








અમારી સુિવધાઓ :

આંખની સામા�ય તપાસ 

િ�મીયમ આઈઓએલ / મ�ટીફોકલ આઈઓએલ સુિવધા સાથે િફકાઓમસે�સીસ ટેકનીક (ઝીસ લુમેરા આઈ માઈ�ો�કોપ

અને �ે� કો�પે�ટ ફેકો મશીન) �ારા ટાંકા રિહત મોિતયાની સજ�રી 

ડાયાિબટીસ રિેટનોપથી ��ીનીગં સાથે મેનજેમે�ટ (Zeiss Cirrus 500)

ફં�સ ફોટો�ાફી અને ફં�સ એ��યો�ાફી (ઝીસ િવઝુમ)

�લુકોમા િનદાન - મેિડકલ (ઝીસ હ��ી પેરીમેમેટ� ી) અને સજ�કલ મેનજેમે�ટ 

આકિ�મક ઓટો�ાફટ સાથે પેટ�યમની સજ�રી 

કોન�લ ��યારોપણ 

કોન�યલને સાંધવાની �િ�યા 

ઓ�ુલર ચેપી રોગનું િનદાન  

આંખની ઈ�ઓનું ઝડપથી િનદાન 

લેસીક પૂવ�ની કામગીરી (પૂવ�ની તપાસ) 

લેસીક - ચ�માના નંબર ઉતારવાની ��યાવત�ન�મ સજ�રી (કાલ� ઝીસ મેલ ૯૦ એિ�સિમઅર લેસર) 

અિ�બલોપીયા મેનજેમે�ટ િનદાન 



LASIK (લેિસક) માટે અયો�ય ઉમેદવાર :

એક અિ�થર  િર�ેિ�ટવ એરર 

માયોિપયા, હાઇપરોિપયા અને (અ�પ� �િ� / આંખ ની કૉિન�યા ના વ�તા માં

અપૂણ�તા ના કારણે ઊભી થતી િ�થિત) નું અિતશય વધી ગયેલું �તર 

અિતશય સૂકી રહેતી આંખો

પાતળી કીકી હોય 

કોિન�યલ ડીઝીઝ 

કેરટોકોનસ 

ઝામર 

મોિતયો જ ે�િ� ને અસર કરતો હોય

આંખ માં કોઈ �કાર નો ચેપ લા�યો હોય તેનો પૂવ�-ઇિતહાસ 

અિનયંિ�ત ડાયાિબટીસ 

ગભ�વતી �ીઓ કે કરતી (�તનપાન કરાવતી) �ીઓ

િર�ેિ�ટવ સજ�રી માં, એ�ઝીમર લેઝર ટે�નોલૉ� નો ઉપયોગ ૧૯૮૬ માં શ� થયો હતો - ZEISS સાથે. MEL® ૯૦ એ તેનો આ વારસો આગળ

વધાય� છે. વષ�ની કુશળતા અને નવીન કમ�ગીરી ની િવશેષતાઓ ને સફળતાપૂવ�ક સંયોિજત કરી ને, આ મશીન ઉપભોકતાઓ ને, એક અ�યંત

લાભદાયી હે�ડિલંગ અનુભવ આપે છે. 

આ યં� તમારી સારવાર માટે ઉ�ચ ગિત, �ે� ચોકકસાઈ અને સુર�ા વ�ચે સંપૂણ� પણે સમતોલન બનાવી રાખવા ની ખાતરી આપે છે. 

ઉ�ચ ગિત : આ મશીન ની પાસે ૧.૩ સેક�ડ / ડાયો�ટર ની ગિત છે, જ ેતેને દુિનયા નું સૌથી ઝડપી એ�ઝીમર લેઝર બનાવે છે. આ ઝડપી સારવાર,

વધુ આરામ અને �ે� પિરણામ ની ખાતરી આપે છે, જ ેસારી ગુણવ�ા વાળી �િ� ની ખાતરી આપે છે.

