
 

 

INFORMACE K VYŠETŘENÍ A KONZULTACI PŘED LASEROVOU KOREKCÍ ZRAKU 

 

 

OFTA s.r.o. 

Sokolovská 82 

323 00 Plzeň  

tel.: +420 377 539 125  

email:    ofta@ofta.cz 

www:    www.ofta.cz 

 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

děkujeme za Váš zájem o konzultaci k laserovému zákroku na naší klinice. Následující informace vám přiblíží, jak bude 

vaše návštěva u nás probíhat. Veškeré informace k laserovým zákrokům naleznete také na našich www stránkách 

www.ofta.cz, nebo po kliknutí na tomto odkazu: Laserová korekce zraku | OFTA.  

 

 

Obdrželi jste od nás termín vyšetření a konzultace k laserové operaci očí. 

Vyšetření má za účel poskytnout nám kompletní přehled o vašem zraku, anatomických rozměrech vašich očí a stavu 

jednotlivých očních struktur tak, abychom mohli zodpovědně posoudit vhodnost a dlouhodobou bezpečnost 

plánovaného laserového zákroku. Všechna vyšetření, která vám budeme provádět, jsou naprosto bezbolestná a bez 

přímého kontaktu s okem. Při vyšetření použijeme moderní, vysoce přesné přístroje a vybavení.  

 

Pokud nosíte kontaktní čočky, 5 dní před termínem vyšetření je prosím úplně přestaňte nosit.  

Kontaktní čočky mohou mírně deformovat zakřivení rohovky a díky tomu bychom při vyšetření naměřili nesprávné 

hodnoty dioptrií a následný zákrok by pak nepřinesl požadovaný výsledek. 

 

Po příchodu na naši kliniku v den vyšetření Vám nejprve rozkapeme oči. 

Rozkapáním očí se vyloučí vliv zaostřovací schopnosti oka, která by ovlivnila naměřené hodnoty. Po rozkapání můžete 

mít několik hodin rozostřené vidění a nedoporučuje se proto řízení auta. V závislosti na typu vaší vady může efekt 

rozkapání nastoupit cca za 30-60 minut od aplikace kapek. Celkově na naší klinice strávíte při vyšetřeních a konzultaci 

přibližně 2-3 hodiny.  

 

Konzultace s lékařem a doporučení nejvhodnější metody pro korekci dioptrií. 

Po provedení všech vyšetření s vámi lékař probere výsledky provedených měření, vyslechneme vaše důvody pro operaci, 

chcete-li se brýlí zbavit kvůli osobnímu pohodlí, práci nebo sportu a na základě těchto informací navrhneme vhodnou 

operaci přesně pro vás. Vysvětlíme vám, jak se připravit, co vás v den operace čeká a také jak se o své oči starat po 

zákroku. Pokud by pro vás byla operace riziková, nebo by výsledný efekt zákroku byl jen velmi malý, operaci vám 

nedoporučíme.  

 

Laserový zákrok provádíme obvykle do 1 měsíce po vstupním vyšetření. 

Platnost vstupního vyšetření je cca 3 měsíce, pokud během této doby zákrok nepodstoupíte, je nutné před případnou 

operací provést kontrolní měření. Cena celého vstupního vyšetření je 1500 Kč.  

   

A ještě prosba na naše budoucí klientky. 

Na vyšetření prosím přijďte bez nalíčení. Pokud jste v plánovaném termínu vyšetření těhotná, nebo pokud kojíte, prosíme 

spojte se s námi, abychom se domluvili na jiném termínu. Hormonální změny by mohli do budoucna ovlivnit výsledek 

operace a tím kvalitu Vašeho vidění. 

 

 

 

Těšíme se na viděnou, tým oční kliniky OFTA. 
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