώλειας της κοντινής όρασης.

&Απαντήσεις

για το δακτύλιο KAMRA

TM

Τι είναι ο KAMRA™;
Ο KAMRA™ είναι ένας μικροσκοπικός δακτύλιος. Το άνοιγμα
στοκέντρο επιτρέπει να εστιάσει σωστά το φως στον
αμφιβληστροειδή. Διαθέτει 8.400 μικροσκοπικές οπές για τη
διέλευση του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών.

Πως λειτουργεί το δακτύλιος;

Τι οφέλη να περιμένω;

Απεξάρτηση από τα γυαλιά ή τους φακούς
επαφής. Διευκόλυνση στην
καθημερινότητά σας όταν θα μπορείτε να
διαβάζετε, ετικέτες φαγητού, την οθόνη
του υπολογιστή, μια απόδειξη, κτλ.

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

Θα αλλάξει η μακρινή μου όραση;

Σε αντίθεση με μεθόδους όπως το
monovision ή τους πολυεστιακούς
ενδοφακούς που μπορούν να περιορίσουν
σημαντικά τη μακρινή όραση, o KAMRA™
έχει ελάχιστη επιρροή στη μακρινή
όραση.

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-556 Rev B
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Βελτιώστε την καθημερινή σας όραση

Reverse to white and
25% Pantone process blue

Ο ΚAMRA™ λειτουργεί όπως το διάφραγμα μιας
φωτογραφικής μηχανής. Αυξάνει το βάθος πεδίου
βελτιώνοντας τηδυνατότητα του ματιού να εστιάσει
σε όλες τις αποστάσεις.
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❷ Τοποθετώντας τον KAMRA

❸ Επιστρέφοντας στην καθημερινότητα

❹ Έχοντας τα δεδομένα.

Τι να περιμένω κατά τη διάρκεια της επέμβασης;

Πόσο γρήγορα θα
επιστρέψω στην
καθημερινότητα μου;

Ποιες είναι οι συνήθεις παρενέργειες;

TM

Αρχικά, η τοπική αναισθησία στο μάτι με ειδικές σταγόνες
εξασφαλίζει άνεση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία
διαρκεί 15 έως 20 λεπτά. Ένα ειδικό laser (Femto-Laser)
δημιουργεί μια τσέπη στην επιφάνεια του κερατοειδή όπου
τοποθετείται ο δακτύλιος.

Τι να περιμένω μετά
την επέμβαση;

Μετά την επέμβαση δεν θα
έχετε ράμματα ούτε
επιδέσμους. Το μάτι σας
μπορεί να είναι κόκκινο για
μερικές ώρες. Το πρώτο
48ωρο μπορεί να
αισθάνεστε ευαισθησία στο
φως, να έχετε δάκρυα καί
έναν ήπιο ερεθισμό.

Θα φαίνεται το μάτι μου διαφορετικό;
Ο δακτύλιος είναι σχεδόν αόρατος. Είναι μικρότερος από έναν
φακό επαφής και ελαφρύτερος από ένα κόκκο ρυζιού. Ακόμα
και σε γαλάζια μάτια, είναι σχεδόν αδύνατο να τον διακρίνετε.

Πόσο σύντομα θα δω βελτίωση;

Η ανάκτηση της όρασης εξαρτάται από τον οργανισμό. Ενώ
μερικοί διαπιστώνουν βελτίωση μέσα σε 24 ώρες άλλοι μπορεί
να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες.

Για πόσο καιρό θα βάζω σταγόνες;
Ο οφθαλμίατρός σας θα παρακολουθεί την ανάρρωσή σας
και θα σας δώσει ανάλογη αγωγή για να επιταχύνει το χρόνο
επούλωσης. Θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες χρήσης
σταγόνων.

Οι περισσότεροι ασθενείς
επιστρέφουν μέσα σε 24 ώρες
από την επέμβαση.