િટ�પલ-એ (સારવાર આયોજન) : િટ�પલ-એ �ે� સૂ�મ ચો�સાઈ અને અનુમાન આપે છે. તી� / ચપળ ઉ�� ના સુધારા ની સાથોસાથ, આમાં એક

એ�ફેિરક (ગોળાકાર ન હોય તેવા) ઓ�ટીમાઇ�ડ િડઝાઇન શામેલ છે, જ ેઓછામાં ઓછી પેશીઓ ને દૂર કરવા ઉપર �યાન કેિ��ત કર ેછે. 

વૈિવ�યપૂણ� સારવારો : ઇ�ઓ, સો� કે ચેપ અથવા (શ�િ�યાઓ) ના કારણે થયેલ (આંખ ના પડદા ના ઘાવ) (આંખ ના પડદા) ને િનરાકાર

બનાવે છે. અ�યથા, (અ�પ� �િ�) કો સુધારવી એક પડકાર છે, જો કે લેઝર ટે�નોલો� માં થયેલ અ�યાર ની �ગિત ના કારણે આ સરળતા થી કાર

શકાય છે. 

અમા�ં LASIK (લેિસક) નું સાધન / યં� : 

        તજે �િ�ની ઈ�છા દરકે �યિ� ને હોય છે. તેમ છતાં, આપણે બધા સારી �િ� નથી ધરાવતા હોતા. આંખ ની અનેક તકલીફો જવેી કે

માયોિપયા, હાઇપરોિપયા અને (અ�પ� �િ�), કહેવાતી તકલીફ �ાર ેઆંખ નો આકાર તમને સારી રીતે �યાન કેિ��ત કરવા ન દે, તકલીફ થાય

તે  બહુ સામા�ય છે.

        િવ� ની અડધા થી વધ ુ વ�તી સારી રીત ે જોવા માટે ચ�મા અથવા કોટેં�ટ લે�સ પર આધાર રાખ ે છે. તેઓ, આ (સહાયક સાધનો) પહેયા�

વગર સારી �િ� નો આનંદ માણવા માગે છે. આ એક સરળ �િ�યા �ારા �ા� કરી શકાય છે, જનેે લેઝર અિ�સ�ટેડ ઇન સીટયું કેિરટોિમલુિસસ

કહેવાય છે, જ ેસામા�ય રીતે LASI (લેસીક) તરીકે ઓળખાય છે.

ંએ �ણવું મહ�વ નું છે, કે LASIK (લેિસક) �ે�બાયોિપયા ને દૂર નથી કરી શકતું નથી. આ એક ઉમર ને લગતી સામા�ય િ�થિત છે,

જમેાં ન�ક ની �િ� માં ઘટ / ઝાંખપ આવે છે. િર�ેિ�ટવ સજ�રી ની સાથે કે તેના વગર, લગભગ દરકે �યિ�, જનેી દૂર ની �િ� એકદમ

ં�ે� છે, તેને પણ ૪૦ વષ� ની ઉમર પછી વાંચવા માટે ના ચ�મા ની જ�ર પડે છે.

     LASIK (લેસીક) શું છે?

લેઝર અિસ�ટેડ ઇન િસટુ કેરટોિમલુિસસ કે LASIK, દુિનયા માં સૌથી વધુ માં વધુ કરવા માં આવતી ર�ેાિકટવ (શ�િ�યા) છે. 

        લેિસક એક એવી �િ�યા, જ ેલેઝર ની મદદ વડે, તમારા આંખો માં રહેલી ર�ેાિકટવ એરસ�  ને દૂર કરવા માં મદદ�પ બને છે, જનેા થી તમને

       ચ�મા / કો�ટેકટ લે�સ થી મુ� દુિનયા મળે છે. 

       તે એક સુરિ�ત પ�િત છે, જમેાં કોઈ દુખા:વો નથી થતો, કોઈ ઈંજકેશન નથી લેવાનું, કોઈ ડ� ેિસંગ કરાવવા ની જ�ર નથી અને �િ�યા મા�

       અમુક સેક�ડસ ની જ હોય છે. 

