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Opatentowana technologia 
produkowana przez:

Widzenie z astygmatyzmem:

Widzenie z korekcją astygmatyzmu:

Soczewka IPCL★ do 
Presbiopii - proste, 
a jednocześnie 
bezpieczne rozwiązanie
Starczowzroczność (presbiopia) to naturalna 
utrata zdolności oka do bliskiego ogniskowania, 
która występuje wraz z wiekiem. Większość 
ludzi zaczyna zauważać skutki 
starczowzroczności po 40 roku życia, kiedy 
trudniej  jest czytać, używać komputerów czy 
kierować samochodem.

Soczewka IPCL★ do Presbiopii zapewnia  
widzenie do dali, odległości pośrednich i do 
bliży. IPCL★ Presbiopia zapewnia widzenie bez 
konieczności używania okularów do czytania 
w każdym wieku.

Korekcja 
starczo-
wzroczności 
(presbiopii)
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Widzenie z toryczną
soczewką IPCL★

Soczewka toryczna  IPCL★  poprawia 
zniekształcenia obrazu  spowodowane 
przez  astygmatyzm, czyli nieregularny 
kształt rogówki. Jedną  z funkcji rogówki 
jest skupianie wpadającego światła. Jeśli 
powierzchnia rogówki nie ma regularnego 
kształtu kulistego obrazy są niewyraźne, 
zniekształcone i pogarsza się jakość 
widzenia. Soczewka toryczna IPCL★ 
koryguje nieregularności rogówki 
i poprawia jakość życia.

Czy jestem 
KANDYDATEM 
do wszczepienia 
soczewki IPCL★?
Najlepszymi pacjentami do 
wszczepu soczewki z rodziny 
IPCL★ są osoby między 21 
a 45 rokiem życia, u których 
wymagana jest korekcja 
sferyczna i aż do 55 lat 
w przypadku wszczepiania 
soczewki IPCL★ Presbiopia. 

IPCL★

UWOLNIJ 
SIĘ...
od okularów
soczewek kontaktowych

Precyzyjna

Bezpieczna

Odwracalna

Doskonała długoletnia 
ochrona
Soczewka  IPCL★  zapewnia 
bezpieczeństwo i charakteryzuje się 
wysokim poziomem zadowolenia 
pacjentów. Są to powody, dla których 
coraz więcej chirurgów oka zaleca 
wszczepienie tej soczewki.
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Korekcja 
starczo-
wzroczności
(presbiopii)
BEZ 
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Starczowzroczność (presbiopia) to naturalna 
utrata zdolności oka do bliskiego ogniskowania, 
która występuje wraz z wiekiem. Większość ludzi 
zaczyna zauważać skutki starczowzroczności po 
40 roku życia, kiedy trudniej jest czytać, używać 
komputerów czy kierować samochodem.

Soczewka IPCL «   do Presbiopii zapewnia widze- 
nie do dali, odległości pośrednich i do bliży. IPCL«  
Presbiopia zapewnia widzenie bez konieczności 
używania okularów do czytania w każdym wieku.

Soczewka toryczna IPCL« poprawia 
zniekształcenia obrazu spowodowane przez 
astygmatyzm, czyli nieregularny kształt 
rogówki. Jedną z funkcji rogówki jest skupianie 
wpadającego światła. Jeśli powierzchnia 
rogówki nie ma regularnego kształtu kulistego 
obrazy są niewyraźne, zniekształcone i pogarsza 
sie jakość widzenia. Soczewka toryczna IPCL«   
koryguje nieregularności rogówki i poprawia 
jakość życia.

