ReLEx SMILE from
firmy ZEISS
ZEISS
Pierwsza
minimalnie
inwazyjna,
The first minimally
invasive,
bezpłatkowa
flapless SMILEtechnika
solutionSMILE

Błyskawiczne zabiegi bezpłatkowe dzięki SMILE
stają się rzeczywistością na naszych oczach.
Dla takich chwil pracujemy.
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Zmień na III generację laserowej
korekcji refrakcji
z ReLEx SMILE firmy ZEISS
Technologia SMILE polegająca na uformowaniu soczewki
wewnątrzrogówkowej i usunięciu jej przez niewielkie nacięcie to technika
laserowej korekcji refrakcji III generacji. Przewyższa dotychczasowe PRK
i LASIK i zmienia oblicze chirurgii refrakcyjnej. ZEISS, to jak dotąd, jedyna firma
oferująca minimalnie inwazyjny (bez płatka) sposób korekcji refrakcji –
ReLEx® SMILE. Zabieg ReLEx SMILE wykonuje się wyłącznie przy użyciu
jednego lasera femtosekundowego VisuMax® firmy ZEISS.

Nacięcie boczne mniejsze nawet o 80%
Od techniki z wytworzeniem płatka rogówki
do zabiegów minimalnie inwazyjnych: Technika
LASIK wymaga wykonania nacięcia bocznego
o długości wynoszącej w przybliżeniu 20 mm.

LASIK
Nacięcie boczne

ReLEx SMILE
Minimalnie inwazyjne nacięcie < 4 mm

W przypadku techniki ReLEx SMILE firmy ZEISS
wystarczy niewielkie nacięcie o długości 2
do 4 mm. Górne warstwy rogówki pozostają

o długości około 20 mm

w większości nienaruszone.

w celu wytworzenia
płatka rogówki

Powierzchnia cięcia wewnątrz rogówki –
mniejsza nawet o 30%
Powierzchnia cięcia warstwowego jest
mniejsza o ok. 1/3 w porównaniu z zabiegami
Femto-LASIK.
ReLEx SMILE:
LASIK:

7.5 mm

9.0 mm, włącznie ze strefą przejściową

Zakres wskazań
ReLEx SMILE w krótkowzroczności
i astygmatyzmie:
• Sfera: od -0,50 do -10,00 D
• Cylinder: od 0 do 5,00 D

Uwaga: na tym schemacie średnica strefy optycznej wynosi 6,5 mm.
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• Ekwiwalent sferyczny: od -0,50 do -12,50 D

Technika
Flapless bezpłatkowa

Tylko
laser femtosekundowy
All-femto

Zabieg
jednoetapowy
Single-step

ReLEx SMILE
SMILE isopiera
basedsię
onna
thebezpłatkowej
flapless

Precyzja,
perfekcja
Precision,przewidywalność
predictability andi perfection

W
przypadku
techniki
SMILE
With
ReLEx SMILE,
the ReLEx
refractive

technice
SMILE. Ponieważ
tworzenie
SMILE procedure.
Because there
is no

to
charakterystyczne
ReLEx
arecechy
the hallmarks
of ReLEx SMILE.
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koryguje on
się one
za pomocą
correction
is performed
laser,

płatka
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only plan
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nie maThis
powikłań
nimpotential
complications.
offers zthe

przy
użyciu lasera
femtosekundowego
technology,
no complex
nomograms or

leczenia
jeden zabieg
one laseri process.
That'slaserowy.
what makes it

związanych.
Dzięki temupreservation
można lepiej
for more biomechanical

ifluence
nie wymaga
przygotowania
tests are
required. The ZEISS

Prawdziwa
jednoetapowa.
a single-stepprocedura
solution. Moreover,
the

zachować
właściwości
biomechaniczne
and stability,
also for fewer
transected

złożonych
testów
VisuMax isnomogramów
used to createani
a precalcu-

Również
formowanie
soczewki
lenticule inside
the intact
cornea and

inerves
zapewnić
rogówki,
and większą
collagen stabilność
fibers. Consequently,

fluencji.
Systemand
VisuMax
firmy
lated lenticule
incision
withZEISS
utmost

refrakcyjnej
wewnątrz
nienaruszonej
the access incision
are created
in a

a także
ograniczyć
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przeciętych
significantly
reduced
incidence
of dry

stosowany
jestdependability
w celu uformowania
accuracy and
every time.
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i wykonanie
single treatment
step.cięcia bocznego

włókien
nerwowych
i kolagenowych.
eye is likely
to be correlated.

wyliczonej wcześniej soczewki

wykonywane są jednocześnie.

