Οδηγός Ανάκτησης
της Όρασής σας με
το δακτύλιο KAMRA
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Βελτιώστε την καθημερινή σας όραση
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Φυσική Όραση χωρίς
συμβιβασμούς
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να βελτιώσετε
την όρασή σας με το δακτύλιο KAMRA™ !
Σύντομα θα απολαύσετε την ελευθερία όρασης
που θα απλοποιήσει την ζωή σας.
Εδώ θα βρείτε συμβουλές
για να επιταχύνετε την ανάρρωσή σας:

❶ Αποφύγετε τα γυαλιά σας
❷ Ακολουθήστε τη φαρμακευτική αγωγή
όπως σας έχει δοθεί
❸ Τηρήστε τα προγραμματισμένα ραντεβού
με το γιατρό σας
Στη συνέχεια θα μάθετε πώς να διατηρείτε τα μάτια σας υγιή,
τι να περιμένετε το πρώτο διάστημα μετά την επέμβαση
και πως να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Υγεία Ματιών
Ο οφθαλμίατρός σας θα πραγματοποιήσει την
επέμβαση του KAMRA™αφού θα έχει εκτελέσει
μιασειρά εξετάσεων που θα αποδεικνύουν ότι
τα μάτια σας είναι υγιή. Είναι σημαντικό να
προσέχετε τα μάτια σας. Ακολουθούν μερικές
οδηγίες για να έχετε καλή όραση.

Διατηρήστε υγιές το μάτι με τον KAMRA™
• Χρησιμοποιείτε συχνά τεχνητά δάκρυα.
• Αποφύγετε το τρίψιμο για τις πρώτες
90 ημέρες.

Διατήρηση υγιούς όρασης
• Να φοράτε πάντα γυαλιά ηλίου, όποτε
βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
• Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν:
✓ Ασκείτε άθλημα επαφής.
✓ Εργάζεστε με υλικά όπως υγρά, ξύλο,
μέταλλα, γυαλί ή μπαταρίες αυτοκινήτου.
✓ Πραγματοποιείτε επισκευές στο σπίτι ή στο
αυτοκίνητο.
✓ Χρησιμοποιείτε τη μηχανή του γκαζόν.
• Πραγμαμματίστε κάθε χρόνο μια
οφθαλμολογική εξέταση.

“Αγαπώ τη νέα μου εμφάνιση! Και
στην πραγματικότητα είναι η "παλιά"
μου εμφάνιση...πριν φορέσω τα
γυαλιά πρεσβυωπίας!”
-Δημοσιογράφος, 49 ετών

Τα μάτια σας είναι
αναντικατάστατα.
Να τα φροντίζετε κατάλληλα.

Επιταχύνοντας την Ανάρρωσή σας
Όσο περισσότερο φοράτε τα γυαλιά σας, τόσο περισότερο θα τα
χρειάζεστε. Ακολουθήστε τις παρακάτω ασκήσεις για να σταματήσετε
αυτή τη συνήθεια.

Ας ξεκινήσουμε
Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα για να ολοκληρώσετε αυτήν την άσκηση:
• Χρόνος: Το λιγότερο 15 λεπτά την ημέρα.
• Φωτισμός: Ιδανικά, φως με ροοστάτη ή καλό φωτισμό οροφής.
• Τεχνητά Δάκρυα: Σταγόνες χωρίς συντηρητικά.
• Υλικό για διάβασμα: Δική σας επιλογή! (π.χ. κινητό, υπολογιστής ή
βιβλίο). Πιθανόν να χρειαστεί να ξεκινήσετε με αντικείμενα που έχουν
μεγάλου μεγέθους γραμματοσειρά. Καθώς θα αποκτάτε αυτοπεποίθηση
δοκιμάστε κείμενα με μικρότερη γραμματοσειρά.
• Αντικείμενα σε απόσταση: Οτιδήποτε βρίσκεται σε απόσταση
τουλάχιστον 3 μέτρων (π.χ. ρολόϊ, κάδρο στον τοίχο, δέντρα έξω από
το παράθυρο).

Βήματα για βελτίωση της όρασης
1. Εφαρμόστε μια σταγόνα τεχνητών δακρύων σε κάθε μάτι και
ανοιγοκλείστε αρκετές φορές

2. Ξεκουραστείτε για μερικά λεπτά
3. Ρυθμίστε το φωτισμό, ώστε να αυξήσετε την έντασή του προς
το κείμενο που διαβάζετε.

“Μετά από δύο χρόνια
ελευθερίας χωρίς γυαλιά,
παραμένω ακόμα έκπληκτος”
–Επιχειρηματίας,48 ετών

4. Άσκηση 1:
• Κρατήστε το κείμενο σε μια απόσταση
που σας ικανοποιεί.
• Διαβάστε για 5 λεπτά χωρίς γυαλιά.
•Σταματήστε την ανάγνωση και εστιάστε σε
ένα αντικέιμενο για 1 με 2 λεπτά.
• Επαναλάβετε την άσκηση τρείς φορές.
• Εάν η όρασή σας γίνεται θολή κατά την
ανάγνωση, χρησιμοποιήστε τεχνητά δάκρυα,
ανοιγοκλείστε μερικές φορές και περιμένετε
μερικά λεπτά για να ξεκινήσετε την ανάγνωση.