Soczewka IPCL« zapewnia bezpieczeństwo 
i charakteryzuje się wysokim poziomem 
zadowolenia pacjentów. Są to powody, dla 
któych coraz więcej chirurgów oka zaleca 
wszczepienie tej soczewki.   
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Czy jestem
KANDYDATEM
do wszczepienia 
soczewki IPCL«?
Najlepszymi pacjentami do 
wszczepu soczewki z rodziny 
IPCL« są osoby między 21, 
a 45 rokiem życia, u których  
wymagana jest korekcja  
sferyczna i aż do 55 lat  
w przypadku wszczepienia  
soczewki IPCL« Presbiopia.
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Zalety IPCL★, aby 
podnieść jakość życia
★ Najwyższa jakość korekcji widzenia- 
ostrzejsze, czystsze i bardziej wyraźne
obrazy

★ Doskonała jakość widzenia w każdych
warunkach oświetlenia

★ Bez usuwania tkanki rogówki

★ Bez objawów suchego oka

★ Odpowiednia do wszystkich rodzajów
rogówki, w tym cienkiej rogówki
★ Szybki powrót do zdrowia
★ Najwyższa satysfakcja pacjenta
★ Krótka i bezbolesna rekonwalescencja

★ Odczuwalna i zauważalna nowa,
doskonała jakość widzenia

★ W odróżnieniu od laserowej chirurgii oka
wszczep IPCL     jest odwracalny

Leczenie 
i  rekonwalescencja
Bezbolesna operacja jest przeprowadzana 
z zastosowaniem miejscowego, lekkiego 
znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych 
przez specjalnie przeszkolonych chirurgów 
oka. Procedura jest małoinwazyjna 
i zajmuje około 15 minut.  Kilka godzin po 
operacji będziesz mógł wrócić do domu. 
Większość pacjentów natychmiast zauważy 
różnicę w jakości widzenia i powróci do 
zdrowia w ciągu jednego dnia lub  nawet 
szybciej  dzięki bardzo małemu cięciu.

Co to jest IPCL★?
IPCL★ jest implantowaną fakijną soczewką 
kontaktową wykonana ze sprawdzonego, 
unikalnego, wysokiej jakości materiału 
hybrydowo-akrylowego zapewniająca 
długotrwały efekt korekcyjny. Materiał jest 
stabilny i biokompatybilny, nie wywołuje reakcji 
wewnątrz oka. IPCL★  to najnowsza i najbardziej 
innowacyjna wszczepialna soczewka kontaktowa 
na rynku.

Każda intensywna i / lub długotrwała ekspozycja 
na światło ultrafioletowe (UV) może uszkodzić 
oczy i zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób oczu, 
takich jak zaćma czy problemy z siatkówką. 
Wysokiej jakości materiał soczewki IPCL★ 
zawiera filtr UV,  który blokuje szkodliwe 
promienie docierające do najbardziej wrażliwych 
części oka. 

Wszystkie soczewki IPCL★ mają asferyczną 
optykę, która zapewnia najwyższej jakości obraz, 
poczucie kontrastu i ostrość widzenia.

Co koryguje IPCL★ i jak
jest wszczepiana?
IPCL★ jest dopasowana do kształtu i wielkości
każdego oka, 
krótkowzroczności, 

umożliwiając korekcję 
nadwzroczność, 

astygmatyzmu i starczowzroczności bez usuwania 
tkanki rogówki. IPCL★ to mała, miękka 
soczewka, która jest implantowana do oka 
między tęczówką, a naturalną soczewką przez 
mikrocięcie bez użycia szwów. IPCL★ zapewnia 
doskonałą jakość widzenia z przewidywalnymi 
rezultatami. Po wszczepieniu soczewka pozostaje 
w oku przez resztę życia, ale jeśli zmieni się twoje 
widzenie lub, gdy będziesz mieć zaćmę w 
późniejszym czasie, soczewkę można łatwo 
usunąć i wykonać inną procedurę w dowolnym 
momencie.

Niewidzialna
ICPL★ wszczepiana jest między tęczówkę 
a soczewkę naturalną oka i dlatego jest 
niewidoczna dla pacjenta, ani nikogo 
innego. Stabilne umieszczenie soczewki 
pozwala na jej działanie w pełnej harmonii 
ze wszystkimi strukturami oka. Po 
wszczepieniu soczewki nie będziesz jej 
widział, ani odczuwał jej obecności.

Elastyczna 
w przyszłości
W ciągu życia nasza ostrość wzroku może 
ulec zmianie. Czasami w zaawansowanym 
wieku może rozwinąć się zaćma i trzeba 
będzie wymienić naturalną soczewkę oka. 
Jedną z zalet soczewki IPCL★ jest to, że 
można ją łatwo usunąć lub wymienić 
w dowolnym momencie i wykonać inną 
procedurę.