W konsekwencji może to prowadzić

wewnątrzrogówkowej i wykonania

do istotnego spadku częstości

nacięcia zawsze z maksymalną

występowania objawów suchego oka.

dokładnością i niezawodnością.
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Minimalnieinvasive,
inwazyjny
zabiegsurgery
bez płatka
Minimally
flapless
Korekcja wad
refrakcjiwith
techniką
Refractive
correction
ZEISSReLEx
ReLExSMILE
SMILE
Technika LASIK polega na wytworzeniu płatka rogówki, który odwija się, aby umożliwić
stopniowe usunięcie tkanki rogówki. Natomiast technologia ReLEx® SMILE firmy ZEISS
LASIK
involvesumożliwia
cutting a flap
and folding
it back to
corneal
tissue sposób,
point bybez
jako pierwsza
korekcję
wady refrakcji
w remove
minimalnie
inwazyjny
®
point.
ZEISS ReLEx
SMILE, płatka
on therogówki.
other hand,
makes
minimally superprecyzyjnego
invasive, flapless lasera
konieczności
wytworzenia
Dzięki
zastosowaniu
®
refractive
correction possible
the first
Utilizing
highly precise
ZEISSjednego
femtosekundowego
VisuMaxforfirmy
ZEISStime.
wadę
wzrokuthe
koryguje
się w ciągu
®
VisuMax
femtosecondformowana
laser, it performs
the vision
correction in a singlei treatment
zabiegu. Jednocześnie
jest soczewka
wewnątrzrogówkowa
wykonywane cięcie
process.
Since thenielenticule
and access
incisionmarginesu
are createdtolerancji,
together,athere
is nopozostaje
boczne, dlatego
ma potrzeby
zachowania
rogówka
need
to reserve
margin of tolerance, and the cornea remains largely untouched.
w większej
częścia nienaruszona.

ReLEx SMILE
Uformowanie
soczewki
wewnątrzrogówkowej
przez niewielkie nacięcie w trzech etapach
The
three stepsi usunięcie
of small incision
lenticule
extraction

Step
Etap 1

Etap 2
Step

Etap 3
Step

W refractive
nienaruszonej
rogówce
jednocześnie
A
lenticule
and small
incision of

Soczewkę
usuwa
się przez
nacięcie,
The
lenticule
is removed
through
theprzy mini-

Usunięcie
soczewki
wewnątrzrogówkowej
The
removal
of the lenticule
changes the

formuje
soczewkę
refrakcyjną
wykonuje
less
thansię
4 mm
are created
insidei the
intact

malnym with
zakłóceniu
biomechaniki
rogówki.
incision
only minimal
disruption
to

zmieniaofkształt
rogówki,
pozwalając
uzyskać
shape
the cornea,
thereby
achieving
the

niewielkie
nacięcie
długości mniejszej niż
cornea
– all
in one ostep.

the corneal biomechanics.

pożądaną
korekcjęcorrection.
wady refrakcji.
desired
refractive

4 mm.

w przyszłości
nieSMILE
będzieinoferował
zabiegów
SMILE,
“„Kto
Anyone
not offering
the future
will simply
po
nie
na bardzo markets.”
konkurencyjnych rynkach”.
notprostu
survive
in przetrwa
highly competitive
dDr.
r SriSriGanesh
Ganesh
Nethradhama,
2015 r.
Nethradhama,Bangalore,
Bangalore,Indie,
India,ESCRS,
ESCRS Stambuł
2015 Istanbul

„Technologia SMILE ugruntowała już swoją pozycję jako
rd
technika laserowej
korekcji
wzroku
III generacji
“SMILE
is now wad
firmly
established
as the -3bardziej
generation
zaawansowanaofod
zabiegów
polegających
na ablacji
powierzchni
laser
vision correction
beyond
advanced
surface
rogówki i wymagających
wytworzenia
płatka rogówki”.
ablation and
flap surgery.”
Prof. José Güell

Prof. José Güell
IMO, Barcelona, Hiszpania,
ESRCS,
LondynSpain,
2014 ESRCS
r.
IMO,
Barcelona,
2014 London
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VisuMax from ZEISS
Defining new trends in modern corneal surgery
VisuMax firmy ZEISS
ZEISS ReLEx
SMILE runs
the ZEISS VisuMax,
a groundbreaking
femtosecond laser
Nowe
trendy
w on
nowoczesnej
chirurgii
rogówki
system that is significantly shaping the world of refractive surgery. Incorporating
Zabiegi
wykonuje
się przy
użyciu przełomowego
systemu
superiorReLEx
ZEISS SMILE
technology,
it ensures
excellent
reproducibility and
predictability,
wykorzystującego
laser femtosekundowy
firmy
ZEISS, który
kształtuje
even with severe corrections.
Its outstanding
cutting
precision,
exceptional
speed
VisuMax
from
ZEISSVisuMax
nowe
oblicze
współczesnej
chirurgii
Rewelacyjna
technologia
firmy
and gentle
treatment
approach
makerefrakcyjnej.
it an ideal platform
for numerous
advanced
Defi
ning
new
trends
in
modern
corneal
surgery
ZEISS
zapewnia
wysoki poziom
powtarzalności
i przewidywalności rezultatów,
corneal
surgery applications
such
as SMILE.
nawet w przypadku korekcji dużych wad wzroku. Dzięki niezrównanej precyzji
cięcia, wyjątkowej szybkości i delikatności jest to idealna platforma do wielu
zaawansowanych operacji rogówki, takich jak SMILE.