Θα χρειάζομαι ακόμα τα
γυαλιά μου;
Ο στόχος του δακτυλίου είναι
να μειώσει την εξάρτηση από
τα γυαλιά. Μπορεί όμως να
τα χρειάζεστε σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού ή σε μία
παρατεταμένη εργασία ή σε
πολύ μικρούς χαρακτήρες.

Πως μπορώ να πετύχω
καλύτερα αποτελέσματα;
Αποφύγετε τα γυαλιά! Όσο περισσότερο φοράτε τα γυαλιά σας
τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί για να εκπαιδεύσετε το
μάτι σας να χρησιμοποιεί τον KAMRA™.

Εξασκηθείτε στο διάβασμα χωρίς γυαλιά. Ο γιατρός σας θα

σας συμβουλέψει πώς να εξασκείστε στο να χρησιμοποιείτε τον
KAMRA™. Ξεκινήστε με κείμενα με μεγάλη γραμματοσειρά και
προοδευτικά συνεχίστε με μικρότερες γραμματοσειρές.

Χρησιμοποιήστε σταγόνες όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.
Εάν έχετε θολή όραση ή διακυμάνσεις, πιθανό να υπάρχει
διαταραχή στην οφθαλμική επιφάνεια. Είναι σημαντικό να
χρησιμοποιείτε τις σταγόνες συχνά ώστε να διασφαλιστεί η υγεία
του κερατοειδή.

Ο οφθαλμίατρος θα σας εξηγήσει όλες τις ενδεχόμενες
παρενέργειες πριν την επέμβαση. Οι συνήθεις
παρενέργειες αφορούν ήπιες διαταραχές της επιφάνειας
του ματιού, θάμβωση, άλως ή δυσκολία στη νυχτερινή
όραση. Αυτές οι παρενέργειες είναι όμοιες με εκείνες στις
επεμβάσεις LASIK ή PRK. Με την πάροδο του χρόνου τα
φαινόμενα αυτά μειώνονται και εξαφανίζονται.

Είναι φυσιολογικό να έχω όραση θολή ή με
διακυμάνσεις;

Ναι είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους εννέα
έως δώδεκα μήνες. Είναι ένα σύμπτωμα διαταραχής της
επιφάνειας ή προσαρμογής του ματιού. Χρησιμοποιήστε
συχνά σταγόνες και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Είναι φυσιολογικό να έχω σκοτεινή όραση;
Ναι, ο δακτύλιος σταματάει μια μικρή ποσότητα μη εστιασμένου
φωτός, στο μάτι που έχει τοποθετηθεί, οπότε θα υπάρχει
διαφορά με το άλλο μάτι που δεν έχει τον δακτύλιο. Αποφύγετε
να κλείνετε το ένα μάτι σας και να βλέπετε τη διαφορά και με
την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο δε θα είναι αντιληπτό.

Υπάρχει ρίσκο να χάσω την όραση μου ή να τυφλωθώ;
Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων δοκιμών, κανένας ασθενής
δεν έχασε την όρασή του. Ωστόσο όπως σε κάθε επέμβαση τα
αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι απολύτως εγγυημένα.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο οφθαλμίατρό
σας. Επισκεφθείτε μας στο KAMRAvision.gr
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προοδευτικά συνεχίστε με μικρότερες γραμματοσειρές.

Χρησιμοποιήστε σταγόνες όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.
Εάν έχετε θολή όραση ή διακυμάνσεις, πιθανό να υπάρχει
διαταραχή στην οφθαλμική επιφάνεια. Είναι σημαντικό να
χρησιμοποιείτε τις σταγόνες συχνά ώστε να διασφαλιστεί η υγεία
του κερατοειδή.

