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OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU OKA?

PÝTAJTE SI ZEPTO™!
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ČO JE TO ZEPTO™?

Zepto™ je najnovšia pulzná technológia na operáciu 
sivého zákalu oka.

Zepto™ je veľmi šetrná a presná metóda, ktorou sa 
vytvorí otvor do puzdra Vašej zakalenej šošovky 
– kapsulotómia. 

Kapsulotómia  je jeden z najdôležitejších krokov pri 
operácii sivého zákalu.
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AKÉ METÓDY 
OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU 
BOLI DOTERAZ DOSTUPNÉ?

Kapsulotómia sa v súčasnosti prevádza manuálne 
alebo laserom.

Skúsený operatér pomocou inštrumentu manuálne 
vytvorí otvor do puzdra zakalenej šošovky s vysokou 
úspešnosťou. 

Sú však prípady, kedy sa chirurg veľmi rád oprie 
o moderné technológie garantujúce absolútnu 
bezpečnosť a presnosť v zlomkoch milimetra, ktorá 
je v tomto prípade veľmi dôležitá. 

Pri operácii sivého zákalu laserom, prístroj vygeneruje 
desaťtisíce laserových pulzov s vysokou energiou, 
ktorá je  potrebná  na vytvorenie kapsulotómie. 

Zepto™ na dosiahnutie rovnakého efektu potrebuje 
iba 12 pulzov trvajúcich zlomok sekundy a preto je 
oveľa šetrnejšie pre vaše oko. 

Laserová metóda operácie sivého zákalu výrazne 
predlžuje celý priebeh operácie a je fi nančne 
nákladnejšia.

Štúdie dokázali, že okraje otvoru puzdra šošovky 
vytvorené ZEPTOM sú pevnejšie, čo zvyšuje bezpečnosť 
pri implantácii umelej vnútroočnej šošovky. 

Účinnosť technológie Zepto™ je potvrdená certifi ká-
tom FDA (U.S. Food and Drug Administration).

DOPORUČUJEME 
ZEPTO™



PRE KOHO JE ZEPTO™ VHODNÉ?

Zepto™ je vhodné pre každého pacienta, ktorý chce 
maximalizovať bezpečný priebeh a výsledok svojej 
operácie. 

Zepto™ najviac ocenia pacienti, ktorí sa rozhodli pre 
implantáciu prémiových vnútroočných šošoviek, 
kde sú najvyššie požiadavky na presnosť každého 
kroku operácie.

Zepto™ rovnako ocenia chirurgovia pri riešení ťažkých 
a komplikovaných prípadov sivého zákalu oka.

Viac informácií nájdete na 
www.zepto-cataract.com/for-patients/
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