ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
Nº 00000

KOKONAISVALTAISTA HOITOA SILMIESI HYVÄKSI

TERVETULOA ASIANTUNTEVAAN
HOITOON TURUN SILMÄEXPERTEILLE
Turun Silmäexperteiltä saat kokonaisvaltaista hoitoa silmillesi. Tarjoamme kaikki silmälääkärin ja
optikon palvelut aina näöntarkastuksesta taittovirheiden laser- ja linssileikkauksiin sekä harmaakaihileikkauksiin. Taittovirheiden korjaukseen valitsemme juuri sinulle sopivimman hoitomuodon.
Meillä sinua hoitavat alan kokeneet huippuosaajat.
Teemme työmme vastuuntuntoisesti ja annamme
kotihoito-ohjeet sekä suullisesti että kirjallisesti.
Turvallinen hoitoprosessimme on tarkasti suunniteltu ja noudattaa sertifioitua laatujärjestelmäämme. Panostamme todella palvelukokemukseesi.
Minna Sandberg-Lall,
Lääketieteen tohtori
Silmätautien erikoislääkäri
Silmätautiopin dosentti
Silmäkirurgian erityispätevyys
Turun Silmäexperttien johtava lääkäri

SAAT LISÄINFOA LATAAMALLA
ÄLYPUHELIMEESI QR-KOODI-APPSIN
JA SKANNAAMALLA QR-KOODIN

SERVICE
OCKSÅ PÅ
SVENSKA.

Johtava lääkäri, silmätautiopin dosentti, silmäkirurgi, LT Minna
Sandberg-Lall on laserleikkausten uranuurtaja Turussa. Hän on
tehnyt laserleikkauksia vuodesta 1997 lähtien ja on alan kotimainen ja kansainvälinen luennoitsija.

TAITTOVIRHEIDEN
LASERLEIKKAUKSET
Laserleikkauksella pääset eroon silmälaseista nopeasti, kivuttomasti ja turvallisesti.
Useiden tuhansien laserleikkausten koke-

LASER

muksella ja käytössämme olevalla huipputekniikalla varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Ikänäköä voimme korjata monovision-menetelmällä, jossa
toinen silmä leikataan katsomaan lähelle ja toinen kauas. Jos
laserleikkaus ei ole potilaalle sopiva hoitomuoto, teemme
taittovirheiden korjaukset linssileikkauksella.

HARMAAKAIHI- JA
LINSSILEIKKAUKSET
Harmaakaihi aiheuttaa näön samentumista ja
johtuu useimmiten ikääntymisestä. Hämärtynyt näkö on mahdollista korjata leikkauksel-

HARMAAKAIHI

la. Kaihileikkaus on nykyaikainen, tippapuudutuksessa tehtävä
toimenpide, joka kestää 10-20 minuuttia ja on potilaalle kivuton. Mahdollisen jälkikaihin poisto tapahtuu YAG-laserilla.
Linssileikkaus on kaihileikkausta vastaava nopea toimenpide
lähinnä yli 50-vuotiaille. Linssileikkauksella voidaan auttaa
myös ikänäköisiä joko moniteholinsseillä tai monovision-rat-

Teemme laserleikkaukset alan viimeisimmällä huipputekniikalla: uudella Medical Excellence -palkinnon saaneella Schwind AMARIS 750S laserlaitteellamme turvallisuus, nopeus ja tarkkuus ovat huipussaan.

kaisulla.
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Liposomisilmäsuihke kuiville silmille
Tearsagain-silmäsuihkeen sisältämät liposomit
vakauttavat silmän lipidikerroksen ja liiallinen
kyynelnesteen haihtuminen silmästä vähenee.

Annostellaan suljetuille silmille
www.tearsagain.fi

TARKKAA DIAGNOSTIIKKAA
Kattavat silmälaboratoriopalvelumme mahdollistavat tar-

LAAJA PALVELUVALIKOIMA:

kan silmäsairauksien diagnostisoinnin ja seurannan muun
muassa glaukooma- ja silmänpohjarappeumapotilaiden

•
•

hoidossa.

Harmaakaihi- ja linssileikkaukset,
jälkikaihin poisto YAG-laserilla

GLAUKOOMAN HOITO

•

Hoidamme glaukoomapotilaita muun mu-

YAG-laserilla iridotomia ja
SLT-hoidot tarvittaessa glaukoomapotilaille

assa SLT- ja YAG-laseroinneilla potilaan
yksilöllisistä tarpeista lähtien. Normaali-

Taittovirheiden laserleikkaukset

GLAUKOOMA

paineisen glaukooman hoitoon soveltuu
hellävarainen SLT-laser ja ahdaskulmaglaukooman hoitoon
YAG-laser iridotomia. Molemmat hoitomuodot ovat polikliinisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pysäyttää taudin
eteneminen.
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Lasiaisinjektiot silmänpohjarappeumapotilaille
Silmien luomileikkaukset
Botox-pistokset
Silmälaboratorio
Kuivasilmäisyyden hoito
Silmälääkärin ja optikon vastaanottotoiminta
Laadukkaat aurinko-, piilo- ja silmälasit sekä
Piiloset- ja Varilux-teräväpiirtolinssit

