
EXCELENTE CORREÇÃO de ALTA MIOPIA e ASTIGMATISMO

DELES! 

LIVRE-SE

™



UAU!
Depois de realizar o procedimento com EYECRYL Phakic, a 

palavra que melhor descreve sua sensação é “UAU”!
Sua visão será deslumbrante.

Uma revolução para a sua visão

Você é uma pessoa jovem e dinâmica que curte uma vida es�mulante
Por que adaptar sua visão a óculos e/ou lentes de contato?

Livre-se deles!
Expulse-os de sua vida para �rar o máximo proveito dela.

Com o excelente tratamento de EYECRYL Phakic para a 
correção da alta miopia e as�gma�smo você 

desfrutará de uma visão ní�da e brilhante



Explore 
  o inexplorado

Liberte todo o seu potencial, explore o inexplorado.

Veja o mundo como seus olhos podem ver com a LIO EYECRYL Phakic.

 Ní�da, transparente e brilhante.

Experimente uma visão ní�da em todas as condições, 

corrigindo sua alta miopia

 e/ou as�gma�smo.

Alta Miopia e Astigmatismo

Desfrute de uma visão livre de óculos e/ou 
lentes de contato com EYECRYL Phakic.

A Miopia (entrada de luz em um ponto focal 

antes da re�na), e As�gma�smo (o olho não 

focaliza a luz uniformemente na re�na) são 

os problemas de visão mais comuns. A LIO 

EYECRYL Phakic corrige todos eles.



LIO EYECRYL Phakic
A LIO EYECRYL Phakic foi desenvolvida com a mais avançada tecnologia pela 

Biotech Healthcare, uma empresa global de oftalmologia, com sede em 

Lucerna, na Suíça. Ela foi projetada para corrigir uma ampla faixa dióptrica 

de alta miopia e as�gma�smo, proporcionando ao mesmo 

tempo proteção contra a radiação ultravioleta.

Além de sua alta biocompa�bilidade, a EYECRYL Phakic tem o poder de

flexibilidade e resiliência que são fundamentais.

LIO EYECRYL Phakic é
poder, flexibilidade e resiliência

>>>>> Filtro UV
 Protege seus olhos da 

radiação ultravioleta

>>>>> Alta biocompa�bilidade
 Material acrílico hidro�lico macio e flexível para

maior biocompa�bilidade

PODER

 Ampla faixa
 Corrige alta miopia e uma ampla faixa 

de as�gma�smo

>>>>>



EYECRYL Phakic
A LIO (lente intraocular) EYECRYL Phakic é uma das opções mais 

avançadas disponíveis atualmente para tratar a alta miopia. 

Também conhecida como lente fácica, a EYECRYL Phakic 

proporciona resultados previsíveis e, portanto, a melhor correção 

da visão, principalmente para pacientes com alta miopia ou com 

alta miopia e as�gma�smo.

A EYECRYL Phakic é implantada bem em frente ao cristalino 

natural em um procedimento seguro e com ó�mos esultados 

clínicos.

POR QuÊ? principais benefícios

Para alta miopia e as�gma�smo

Tratamento reversível

O único tratamento cirúrgico para a 
correção de alta miopia e as�gma�smo que
mantém sua córnea inalterada  

Um tratamento excepcional agora 
disponível para todos

Tratamento livre da síndrome do olho seco 
LASIK e PRK podem causar síndrome do olho seco*

Excelente visão ní�da e claa
Melhor sensibilidade ao contraste, ni�dez e clareza à 
noite com 97,6% de sa�fação do paciente*



20 a 30 minutos de 
tratamento indolor

Poucos minutos depois, seu oftalmologista realizará

 a cirurgia. Uma pequena incisão será feita para 

permitir o implante da LIO EYECRYL Phakic.

Um procedimento seguro

O procedimento começa com algumas gotas para anestesiar os olhos, 
seguido por uma cirurgia padrão e indolor, onde você sai 

caminhando do ambulatório.

Seguro e Indolor

Você está
apreensivo?

Colírio

No ambulatório, você receberá colírio 
para anestesiar os olhos.

Vá para casa
Depois disso, seu oftalmologista aplicará 

medicação para finalizar o procedimento

Rápida recuperação

Seus olhos serão examinados após a cirurgia e 
você poderá ir para casa para se recuperar. Muito 
em breve, sua visão estará normalmente clara e 

ní�da. Sua nova visão será deslumbrante.

EYECRYL Phakic é uma lente intraocular. O 
procedimento significa que a lente é implantada 
logo atrás da íris. É realizado por meio de uma 
pequena incisão. Você pode se sen�r apeensivo 
com isso, mas na verdade é o procedimento 
cirúrgico menos invasivo e mais suave dentre 
todas as opções disponíveis para corrigir a alta 
miopia e as�gma�smo. Outras opções cirúrgicas, 
como LASIK e PRK, removem tecido corneano 
permanentemente.



UMA NOVA VIDA

Todos os benefícios de sua nova vida com 

EYECRYL Phakic

Praticar qualquer esporte muitas vezes pode ser uma necessidade para se sentir 

bem consigo mesmo.

Correr, nadar, remar, andar de bicicleta ou saltar de paraquedas!

Conquiste sua independência dos óculos e/ou lentes de contato!

Desfrute da sua atividade favorita ao ar livre com 
EYECRYL Phakic



™

conquiste sua independência

www.unleashtheindependence.com.br

www.eyecrylphakic.com.br


