
MİYOP, HİPERMETROP VE ASTİGMATTA 
BİRİNCİ SINIF DÜZELTME

GİTSİN!

ATIN

FAKIK



VAY CANINA!
Fakik göz içi lens implantasyonundan sonra hislerinizi 

en iyi tanımlayan cümle "VAY CANINA!" olabilir

Görüşünüz nefesinizi kesecek
Görü�ünüz için bir devrim

ilham verici bir hayatın keyfini çıkaran genç ve dinamik birisiniz.

Neden görü�ünüzü gözlük ve/veya kontakt lensle sınırlayasınız ki?

Atın gitsin!

Hayattan sonuna kadar keyif almak için bunları hayatınızdan çıkarın.

Uza�ı görememe, yakını görememe ve astigmat sorunlarının düzeltilmesi için fakik 

lensin birinci sınıf tedavisi ile net ve harika bir görü�ün keyfini çıkaracaksınız



Miyopi, Hipermetropi ve 
Astigmatism

Miyop veya uzağı görememe (ışığın re�na yerine 

re�nanın önünde odaklanması), Hipermetrop veya 

yakını görememe (ışığın re�na yerine re�nanın 

arkasında odaklanması) ve As�gmat (ışığın re�na 

üzerinde eşit şekilde odaklanmaması) en yaygın görüş 

kusurlarıdır.

Fakik lensler bunların hepsini düzeltir.

Keşfedilmeyeni
keşfedin

Tüm potansiyelinizi ortaya koyun, ke�fedilmeyeni ke�fedin.Fakik lensler 
ile dünyayı kendi gözlerinizle görün.

Net, �e�af ve parlak.
Miyopun, hipermetropun ve/veya astigmatın düzeltilmesiyle 

her ko�ulda net bir görü� deneyimi ya�ayın.



Fakik IOL
İsviçre Luzern merkezli global o�almoloji firması  Biotech Healthcare,  

fakik GİL farkındalığı için teknolojisi ile sizlerin yanındadır.

Ürün geniş bir dioptrik aralıkta miyopu, hipermetropu ve as�gma� düzeltmek, 

aynı zamanda da ultraviyole radyasyona karşı koruma sağlamak için tasarlandı.

Fakik GİL'ler yüksek seviyede biyo-uyumluluğun yanı sıra temel 

önem taşıyan esnekliğin ve dayanıklılığın gücünü taşır.

Fakik Lensler güç, esneklik 

ve dayanıklılık demek�r

GÜÇ

>>>>> UV filtresi
 Gözlerinizi ultraviyole radyasyondan korur

>>>>> Yüksek biyo-uyumluluk
 En yüksek seviyede biyo-uyumluluk için yumu�ak ve 

esnek hidrofilik akrilik materyal

 Geni� diyoptri aralı�ı
 Dü�ük-yüksek miyopu, hipermetropu ve geni� aralıkta 

astigmatı düzeltir

>>>>>



FAKIK
Fakik GİL (göz içi lens) miyop ve hipermetrop tedavisi için günümüzdeki 

en gelişmiş seçeneklerden biridir.

İmplante edilebilir kontakt lens olarak da bilinen Fakik lensler, özellikle orta-yüksek 

seviyede miyop veya as�gmatla birlikte miyop hastalığı olan hastalar için öngörülebilir 

sonuçlar ve dolayısıyla en iyi görüş düzel�mi sağlar.

NEDEN?

Fakik G�L, 15-20 dakikalık hızlı ve a�rısız bir prosedürle do�al 
kristalinin tam önüne implante edilir.

TEMEL FAYDALAR
hipermetrop ve astigmat için geri alınabilir tedavi
Miyop

Miyop, hipermetrop ve astigmat düzeltimi için korneanızı 
de�i�tirmeyen tek cerrahi tedavi

Artık herkese 
uygulanabilen birinci sınıf bir tedavi

Kuru Göz Sendromsuz Tedavi.
LASIK VE PRK kuru göz sendromuna* neden olabilir

Mükemmel netlik ve keskin görü�.                         
%97,6 hasta memnuniyetiyle gece daha iyi kontrast 
hassasiyeti, keskinlik ve netlik* 



20-30 dakikalık a�
rısız tedavi

Bundan birkaç dakika sonra göz doktorunuz 
ameliyatı gerçekle�tirir.Fakik lens implantasyonu 

için minik bir kesi yapılır

Basit bir prosedür
Prosedür gözünüzü uyuşturacak birkaç damlayla başlar, ardından hızlı ve 

ağrısız standart bir ameliyat gerçekleş�rilir ve yaklaşık 20 dakika sonra hasta 
muayenehanesinden yürüyerek ayrılırsınız.

Hızlı ve Ağrısız

Endi�eli 
misiniz?

Fakik Lensler bir Göz İçi Lensidir Prosedürde lens 

irisin hemen arkasına implante edilir.Bu işlem minik 

bir kesiyle yapılır.Bu konuda endişeli olabilirsiniz 

ancak bu işlem miyopu, hipermetropu ve as�gma� 

düzeltmek için mevcut tüm seçenekler arasında en 

az invazif olan ve en nazik cerrahi prosedürdür. 

LASIK veya PRK gibi diğer cerrahi seçeneklerde 

kornea dokusu kalıcı olarak çıkarılır.

Göz damlaları
Ayakta tedavi odasında gözlerinizi uyu�

turmak için size göz damlası verilir.

Eve dönü�
Ardından göz doktorunuz birkaç 

damla damlatır ve prosedür sona erer.
Tüm süreç 15-20 dakika sürer.

Hızlı iyile�me
Gözleriniz operasyon sonrasında kontrol edilir, ardından 

iyileşmek için eve dönebilirsiniz.Çok kısa bir süre sonra 

görüşünüz �pik olarak temiz ve net hale gelir.Yeni 

görüşünüz nefes kesicidir.



YENİ BİR HAYAT

Fakik lensin yeni hayatınızdaki tüm faydaları
Spor yapmak ço�u zaman kendinizi iyi hissetmek için bir gereklilik haline gelebilir.

Ko�abilir, yüzebilir, kürek çekebilir, bisiklete binebilir veya para�ütle atlayabilirsiniz!
Gözlük ve/veya kontakt lens olmadan ba�ımsızlı�ınızı ortaya koyun!

Fakik GİL ile en sevdiğiniz dış mekan etkinliğinin keyfini çıkarın



ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ 
SERBEST BIRAKIN

www.unleashtheindependence.com.tr

FAKIK
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