       તે OPD �િ�યા છે, જનેો ઉપયોગ (માયોિપયા), (હાઇપરોિપયા) અને(અ�પ� �િ�), ના ઉપચાર માટે કરવા માં આવતો હોય છે. 

     શું તમે LASIK માટે એક લાયક / યો�ય ઉમેદવાર છો ? 

હા, જો : 

ં       તમારી ઓછા માં ઓછા ૧૮ વષ� ની ઉમર છે, અને છે�લા એક વષ� થી તમારી િર�ે�શન ની તકલીફ �થાયી છે. 

       તમારો કોિન�યા �વ�થ છે, અને એકંદર ેતમારી આંખ ની િ�થિત, સામા�ય રીતે સારી છે. 

       (સજ�રી ની પહેલા કરવા માં આવતા સુર�ા માટે ના પરી�ણો), સામા�ય છે. 

       તમને કોઈ કનેિ�ટવ ટી�યુ ડીઝીઝ, ઓટોઇ��યુન ડીઝીઝ (SLE) અને (એઇ�સ) નથી. 

       LASIK (લેિસક) તમારા માટે શું કરી શકશે અને શું નહી ંકરી શકશે તે િવષે તમારી અપે�ાઓ વા�તિવક છે.

     LASIK (લેસીક) શા માટે કરાવવું જોઈએ ?

તે એક એવી �િ�યા છે, જ ે(�ાર ેઆંખ નો આકાર તમને સારી રીતે �યાન કેિ��ત કરવા ન દે, તેવી  �િત  ધરાવતા લોકો માટે છે, જઓે ને ચ�મા

કે કો�ટેકટ લે�સ નો ઉપયોગ કરવા ની ઈ�છા નથી અથવા જઓે માટે ચ�મા કે કો�ટેકટ લે�સ બંને અસુિવધાજનક છે, કાં તો કો�મેિટક કારણો થી

અથવા તો કાય� સંબંિધત કારણો થી. 



તમારી ‘લેિસકʼ માટે ની અપોઇ�ટમે�ટ ના ઓછા માં ઓછા ૨ અઠવાિડયા પહેલા થી તમારા કો�ટેકટ લે�સ નો ઉપયોગ બંધ કરજો.( કારણ કે

કો�ટેકટ લે�સ એ તમારા કોિન�યા (આંખ નો પડદો) ના આકાર ને બદલી શકે છે) આ સમય દર�યાન તમે ચ�મા પહેરી શકો. 

તમારી રિેટના નું મૂ�યાંકન કરવા માટે અમે તમારી આંખ ની કીકી ને પહોળી કરીશું, આ કારણે, અમે તમને િવનંતી કરીએ છીએ કે, તમારે

કોઈ ને સાથે રાખવા, જ ેતમને પાછા લઈ જય શકે, કારણ કે આંખ ની કીકી ને પહોળી કયા� પછી ના ૩ કલાક માટે તમારી �િ� થોડી ઝાંખી

થઈ જશે.

અમારા ઓ�ટોમેટ� ી�ટ ? (આંખ ના ડો�ટર) �ાથિમક પરી�ણ કરશે. 

પરામશ� દર�યાન, િર�ેિ�ટવ �િ�યાઓ ના હકારા�ક અને નકારા�ક મુ�ાઓ િવષે તમને કહેવા માં આવશે અને તેમના િવષે ચચા�ઓ

કરવામાં આવશે. 

અમારા િરસે�શિન�ટ, તમારી અપોઈ�ટમે�ટ બૂક કરવા થી લઈ ને �િ�યા પછી ની તમારી ડો�ટર સાથે ની મુલાકાત સુધી નું આખો (કાય��મ)

તમને િવ�તૃત માં સમ�વશે. 

મહેરબા ની કરી ને તમારી �િ�યા ના િદવસે તમે લગભગ ૧ કલાક પહેલા તમે હોિ�પટલ પહોચંો તેવું આયોજન કરો, અને કોઈ �યિ� ને

તમારી સાથે લાવવી. તમારી સારવાર પછી તમારી �તે વાહન ન ચલાવવું. 