5. Άσκηση 2:
• Καλύψτε το μάτι χωρίς τον δακτύλιο και
εστιάστε στο κείμενο.
• Ρυθμίστε την απόσταση του κειμένου μέχρι το
μάτι που έχει τον δακτύλιο να μπορεί να
εστιάσει και να βλέπει καθαρά.
• Βγάλτε το χέρι σας από το μάτι και
συγκεντρωθείτε για να διατηρήσετε
εστιασμένη την όρασή σας στο υλικό που
Σταματήστε να ψάχνετε για
διαβάζετε.
τα γυαλιά σας & ξεκινήστε
• Ξεκινήστε την ανάγνωση.
να απολαμβάνετε φυσική
• Εάν νιώθετε οτι η ανάγνωση γίνεται από
όραση χωρίς συμβιβασμούς.
το μάτι χωρίς τον δακτύλιο καλύψτε το
και εστιάστε ξανά.

“Εξασκούμαι στέλνοντας μηνύματα στην
αδερφή μου. Αυτή την άσκηση μπορώ
να την εκτελέσω εύκολα.”
- Ψυχολόγος, 54ετών

Τι να περιμένετε
Οι πρώτες 48 ώρες
Αμέσως μετά την επέμβαση είναι συνηθισμένο να
παρουσιάσετε ευαισθησία στο φως, δάκρυα και ερεθισμό.

Η πρώτη εβδομάδα

Η βελτίωση της όρασης κατά την πρώτη εβδομάδα διαφέρει για τον
καθένα. Ένα ποσοστό βιώνει εξαιρετικά γρήγορη ανάρρωση, ενώ ένα
άλλο βιώνει μέτρια βελτίωση εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου
επούλωσης, σε κάθε οργανισμό.

Οι πρώτοι 3 μήνες

Θα αναζητείτε λιγότερο τα γυαλιά σας. Παρακάτω θα βρείτε τι άλλο να
περιμένετε:
• Η διαταραχή της δακρυϊκής στοιβάδας είναι ένα συνηθισμένο
φαινόμενο. Θα πρέπει να χρεισιμοποιείτε συχνά τεχνητά δάκρυα.
• Είναι φυσικό η όρασή σας να έχει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Να κάνετε συχνά διαλείμματα και να αποφεύγετε την
καταπόνηση των ματιών σας.
• Συμπτώματα όπως θάμβωση και άλως είναι πολύ συχνά.

Οι πρώτοι 9 μήνες
Η ανάγκη σας για τα γυαλιά θα έχει μειωθεί σημαντικά. Θα απολαμβάνετε
την ελευθερία στην όρασή σας. Τι άλλο να περιμένετε:
• Ο γιατρός σας θα συνεχίσει τον έλεχγο για διατάραξη της δακρυϊκής
στοιβάδας.
• Μπορεί να προτιμάτε να φοράτε τα γυαλιά σας σε κείμενα με πολύ μικρές
γραμματοσειρές, όταν δουλεύτε σε χαμηλό φωτισμό ή κάνετε μια εργασία
που απαιτεί κοντινή όραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

“Νιώθω την κοντινή μου όραση να
δυναμώνει κάθε εβδομάδα. Είναι
φανταστικό πόσο καθαρά βλέπω.”
–Account Executive,44 ετών

Συνηθισμένα Συμπτώματα
Ο KAMRA™ μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα
παρόμοια με αυτά της επέμβασης LASIK ή PRK.
Ωστόσο είναι θεραπεύσιμα και αναμένονται να
λυθούν με τη πάροδο του χρόνου.
Τα πιο συνηθισμένα είναι τα παρακάτω:

Διαταραχή Δακρυϊκής Στοιβάδας:
Τα συνηθέστερα συμπτώματα για αυτήν την
κατάσταση είναι :
• Θολή όραση
• Έντονα δάκρυα
• Κάψιμο, φαγούρα ή αίσθηση ύπαρξης
σκόνης στο μάτι
Η θεραπεία για αυτά τα συμπτώματα μπορεί
να είναι η χρήση προσωρινών ή μόνιμων
δακρυϊκών πωμάτων, τεχνητά δάκρυα και
αλοιφές ή άλλα φάρμακα.

Θάμβωση:
Φωτεινές πηγές ή σκηνές που εμφανίζονται με
ομίχλη.

Άλως:
Κατά τα διάρκεια της νύχτας δημιουργείται
ένα φωτεινό στεφάνι γύρω από μια πηγή
φωτός ίδιου χρώματος.
Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, μιλήστε στον
οφθαλμίατρό σας. Επισκεφτείτε μας στο
KAMRAvision.gr

“Φυσικά και έχω εγγόνια.
Και μου αρέσει που είμαι γιαγιά.
Αλλά δε θέλω να το δείχνω”
–Δασκάλα,60 ετών

Φροντίστε τα μάτια
σας και εκείνα θα
φοντίσουν εσάς.

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 απαραίτητη κατά την εργασία σε χαμηλό φωτισμό, στην
εκτέλεση μιας δραστηριότητας για παρατεταμένο χρόνο ή διαβάζοντας κείμενα με
πολύ μικρήγραμματοσειρά.
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