SILMÄLABORATORIOPALVELUT

•

Näkökenttätutkimukset mm.
glaukoomapotilaiden diagnostiikkaan ja seurantaan

•
•

Silmänpaineen vuorokausikäyrät
Silmien valokuvaukset, peruskuvat, stereopapillakuvat ja hermo-säiekuvat mm. glaukooma- ja
ikärappeumapotilaiden diagnostiikkaan ja seurantaan

•

Silmien OCT (optical coherence tomography) eli
valokerroskuvaus mm. glaukooma- ja silmänpohjarappeumapotilaiden diagnostiikkaan ja seurantaan

•
•
•
•
•
•

Kammiokulmakuvaukset
Sarveiskalvon paksuuskartat
Sarveiskalvon topografiat
Autorefraktometria
Keratometria
Biometria-mittaukset

KUIVASILMÄISYYDEN HOITO
Tavallisimpia

kuivasilmäisyyden

oireita

ovat kirvely, roskantunne, punoitus, kutina, ärsytys, vetistys, polttelu, kuivuu-

KUIVASILMÄISYYS

dentunne, valonarkuus, väsyneet silmät ja
näöntarkkuuden vaihtelut. Kuivasilmäisyyden oireiden lievittämiseen löydät ratkaisuja laajasta tuote- ja palveluvalikoimastamme, esim. kyyneltietulpat. Laadukkaita tuotteita
voit helposti tilata myös verkkokaupastamme suoraan kotiisi.

SILMIEN LUOMILEIKKAUKSET
JA BOTOX®-HOITO
Teemme

silmien

luomileikkaukset

ja

Botox®-injektiot sekä lääketieteellisistä että kosmeettisista syistä. Luomileikkauksilla

BOTOX-HOIDOT

voimme korjata raskaat yläluomet, ulos- tai
sisäänpäin kääntyneet luomet sekä poistaa näppyjä silmien alueelta. Botox®-hoito
soveltuu kasvojen alueen ryppyjen tasoit-

Myymälästämme laadukkaat aurinkolasit!

tamiseen sekä migreenin, hampaiden narsLUOMILEIKKAUKSET

kuttelun ja spasmien hoitoon.

SILMÄLÄÄKÄRIN JA
OPTIKON PALVELUT
Tärkeä osa palveluamme on silmälääkärin ja optikon vastaanottotoiminta. Laajasta valikoimastamme löydät myös
laadukkaat ja yksilölliset aurinko-, piilo- ja silmälasit sekä
Piiloset- ja Varilux®-teräväpiirtolinssit.

RevitaLash – kauniit ja näyttävät ripset
RevitaLash® Advanced on ripsiravinne, joka saa omat luonnolliset
ripsesi näyttämään lumoavan kauniilta ja voimakkailta.
Se on maailman ensimmäinen – ja edelleen myydyin –
silmäripsien hoitotuote.
RevitaLash® Advanced sisältää ainutlaatuisen yhdisteen
kosmeettisia vaikuttavia aineita. Vain pieni määrä hoitotuotetta
sipaistuna ripsirajan yläpuolelle kerran päivässä, riittää
saavuttamaan kauneimman mahdollisen lopputuloksen.

www.revitalash.fi | p. 050 513 6106
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Brahenkatu 13 A, 20100 Turku
Puh. 02 277 5100
info@turunsilmaexpertit.fi
www.turunsilmaexpertit.fi
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Ainutlaatuinen, kaksivaikutteinen silmätippa kuivasilmäisyyden hoitoon.

Suojaa
Korjaa

PUOLUSTAUDU KUIVILTA SILMILTÄ
Thealoz Duo sisältää soluja suojaavaa luonnonmukaista trehaloosia sekä
voitelevaa hyaluronihappoa. Säilytysaineeton silmätippa korjaa kuivasilmäisyyden aiheuttamia vaurioita ja lisää kyynelkalvon paksuutta.
Sopii piilolinssien kanssa.
Thealoz Duo kostuttaa silmiä jopa 4 kertaa pitempään kuin tavallinen
silmätippa.
THEALOZ DUO® 10 ml: CE-merkitty lääkinnällinen valmiste kohtalaisen tai vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon. Trehaloosi 3 g, natriumhyaluronaatti 0,15 g,
natriumkloridi, trometamoli, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytetty vesi ad 100 ml. Säilytysaineeton. Yksi tippa kumpaankin silmään tasaisesti pitkin
päivää aina tarvittaessa. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Oireiden pahentuessa käänny lääkärin puoleen.
Turun Silmäexpertiltä ja apteekista ilman reseptiä.
ThFi20150303-302

VIHDOINKIN
UUTTA
KUIVILLE SILMILLE
KYSY TURUN
SILMÄEXPERTILTÄ