�િ�યા પહેલા : 

સામા�ય સૂચનાઓ

�િ�યા નો િદવસ :

તમારી �િ�યા ની પહેલા ની રાિ� એ, તમારા ચહેરા અને આંખ ના ભાગે થી દરકે સૌદંય� �સાધનો કાઢી લો. 

�િ�યા પહેલા હળવું ભોજન અથવા ના�તો લેવો. 

તમારી �િ�યા ના િદવસે, કોઈ પણ �કાર નું સૌદંય� �સાધન ન લગાવવું. 

તમારી �િ�યા ના િદવસે, કોઈ પણ �કાર નું સુગંધયુ� ડીઓડ� �ટ, વાળ નો ��ે, જલે, (�ીમ), (અ�ર), કોલોન કે આ�ટર શે�સ ન લગાવવા. 

તમારી �િ�યા ના િદવસે કોઈ પણ �ત ના દા� નુ સેવન ન કરવું. 

�િ�યા : 

�િ�યા શ� થાય તે પહેલા, �િ�યા દર�યાન થતી કોઈ પણ અસગવડતા ને અટકાવવા માટે, એને�થેિટક આંખ ના ટીપા આંખા માં

નાખવામાં આવશે. 

તમારી આંખ ને લેઝરની નીચે િ�થર કરવા માં આવશે, અને લીડ �પે�ુલમ નામ ના સાધન ની મદદ થી તમારી આંખા ના પોપચાઓ ને

ખુ�લા રાખવા માં આવશે. 

તે પછી સજન� , લેઝર માટે એક �લેપ કે એક બીછાના જવેો ભાગ તૈયાર કરશે. �લેપ તૈયાર કયા� પછી, તમારી આંખ ને લેઝર સાથે સંરિેખત /

એક રખેા માં કરવા માટે એડજ�ટ કરવા માં આવશે.

તમને ટંૂક સમય માટે એક લીલી લાઇટ ને લ� માની ને તેની સામે જોવા નું કહેવા માં આવશે, જથેી કરી ને લેઝર, લાઇટ ની પ�સ (તરંગો)

ને તમારા કીકી પર મોકલી શકે.  �ાર ેલેઝર કાય� કર ેછે, �યાર ેતમને અવાજ પણ સાંભળવા મળશે. 

LASIK (લેિસક) દરકે આંખ માં જુદું-જુદું કરવા માં આવે છે, જમણી આંખ થી શ�આત કરી ન ે તજે બેઠક મા ં ડાબી આંખમા ં કરવામા ં આવ ે છે. 

એકવાર �િ�યા થયા પછી, સજન�  તમારી આંખો માં એક રખેાિછ� યુ� લાઇટ વડે જોશે. 

�િ�યા પૂણ� થઈ ગયા પછી, સજન�  િ�લપ લે�પ માં તમારી આંખો જોશે.

અમારો OT �ટાફ, LASIK (લેિસક) પછી ની સૂચનાઓ આપશે. 

�િ�યા પછી ટંૂક સમય માટે ના આરામ પછી, તમે ઘર ેજઈ શકશો. 

લેઝર સારવાર કયા� ના લગભગ ૬ કલાક સુધી, દુખા:વો/પીડા થવી, આંખો માં થી પાણી નીકળવું, આંખ માં કંઈક બહાર થી ખુચતું હોય

એવી સંવેદના થવી, અ�પ� કે ધૂંધળું દેખાવું અને બળતરા નો અનુભવ થશે. 

ઓપરશેન થયેલી આંખમાં ઓપરશેનના િદવસથી જ સૂચન કરલેા આંખમાં ટીપાં નાખવા જોઈએ. આંખ ના ટીપાં નાખતા પહેલા સાબુ

વડે હાથ ધોવા જ�રી છે. 

દદ�એ એ ડો�ટર �ારા સૂચ�યા �માણે, ઓપરશેન ના િદવસ થી જ પીડા થી રાહત મળે તેવી દવાઓ લેવી જોઈએ. 