SZYBKI CZAS 
REKONWALESCENCJI

Obecne wyzwania

★ Czy uważasz, że Twoje okulary
i soczewki kontaktowe są niewygodne
i drogie?

★ Czy uważasz, że codzienne noszenie
i zdejmowanie twoich soczewek
kontaktowych jest niewygodne?

★ Czy często musisz nawilżać oczy
kroplami lub sprayami?

★ Czy szukanie zapasowych soczewek
kontaktowych jest czasochłonne?

★ Czy kiedykolwiek zgubiłeś lub
uszkodziłeś swoje soczewki
kontaktowe?

OTWÓRZ

OCZY
na naturę 

IPCL★ BEZ SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

★

IPCL« jest implantowaną fakijną soczewką kon-
taktową wykonaną ze sprawdzonego, unikalnego, 
wysokiej jakości materiału hybrydowo-akrylowe-
go zapewniającego długotrwały efekt korekcyjny. 
Materiał jest stabilny i biokompatybilny, nie wy-
wołuje reakcji wewnątrz oka. IPCL« to najnowsza  
i najbardziej innowacyjna wszczepialna  soczewka 
kontaktowa na rynku.

Każda intensywna i / lub długotrwała ekspozycja
na światło ultrafioletowe (UV) może uszkodzić 
oczy i zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób 
oczu, takich jak zaćma czy problemy z siatkówką. 
Wysokiej jakości materiał soczewki IPCL« zawiera 
filtr UV, który blokuje szkodliwe promieniowanie 
docierające do najbardziej wrażliwych części oka.

Wszystkie soczewki IPCL« mają asferyczną 
optykę, która zapewnia najwyższej jakości obraz, 
poczucie kontrastu i ostrości widzenia.

IPCL« jest dopasowana do kształtu
i wielkości każdego oka, umożliwiając 
korekcję krótkowzroczności, nadwzroczności, 
astygmatyzmu i starczowzroczności bez usuwania 
tkanki rogówki. IPCL« to mała, miękka soczewka, 
która jest implantowana do oka między tęczówką, 
a naturalną soczewką przez mikrocięcie bez 
użycia szwów. IPCL« zapewnia doskonałą jakość  
widzenia z przewidywalnymi rezultatami. 
Po wszczepieniu soczewka pozostaje w oku 
przez resztę życia, ale jeśli zmieni sie twoje 
widzenie lub, gdy będziesz mieć zaćmę 
w późniejszym czasie, soczewkę można 
łatwo usunąć i wykonać inną procedurę  
w dowolonym momencie. 

Bezbolesna operacja jest przeprowadzana 
z zastosowaniem miejscowego, lekkiego 
znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych 
przez specjalnie przeszkolonych chirurgów 
oka. Procedura jest małoinwazyjna i zajmuje 
około 15 minut. Kilka godzin po operacji 
będziesz mógł wrócić do domu. Większość 
pacjentów natychmiast zauważy różnicę 
w jakości widzenia i powróci do zdrowia 
w ciągu jednego dnia lub nawet szybciej 
dzięki bardzo małemu cięciu.

OTWÓRZ

OCZY
na naturę

IPCL« BEZ SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

IPCL« wszczepiona jest między tęczówkę, 
a soczewkę naturalną oka i dlatego jest 
niewidoczna dla pacjenta, ani nikogo innego. 
Stabilne umieszczenie soczewki pozwala na 
jej działanie w pełnej harmonii ze wszystkimi 
strukturami oka. Po wszepieniu soczewki 
nie będziesz jej widział, ani odczuwal jej 
obecności.

W ciągu życia nasza ostrość wzroku może 
ulec zmianie. Czasami w zaawansowanym 
wieku może rozwinąć się zaćma i trzeba 
będzie wymienić naturalną soczewkę oka. 
Jedną z zalet soczewki IPCL« jest to, 
że można ją łatwo usunąć lub wymienić 
w dowonym momencie i wykonać inną 
procedurę.