ZEISS ReLEx SMILE runs on the ZEISS VisuMax, a groundbreaking femtosecond laser
system that is significantly shaping the world of refractive surgery. Incorporating
superior ZEISS technology, it ensures excellent reproducibility and predictability,
even with severe corrections. Its outstanding cutting precision, exceptional speed
and gentle treatment approach make it an ideal platform for numerous advanced
corneal surgery applications such as SMILE.

A
contact glass
as uniquely
Konstrukcja
soczewki
designed
as
the
cornea
kontaktowej równie
wyjątkowa,

Maximum
cutting
accuracy
Maksymalna
dokładność
cięcia
High-precision
ZEISS
optics
provide
Superprecyzyjna optyka firmy ZEISS an

Brilliant visual
control
Znakomita
kontrola
wzrokowa
The
integrated
high-quality
ZEISS
Zintegrowany wysokiej jakości

Like
the surface of the
human cornea,
jak powierzchnia
rogówki
VisuMax
contact
glasses
are curved
Tak jak powierzchnia ludzkiej

extremely
laser
beam. The result
umożliwia focused
optymalne
zogniskowanie
is
minimum
laser
pulse
energy
at a high
wiązki promieni laserowych. Dzięki

surgical microscope
ensures
mikroskop
chirurgiczny
firmyprecise
ZEISS
and
complete
visual
control
during
zapewnia precyzję i pełną kontrolę

to
optimally
fit the anatomy
rogówki,
krzywizna
soczewekof the
eye.
The
cornea
can
largely
retain its
kontaktowych VisuMax
w sposób

pulse
frequency for
unsurpassed
temu minimalna
energia
impulsu incision
lasera
control
–
curved,
three-dimensional
przy wysokiej częstotliwości impulsów

every manual
treatment
manipulation.
wzrokową
w każdym
kroku
zabiegu.
It
includes
a
digital
video
camera
System wyposażony jest w cyfrową

natural
physiological
shape.
Also,
optymalny
dopasowuje
się do
budowy
artifacts
in
the
cutting
outcome
are
anatomicznej gałki ocznej. Możliwe

incisions
at precisely
the desired
depth
pozwala na
niezrównaną
kontrolę
in
the
cornea.
cięcia i wykonanie trójwymiarowych,

for recording
procedures
right
kamerę,
którasurgical
na bieżąco
rejestruje
on
the
spot.
przebieg operacji.

A contact glass
as uniquely
Maximum cutting accuracy
avoided,
as is unnecessarily
high IOP.
jest zachowanie
w dużej mierze
łukowatych nacięć rogówki dokładnie na
designed as the cornea

naturalnego fizjologicznego kształtu

The integrated high-quality ZEISS

extremely focused laser beam. The result

surgical microscope ensures precise

is minimum laser pulse energy at a high

and complete visual control during

pulse frequency for unsurpassed incision

every manual treatment manipulation.

control – curved, three-dimensional

It includes a digital video camera

incisions at precisely the desired depth

for recording surgical procedures right

in the cornea.

on the spot.

żądanej głębokości.

Like the surface of the human cornea,

rogówki. Można również
uniknąćglasses are curved
VisuMax
A platform for all
threecontact
generations
niepożądanych następstw
związanych
to optimally
fit the anatomy of the
of laser vision correction
z cięciem, takich jak
eye.niepotrzebny
The cornea can largely retain its
When the ZEISS VisuMax is combined
natural physiological shape. Also,
wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.
with a MEL® excimer laser from ZEISS,
artifacts in the cutting outcome are

it becomes a platform
for all three
avoided, as is unnecessarily high IOP.
Platforma
do
laserowej
korekcji wad
wzroku
generations of laser vision correction
–

Brilliant visual control

High-precision ZEISS optics provide an

zthe
zastosowaniem
technik
wszystkich
only one of its kind.
Refractive
clinics trzech generacji
A platform for all three generations ®
Połączenie
lasera
VisuMax
z
laserem
can offer patients very individualizedexcimerowym MEL
of laser vision correction

firmy ZEISS and
zaowocowało
powstaniem
jedynej w swoim
treatments
also operate
more
When the ZEISS VisuMax is combined
rodzaju platformy,
która
umożliwia
successfully
in competitive
environments.
®
with
a MEL
excimerlaserową
laser fromkorekcję
ZEISS,
wad wzroku z zastosowaniem
technikfor
wszystkich
it becomes a platform
all three trzech
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generacji. Teraz ośrodki
zajmujące
chirurgią
refrakcyjną
generations
of lasersię
vision
correction
–
only one ofbardzo
its kind.zindywidualizowane
Refractive clinics
mogą zaoferowaćthe
pacjentom
can offer
patients sobie
very individualized
leczenie, a tym samym
zapewnić
większą przewagę
7

konkurencyjną.

treatments and also operate more
successfully in competitive environments.
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Znajdź więcej na: www.zeiss.com/relex-smile

Carl Zeiss Sp. z o.o.
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