ઘર ેપંહો�યા પછી, દદ� એ પોતા ની આંખો ૬ થી ૮ કલાક માટે બંધ રાખવી અથવા સૂઈ જવું જોઈએ. 

લેઝર સારવાર કરા�યા પછી ધૂળ/રજકણ, ધુમાડો કે ગંદા પાણી થી ર�ણ મેળવવા માટે ૧ મિહના માટે સન�લાિસસ કે ગોગ�સ પહેરવા

સલાહભયા� છે. 

લેઝર સારવાર ના એક માસ સુધી, દદ�એ તેની / તેણી ની આંખ ને બળપૂવ�ક ઘસવી ન જોઈએ. 

ઓપરશેન પછી ના બી� જ િદવસ થી દદ� પોતા ની સામા�ય �વૃિતઓ ફરી શ� કરી શકે છે. 

તમે �નાન કરી શકો છો, અને ચહેરા ને સાબુ તથા પાણી વડે ધોઈ શકો પણ આંખ ની અંદર પાણી જવું ન જોઈએ. 

એક મિહના માટે િ�વિમંગ કરવા જવું નહી ંઅને કરવું નહી ં�િતબંધ રહેવો જોઈએ. 

ઓપરશેન ના પછી ના િદવસ થી, તમે સંયમ સાથે ટેલીિવઝન જોઈ શકો છો અને વાંચન કરી શકો છો.

એવી �વૃિતઓ કરવા નું ટાળો, જ ેના કારણે આંખ ને ઇ� પંહોચી શકે છે. ૧ મિહના માટે બોલ ગે�સ (દડા સાથે ની રમતો) રમવા નું અને

અ�ય �પો�સ� ને લગતી �વૃિતઓ કરવા નું ટાળો. 

એક મિહના માટે આંખ પર કોઈ પણ �કાર ના કો�મેિટક �સાધનો નો તેમજ આઇલાઇનર કે કાજલ નો ઉપયોગ કરવો નહી.ં 

લેઝર સારવાર �માણ માં પીડારિહત હોય છે, એ�લા માટે જ જો સજ�રી ના પછી ના િદવસે તમને અિતશય / ગંભીર દુખા:વો થાય, તો

તા�કાિલક તમારા આંખ ના સજન�  નો સંપક�  કરવો.

�ાર ેડો�ટર પરવાનગી આપે, �યાર ેદદ� વાહન ચલાવી શકાશે.  

શ�િ�યા પછીની સૂચનાઓ :

આંખો માં થી હળવું પાણી નીકળી શકે છે. 

આંખો માં બહાર થી કઈંક ખૂંચતું હોય તેવી સંવેદના અને બળતરા / ચળ આવવી સામા�ય છે. 

�િ�યા ના િદવસે - તજે �કાશ થી સંવેદન-શીલતા / પડદા પર ધાબા - ધૂંધળું લાગવું    

સારવાર �િ�યા પછી �ઝ આવવા ના તબ�ા દર�યાન તમે, સાજં ેતમારી �િ� માં ઝાંખપ લાગવી, �કાશ થી સંવેદન-શીલતા અથવા

�કાશ ની આસપાસ તજે દેખાતું વતુ�ળ દેખાવવું, આ બધા ની અપે�ા રાખી શકો છો. આ બધા લ�ણો અને તમને થતી કોઈ પણ અ�ય

અગવડતા ધીમે ધીમે ઘટતી જશે.  

શ�આત ના અમુક િદવસો માં, તમારી �િ� માં ઝાંખપ આવવી કે થોડી �િ� અિ�થર રહેવી / તેમાં વધઘટ થવી, તે સામા�ય છે. સામા�ય

રીતે, પછી ના ચાર થી છ અઠવાિડયા માં, તમારી �િ� માં ધીર ેધીર ેસુધર આવે છે. તમારી આંખો ની તકલીફ જટેલી મોટી હશે, તમને ઠીક

થવા માં એટલો વધાર ેસમય થશે. સંપૂણ� �િ� ની પુન:�ાિ� થવા માં, ઓછા માં ઓછો ૩ થી ૬ મિહનાઓ લાગશે. 

