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رائع!
بعد زرع عدسة EYECRYL Phakic داخل

 العین، ستكون الكلمة األمثل التي تصف شعورك على نحو أفضل ھي كلمة "رائع"!

سیتحسن نظرك بطریقة مذھلة.

ثورة جدیدة في عالم تصحیح النظر

باعتبارك شخًصا شاًبا ونشًطا تحب االستمتاع بكل ما تحملھ الحیاة من إثارة.

لماذا ُتحجم قدرتك على اإلبصار من خالل ارتداء النظارات و/أو العدسات الالصقة؟

یمكنك التخلص منھا اآلن!

تخلص من النظارات والعدسات الالصقة حتى تستطیع االستفادة من حیاتك بأفضل صورة ممكنة.

ستساعدك عدسات EYECRYL Phakic المزروعة داخل

 العین التي تمثل عالًجا ممتاًزا لتصحیح قصر النظر وطول النظر واالستجماتیزم

على االستمتاع برؤیة واضحة وصافیة. 



قصر النظر وطول النظر واالستجماتیزم

اكتشف
ما كان مخفًیا عنك

أطلق العنان لقدراتك، واكتشف ما كان مخفًیا عنك.
شاھد العالم من حولك بالطریقة التي یمكن لعینیك

 رؤیتھا باستخدام عدسات EYECRYL Phakic المزروعة داخل العین.
رؤیة حادة وواضحة وصافیة.

جرب متعة النظر الحاد في جمیع
 الظروف من خالل تصحیح قصر النظر وطول النظر واالستجماتیزم.

یعد كل من قصر النظر (سقوط بؤرة الضوء أمام الشبكیة 

ولیس علیھا) أو طول النظر (سقوط بؤرة الضوء خلف 

الشبكیة ولیس علیھا) واالستجماتیزم (عدم سقوط الضوء 

على نحو متساوي على شبكیة العین) من أكثر أمراض 

 EYECRYL Phakicالبصر شیوًعا. تعد عدسات

المزروعة داخل العین الخیار األمثل لتصحیح كل ھذه 

الحاالت البصریة.

استمتع بالقدرة على اإلبصار دون استخدام النظارات و/أو 
العدسات الالصقة من خالل استخدام عدسات 
EYECRYL Phakic المزروعة داخل العین.



عدسات EYECRYL Phakic المزروعة داخل العین

�تتم� عدسات EYECRYL Phakic المزروعة�
� داخل الع� �القوة والمرونة والقدرة ع� االرتداد.�

مرشح لألشعة فوق البنفسجیة <<<<<
حمایة عینیك من األشعة فوق البنفسجیة 

توافق حیوي عالي <<<<<
مادة أكریلیك بخواص ھیدروفیلیة تتمیز بالمرونة ونعومة الملمس. 

قوة

المدى العریض 
تصحیح قصر النظر وطول النظر 

 المنخفض إلى العالي والمدى العریض لالستجماتیزم

>>>>>

طّورت Biotech Healthcare، الشركة العالمیة المتخصصة في طب العیون والتي تتخذ من 
لوسیرن بسویسرا مقًرا لھا، عدسة EYECRYL Phakic المزروعة داخل العین باستخدام 

أكثر التقنیات تقدًما. تم تصمیم العدسة لتصحیح المدى االنكساري العریض لقصر النظر وطول 
النظر واالستجماتیزم، بما یوفر في الوقت نفسھ الحمایة من األشعة فوق البنفسجیة.

بجانب توافقھا الحیوي العالي، تتمیز عدسات EYECRYL Phakic المزروعة داخل العین 
بعناصر قوة أساسیة، مثل المرونة والقدرة على االرتداد.



EYECRYL Phakic

لماذا 
المزایا الرئیسیة

لقصر النظر وطول النظر واالستجماتیزم

العالج الجراحي الوحید لتصحیح حاالت قصر
 النظر وطول النظر واالستجماتیزم الذي 

عالج ممتاز 
متاح في الوقت الحالي للجمیع.