Ο οφθαλμίατρος θα σας εξηγήσει όλες τις ενδεχόμενες
παρενέργειες πριν την επέμβαση. Οι συνήθεις
παρενέργειες αφορούν ήπιες διαταραχές της επιφάνειας
του ματιού, θάμβωση, άλως ή δυσκολία στη νυχτερινή
όραση. Αυτές οι παρενέργειες είναι όμοιες με εκείνες στις
επεμβάσεις LASIK ή PRK. Με την πάροδο του χρόνου τα
φαινόμενα αυτά μειώνονται και εξαφανίζονται.

Είναι φυσιολογικό να έχω όραση θολή ή με
διακυμάνσεις;

Ναι είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους εννέα
έως δώδεκα μήνες. Είναι ένα σύμπτωμα διαταραχής της
επιφάνειας ή προσαρμογής του ματιού. Χρησιμοποιήστε
συχνά σταγόνες και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Είναι φυσιολογικό να έχω σκοτεινή όραση;
Ναι, ο δακτύλιος σταματάει μια μικρή ποσότητα μη εστιασμένου
φωτός, στο μάτι που έχει τοποθετηθεί, οπότε θα υπάρχει
διαφορά με το άλλο μάτι που δεν έχει τον δακτύλιο. Αποφύγετε
να κλείνετε το ένα μάτι σας και να βλέπετε τη διαφορά και με
την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο δε θα είναι αντιληπτό.

Υπάρχει ρίσκο να χάσω την όραση μου ή να τυφλωθώ;
Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων δοκιμών, κανένας ασθενής
δεν έχασε την όρασή του. Ωστόσο όπως σε κάθε επέμβαση τα
αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι απολύτως εγγυημένα.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο οφθαλμίατρό
σας. Επισκεφθείτε μας στο KAMRAvision.gr
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❶ Ας ξεκινήσουμε.

Συνήθεις

™

Γιατί ο KAMRA είναι κατάλληλος για μένα;

Ερωτήσεις

Κάποια στιγμή στην ηλικία των 40 ή 50 ετών παρατηρήσατε μια
αλλαγή στην κοντινή σας όραση, αυτό συμβαίνει γιατί ο φυσικός
φακός του ματιού γίνεται πολύ δύσκαπτος για να εστιάσει σε
κοντινές αποστάσεις. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται πρεσβυωπία.
Ο οφθαλμίατρος σας έχει αποφασίσει ότι ο KAMRA™ είναι η
ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπισητης
απώλειας της κοντινής όρασης.

&Απαντήσεις

για το δακτύλιο KAMRA

TM

Τι είναι ο KAMRA™;
Ο KAMRA™ είναι ένας μικροσκοπικός δακτύλιος. Το άνοιγμα
στοκέντρο επιτρέπει να εστιάσει σωστά το φως στον
αμφιβληστροειδή. Διαθέτει 8.400 μικροσκοπικές οπές για τη
διέλευση του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών.

Πως λειτουργεί το δακτύλιος;

Τι οφέλη να περιμένω;

Απεξάρτηση από τα γυαλιά ή τους φακούς
επαφής. Διευκόλυνση στην
καθημερινότητά σας όταν θα μπορείτε να
διαβάζετε, ετικέτες φαγητού, την οθόνη
του υπολογιστή, μια απόδειξη, κτλ.

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

Θα αλλάξει η μακρινή μου όραση;

Σε αντίθεση με μεθόδους όπως το
monovision ή τους πολυεστιακούς
ενδοφακούς που μπορούν να περιορίσουν
σημαντικά τη μακρινή όραση, o KAMRA™
έχει ελάχιστη επιρροή στη μακρινή
όραση.

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-556 Rev B
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Βελτιώστε την καθημερινή σας όραση

Reverse to white and
25% Pantone process blue

Ο ΚAMRA™ λειτουργεί όπως το διάφραγμα μιας
φωτογραφικής μηχανής. Αυξάνει το βάθος πεδίου
βελτιώνοντας τηδυνατότητα του ματιού να εστιάσει
σε όλες τις αποστάσεις.

Ασφαλές. Aποδεδειγμένο.Aποτελεσματικό