બી� આડઅસરો જ ેતમે અનુભવી શકો છો, તેમાં સમાવેશ થાય છે, તમારી આંખો સૂકી થવી અથવા આંખો ના સફેદ ભાગ માં લાલ

ંટપકાઓ થવા તેમાં સમાવેશ થાય છે. લા�િણક રીતે સજ�રી પછી ના એક થી બે િદવસ સુધી આંખ માં ડંખવું એ સામા�ય છે, પરંતુ ઊજણ

(ટીપાં નાખવા ની �િ�યા) અને સમય દરકે અગવડ ને સુધારી દે છે. લાલ ટપકા નુ�સાનકારક નથી હોતા, અને તેઓ આવતા બે થી ચાર

અઠવાડીયા માં જતાં રહશેે અને ફરી થી થશે. 

�િ�યા પછી ની અપે�ાઓ :



જો જ�ર પડે તો, દદ� કોઇ પણ અસગવડતા માટે પીડા માં રાહત મળે તેવી દવા નો ઉપયોગ કરવા ના િવક�પ ને પસંદ કરી શકે છે. 

દરકે દદ� ને �ઝ જુદી-જુદી રીતે અને �તર ેઆવે છે અને તમારી ઠીક થવા ની �ગિત પર, તમારી િનયિમત રીતે યોજલેી ડો�ટર સાથે ની

મુલાકાતો માં નજર રાખવા માં આવશે અને ન�ી કરલેી સારવાર મજુબ તેના પર િનયં�ણ રાખવા માં / તેને મોનીટર કરવા માં આવશે.

સામા�ય �ઝ આવવા માં, �ારકે (ફરી પહેલા જવેી અમુક િ�થિત) ની િ�થિત થવી, તેનો સમાવેશ થાય છે. જો આ પીછેહઠ બહુ વધાર ેહોય,

તો સજ�રી પછી ના �ણ થી છ મિહના પછી એક નાની ટચ-અપ �િ�યા કરવા ની જ�ર પડી શકે છે. 

�િ�યા પછી, તમારી આંખો ની અનુવત� પરી�ા, �િ�યા ના પછી ના િદવસે, એક અઠવાડીયા પછી, અને એક મિહના પછી માં આયોિજત

કરવા માં આવે છે. આ બધી િવિઝટો તમારા પેકેજ નો જ એક ભાગ હોય છે. 

LASIK (લેિસક) િવષ ે વારં વાર પૂછાતા ��ો : 

ં�. LASIK (લેિસક) �િ�યા કરાવવા માટે ની આદશ� ઉમર કઈ છે ?

જ. ૧૮ વષ� થી ઉપર ની ઉમર, જો આંખો ના નંબર િ�થર થઈ ગયા હોય. 

�. LASIK (લેિસક) વડે આંખો ના નંબર ની કઈ �ેણી ને સુધારી શકાય છે ? 

જ. (દૂર નું સરખું ન દેખાય તેવી આંખો માટે), આંખ ના ૧૨ થી ઓછા નંબર ને સુધરી શકાય છે.

     (ન�ક નું ચો�ખું ન દેખાય તેવી આંખો માટે), આંખો ના ૬ થી ઓછા નંબર ને સુધરી શકાય છે.

     (અ�પ�  �િ�), આંખો ના ૬ થી ઓછા નંબર ને સુધરી શકાય છે.

      પણ આ તોજ શ� છે તો આંખ ના બી� બધા પિરમાણો સામા�ય �ેણી માં હોય તો.

      આંખો ના અિત વધુ નંબરો અને �માણ માં પાતળા કીકી માટે EPI-LASIK (લેિસક) �િ�યા કરવા માં આવી શકે છે. 

�. શું આ �િ�યા માટે હોિ�પટલ માં દાખલ થવું જ�રી છે ? 