عالج ال یتسبب في اإلصابة بمتالزمة جفاف العین
قد یتسبب اللیزك أو اللیزر السطحي في اإلصابة بمتالزمة جفاف العین*

رؤیة واضحة وحادة ممتازة
حساسیة تباین وحدة ووضوح أفضل وقت اللیل مع تحقیق

 مستویات رضا بنسبة ٩٧٫٦٪ للمرضى.*

العالج االنعكاسي

تعد عدسات EYECRYL Phakic (عدسات باطن العین)، واحدة من أكثر الخیارات تقدًما 

ضمن الخیارات المتاحة في الوقت الحالي لعالج حاالت قصر النظر وطول النظر. تحقق 

عدسات EYECRYL Phakic -التي تسمى أیًضا بالعدسات المزروعة داخل العین- نتائج 

قابلة للتوقع، وبناًء على ذلك، تمثل أفضل حل لتصحیح النظر، خاصًة بالنسبة للمرضى 

الذین یعانون من قصر نظر متوسط إلى عالي أو قصر نظر مصاحب لالستجماتیزم.

تزرع عدسات EYECRYL Phakic مباشرًة أمام العدسة البلوریة الطبیعیة من خالل 

إجراء سریع ودون ألم یستغرق من ١٥ إلى ٢٠دقیقة.

یحافظ على سالمة القرنیة.



عالج دون ألم لمدة تتراوح من

 ٢٠ إلى ٣٠ دقیقة

بعد ذلك ببضع دقائق، سینفذ طبیب العیون الجراحة. سیتم

 عمل شق صغیر للسماح بزرع EYECRYL Phakic داخل العین.

إجراء بسیط

سریع ودون ألم

ھل أنت متخوف من

 ذلك اإلجراء؟

مزروعة  عدسات  عن  عبارة   EYECRYL Phakic عدسات 
یتم  العدسة  أن  اإلجراء  ھذا  یعني  العین.  باطن  داخل 

خالل  من  ذلك  یتم  مباشرًة.  العین  قزحیة  خلف  زراعتھا 
ولكنھا  ذلك،  حیال  بالتخوف  تشعر  قد  صغیر.  شق  عمل 

تدخًال  واألقل  اللطیفة  الجراحیة  اإلجراءات  من  بالفعل  تعد 
بالنظر  واالستجماتیزم  النظر  وطول  النظر  قصر  لتصحیح 

الجراحیة  الخیارات  تزیل  المتاحة.  الخیارات  جمیع  إلى 
القرني  النسیج  السطحي،  اللیزر  أو  اللیزك  مثل  األخرى، 

دائم. نحٍو  على 

قطرة العین

في غرفة المرضى الخارجیین، سیضعون لك قطرة العین

 لتخدیر عینیك.

العودة إلى المنزل
بعد أن یضع طبیب العیون بضع قطرات وانتھاء العملیة الجراحیة.

 تستغرق العملیة بالكامل من ١٥ إلى ٢٠ دقیقة.

التعافي السریع
سیتم فحص عینیك بعد العملیة، ومن ثم ستكون جاھًزا للعودة إلى المنزل 

للتعافي. في أقرب وقت ممكن، ستصبح رؤیتك في العادة حادة وواضحة. 

ستصبح قدرتك على اإلبصار ممتازة مقارنًة بحالتك السابقة.

یبدأ اإلجراء بوضع بعض قطرات العین لتخدیر عینیك، ثم تجرى جراحة قیاسیة سریعة 

ودون ألم تنتھي بعد حوالي ٢٠ دقیقة بمغادرتك لغرفة المرضى الخارجیین.



حیاة جدیدة

EYECRYL Phakic جمیع المزایا التي تزین حیاتك الجدیدة مع عدسات
تعد ممارسة الریاضًة غالًبا من األمور المھمة التي تمنحك شعوًرا بالرضا عن النفس.

كل ما علیك فقط أن تمارس الركض أو السباحة أو التجدیف أو ركوب الدراجات أو القفز 
بالمظالت.

حرر نفسك واحصل على االستقاللیة من خالل التخلص من النظارات و/أو العدسات الالصقة.

 .EYECRYL Phakic استمتع بأنشطتك المفضلة في الھواء الطلق من خالل زراعة عدسات
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حرر نفسك واحصل على استقاللیتك

www.unleashtheindependence.ae

www.eyecrylphakic.ae

عدسات 
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