
ρη έλεγχο από την πλευρά του χειρουρ-
γού. Η τεχνική είναι ανώδυνη και δίνει 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Η όραση 
αποκαθίσταται σε 24 ώρες, δεν απαι-
τείται νοσηλεία και μπορείς να επι-
στρέψεις άμεσα στην εργασία σου. 
Επίσης, για πιο υγιή μάτια, ακολούθησε 

τις παρακάτω συμβουλές:  

• Προστάτευε πάντα τα μάτια σου από τον 
ήλιο και την υπεριώδη ακτινοβολία φορώντας 
απορροφητικά γυαλιά ηλίου και καπέλο.
• Φρόντιζε τα φίλτρα των κλιματιστικών, έτσι 
ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αλλεργίας.
• Τώρα το καλοκαίρι κλείνε τα μάτια σου όταν 
κάνεις βουτιές σε πισίνες με πολύ χλώριο.
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Δεσ καλυτερα με τη νεα τεχνικη Femptosecond Lasik.

ΕυχαριστουμΕ τον ιωαννη 
μαλλια, χΕιρουργο οφθαλμι-
ατρο, μΕτΕκπαιδΕυθΕντα στο 
Columbia university, Ειδικο 
στισ χΕιρουργικΕσ ΕπΕμβασΕισ 
καταρρακτη, γλαυκωματοσ
 και μΕταμοσχΕυσΕων 
κΕρατοΕιδουσ
(www.malliaseye.gr).

Å άν φοράς φακούς επαφής ή 
διορθωτικά γυαλιά, ήρθε ή 
ώρα να κάνεις μία επέμ-

βαση laser για τη διόρθωση της μυω-
πίας, της υπερμετρωπίας και του 
αστιγματισμού. Με τη νέα τεχνική 
Femptosecond Lasik θα απολαμβάνεις 
εξαιρετική όραση και θα απαλλαγείς από τις πα-
ρενέργειες και την ταλαιπωρία της χρήσης των 
φακών επαφής. Το όνομά του προήλθε 
από τον αριθμό των παλμών ανά δευ-
τερόλεπτο (pulse/sec) με το οποίο λειτουργεί το 
συγκεκριμένο laser. Η χρήση του παρέχει: μεγαλύ-
τερη ακρίβεια, αυξημένη ασφάλεια, τα flaps είναι 
πιο ομοιόμορφα και η πρόβλεψη για το πάχος τους 
έχει ακρίβεια που φθάνει το 1μm, καθώς και πλή-

Äéþîå ãéá ðÜíôá  
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απαλλαξου απο το «βαροσ» και τισ κραμπεσ και νιωσε τα ποΔια σου ελευθερα.

ΕυχαριστουμΕ τον 
αποστολο σαλιβΕρο, 
αγγΕιοχΕιρουργο, msc, 
(www.fleves.gr). 

Ô αλαιπωρείσαι από κιρσούς ή 
ευρυαγγείες; Υπάρχουν λύ-
σεις: σκληροθεραπεία, laser 

ή  θερμοπηξία. Συμβουλεύσου το γιατρό 
σου για το ποια μέθοδο να επιλέξεις. 
• Σκληροθεραπεία  (κλείσιμο της φλέβας 
με την έγχυση σκληρυντικής ουσίας). Αποτελεί 
βασική επιλογή για τη θεραπεία των ευρυαγγειών. 
Όμως, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε όλες τις περιοχές του σώματος, π.χ. 
πρόσωπο, αστραγάλους, ούτε σε πολύ 
λεπτά αγγεία. Είναι ανώδυνη, ενώ απαιτείται η χρή-
ση ελαστικών καλτσών.
• Θερμοπηξία Το σύστημα θερμοπηξίας παράγει 

κύματα υψηλής συχνότητας και, μέ-
σω τριχοειδούς βελόνας, αποδίδει, 
με παλμικό τρόπο, θερμική ενέρ-
γεια που προξενεί εστιασμένη θερ-
μοπηξία διακόπτοντας τη ροή του 
αίματος στο αγγείο. Έτσι, η ευρυαγ-

γεία «σβήνει» χωρίς κίνδυνο ή βλά-
βη για την επιδερμίδα ή τους παρακεί-

μενους ιστούς.
• Laser Ακτίνες laser εκπέμπονται μέσα στη 

φλέβα, προκαλώντας την καταστροφή και τη σύ-
γκλεισή της. Μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι σου 
την ίδια μέρα φορώντας ελαστικό επίδεσμο για λί-
γες ημέρες.

Απόφυγε την 
ηλιοθεραπεία, 
την πολύωρη 

ορθοστασία, την 
παρατεταμένη 

ακινησία σε καθιστή 
θέση.

 Η όλη 
διαδικασία 

είναι ανώδυνη και 
διαρκεί μόλις 15 
δευτερόλεπτα! 


