
 

ReLEx smile 
 تصحیح في خطوة واحدة ، في

Femto-Lasik 
 فقط ودون رفع غطاء القرنیة

 



 

-Visumax femto لیزر ینتج -
lenticule عدسات من biconvex 

 .البصري للعیب المقابلة
 

 بعمل یقوم الثاني فیمتو فیزوماكس لیزر -
 .ملم 4 إلى 3 من صغیر شق 

 

 صغیر شق خالل من العدسي الجراح یطرح
 .كماشة من زوج باستخدام ،

 

 دون التقنیة ھذه تنفیذ یتم ، LASIK و PKR عكس على
 ثانیة 40 ویدوم ، تماًما مؤلم غیر اإلجراء. القرنیة غطاء رفع
 ممتازة بصریة واستعادة الفوري بالشفاء ویسمح فقط

 

 مراحل العملیة



 

 SMILE تقنیة ، ZEISS معامل بواسطة تطویره تم
 ) صغیر شق بواسطة العدس استخراج عدسي صغیر شق(

 بعد االنكساریة اللیزر جراحة في األخیراالبتكار ھو
PKR و LASIK. 

 

 
 النظر قصر لتصحیح RELEX-SMILE تقنیة إلى یشار
 2 من أقل والالجماتیزم الدیوبتر 9- إلى 1- من تتراوح التي

 .الدیوبتر
 

-15 
 

 VisuMax Carl شركة استخدام بمیزة التقنیة ھذه تتمتع
Zeiss Meditec اللیزري النظام ھذا.فیمتوسكوند لیزر 

 فمتوثانیة بضع مدتھا للغایة قصیرة نبضات ینتج الثوري
 ، كبیرة نعومة المعالجة یعطي مما ،) ثوانٍ  10    ( 
 الموثوقیة وزیادة عالیة دقة 

 

 من ھم المرشحون إلجراء العملیة
 



 

 المزایا
 

، بلطف ، التقنیة ھذه  
 الحفاظ طریق عن البصري الخلل تصحیح في ودقة عالیة موثوقیة یضمن
القرنیة وحساسیة بنیة على . 

 
القرنیة استقرار یعزز  . 

 
القرنیة بفتح المتعلقة الجراحیة االلتھابات یمنع . 

 
القرنیة رفرف تجعد أو النزوح: الجراحة بعد ما مضاعفات من یقلل  . 

العین جفاف خطر من یقلل         
 
 

كبیرة بسرعة الرؤیة تتحسن  . 
 



 

العملیة؟ بعد تفعل ماذا  
 

 
 

العملیة؟ بعد تفعل ماذا  
 یتمس. المنزل إلى عودتك بمجرد تشغیلھا تم التي العین في القطرات ضع
 ىعل الجرعة بكتابة الممرضة وستقوم العیادة في لك القطرات ھذه إعطاء

 .القواریر
 

كبیرة بسرعة الرؤیة تتحسن  . 
 إلى 24 من سیستغرق األمر ولكن ، ساعة عشرة اثنتي بعد عادة ھذا یحدث
السیارة قیادة أو الوظیفة على للحصول ساعة 48 . 

 
 في جدید معقم ضغط أو جدید مندیل استخدام علیك یجب ، التمزق حالة في
مرة كل  

العملیة؟ بعد تفعل ماذا  
   

العملیة؟ بعد تجنبھ یجب الذي ما  
الشمس وأشعة البنفسجیة فوق لألشعة التعرض تجنب . 
یوما 15 لمدة تعمل العین فرك تجنب س . 
ھیجت یسبب أن یمكن مؤسف طائرة ؛) الروائح مزیالت وخاصة( الرش تجنب  

الطبیعي؟ ھو ما  
  

 
o قرنیةال سطح على یطبق ال اللیزر ألن معدوًما یكون یكاد العملیة بعد األلم 

سلیمة تزال ال التي . 
 الغبار طباعة إلى وتؤدي فقط ساعة 12 إلى 6 من الراحة عدم فترة تستمر
بالدموع مصحوبًا العین في . 

 ضوءلل الضعیف التكیف ، اإلبھار ، اللیلیة الھاالت ، الخفیفة الحساسیة
 الخافت كلھا آثار جانبیة تتناقص بمرور الوقت مع تقدم الشفاء



 

 

+2125 22 99 97 57 

+2126 61 65 48 69 

+2126 61 65 48 69 

contact@vivresanslunettes.com 

www.vivresanslunettes.com 

Facebook.com/vivresanslunettes 


