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Você precisa passar por uma cirurgia de correção de grau, mas está 
com medo de ter uma lâmina perto do seu olho? Saiba porque o 
Femto LASIK é uma solução que vai te tranquilizar.
A cirurgia refrativa Femto LASIK é o conjunto de técnicas cirúrgicas     
personalizadas, que utiliza dois tipos de lasers ao invés de lâminas, 
destinada a eliminar ou minimizar defeitos de refração ocular, dando a 
você a liberdade dos óculos e das lentes de contato, para que você 
possa viver sua vida ao máximo. 

Neste procedimento, um laser de femtosegundo ultrarrápido é            
utilizado para criar um finíssimo corte na córnea, chamado de Flap 
(como uma aba ou uma tampa). Em seguida, um excimer laser é usado 
para remodelar o tecido corneano para corrigir sua visão. Após o        
tratamento, o flap é retornado para a sua posição original e não há 
necessidade de pontos. 
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Além de trazer aos pacientes um maior alívio, sabendo que           
nenhuma lâmina será usada em seus olhos, as vantagens do laser 
femtosegundo incluem:
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Menor risco para a córnea:
Em função da precisão do laser de femtosegundo, o risco de enfraquecimen-
to da córnea (ectasia) é menor. 

Recuperação mais rápida:
Como o femtosegundo é capaz de separar os tecidos da córnea em um nível         
molecular, sem fazer cortes, o processo de recuperação visual é mais rápido. 

Melhor qualidade visual:
A probabilidade de surgirem imperfeições que afetam a qualidade de visão 
(como visão borrada, halos, etc.) é menor porque o paciente tem maior      
sensibilidade ao contraste. 

Menos complicações:
Durante e após a intervenção, o risco de complicações é muito menor do 
que quando se trabalha com uma lâmina mecânica, uma vez que não há 
possibilidade de corte excessivo ou travamento mecânico. 

Menor perda de sensibilidade da córnea:
Talvez você não saiba, mas a córnea tem muitas terminações nervosas, 
porém, o uso da lâmina na cirurgia refrativa convencional pode reduzir este 
quantitativo. Estas terminações regeneram com o tempo, mas neste período 
de regeneração alguns problemas podem se desenvolver. 
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Menor incidência de olho seco:
Embora seja um dos sintomas habituais devido à perda da sensibilidade da 
córnea, com o uso do laser de femtosegundo os pacientes sofrem menos 
com esse tipo de inconveniente. 

Maior precisão e previsibilidade:
Graças ao laser de femtosegundo, a forma, diâmetro e espessura do flap 
criado é mais preciso e previsível.

Possibilidade de operar graus mais elevados de miopia:
Em função dessa maior precisão e previsibilidade, podemos operar pessoas 
com alta miopia, cuja única opção até agora eram as lentes intraoculares. 

Possibilidade de operar córneas mais finas:
Pacientes que possuem uma córnea muito fina (menos de 500 micra) podem 
agora ser operados com o laser. Devido à avançada tecnologia, podemos 
operar pacientes que não são adequados para a cirurgia convencional. 

Menor incidência de retratamento:
Quando o primeiro tratamento não é suficiente e pode ser melhorado, o 
paciente poderá passar por um procedimento de retoque ou retratamento.
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Instituto Panamericano da Visão
Av. T-8, 104 - St. Marista, Goiânia/GO

62  3096-8131 / 8132

Luz Hospital de Olhos e Laser
Av. Alexandre de Morais - Pq. Amazônia, Goiânia/GO

62 3946-9441

www.drrodrigosalustiano.com.br
   drrodrigosalustiano
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