જ. ના, આ એક એવી �િ�યા છે જમેાં દદ� પોતે ચાલી ને િ�લિનક માં આવે છે, �િ�યા કરાવે છે અને થોડા કલાકો પછી �યાં થી

     ઘર ેપણ જઈ શકે છે. 

�. LASIK (લેિસક) �િ�યા કરાવતા પહેલા કયા ટે��સ (પરી�ણો) કરવાવા ની જ�ર હોય છે ? 

જ. LASIK (લેિસક) �િ�યા માં થી પસાર થનાર દદ�ઓ એ નીચે �માણે ના પરી�ણો કરાવવા જ�રી છે :

�. LASIK (લેિસક) �િ�યા ના �ારા મારી આંખ ના નંબર ને સુધરવા માં કેટલો સમય લાગે છે ?

જ. ZEISS MEL 90 એ�ઝીમર લેઝર િસ�ટમ (કાલ� ઝેઇસ, જમ�ની) ની સાથે, નંબર ના ૧ ડાયો�ટર પાવર ને સુધારવા માટે મા� ૧.૩ સેક�ડ થાય છે.

    બંને આંખો માટે ની સંપૂણ� �િ�યા કરવા માટે ઓપરશેન િથયેટર માં ૧૦-૧૫ િમિનટ લાગે છે.

�. શું િર�ેિ�ટવ એરર ફરી પાછી આવવા ની શ�તાઓ છે ?

ંજ. ભા�યે જ, આ �િ�યા નો સફળતા દર ૯૮ % જટેલો ઊચો છે અને આ �િત ને ફરી થી સુધારી શકાય છે.

�: જો �િ�યા દરિમયાન દદ� તેની આંખ ને હલાવે છે, તો શું આના થી પિરણામ પર કોઈ અસર પડે છે ?

જ. MEL 90 અદભૂત સમય �િતસાદ ધરાવતા એિ�ટવ આઈ ટ�ેકર થી સુસ� છે, જ ેએ ખાતરી આપે છે કે દદ� �ાર ેપણ પોતા ની આંખ

    અચાનક થી હલાવે, �યાર ેલેઝર િકરણો છોડવા નું બંધ કરી દે છે. તેથી જ, તેની  અસર પિરણામ પર નથી પડતી, પરંતુ તે �િ�યા નો સમય

    વધારી દે છે. આ કારણે જ, આ �િ�યા માં  દદ� નો સહકાર જ�રી છે. 

�. �િ�યા કરા�યા પછી હંુ કયા �કાર નો આહાર લઈ શકીશ ? 

જ. �િ�યા પછી, તમે દરકે �કાર નો આહાર લઈ શકો. 

�. શું માર ે�િ�યા પછી સન�લાસ / ગોગ�સ પહેરવા જ�રી છે ? 

જ. તમાર ે�િ�યા ને િદવસે તમાર ેસન�લાસ પહેરવા જ�રી છે. આવતા ૨ અઠવાડીયા સુધી તમાર ેટુ-�હીલર ચલાવતા સમયે કે અથવા તમે

     ભીડ વાળા વાતાવરણ માં હો �યાર ેસન�લાસ પહેરવા ના રહશેે. 

�. હંુ �ાર ેવાંચી શકુ / કો��યુટર પર કામ કરી શકુ ? 

જ. �િ�યા કરાવવા ના બી� જ િદવસ થી.

�. (લેઝર થી �િ� માં કરવાયેલ સુધાર) થી મને મોિતયો આવી શકે છે ?

જ. ના, (લેઝર થી �િ� માં કરવાયેલ સુધાર) ના કારણે મોિતયો આવતો નથી. 

�. લેઝર �િ�યા કરા�યા પછી હંુ મોિતયા માટે ઓપરશેન કરાવી શકંુ છંુ ?

જ. હા, તમે અ�ય સામા�ય દદ�ઓ ની જમે મોિતયા માટે નું ઓપરશેન કરાવી શકો છો.

�. શું (લેઝર થી �િ� માં કરવાયેલ સુધાર) પછી મને, આંખ �ાંસી, કે�સર, િપટોિસસ, થઈ શકે ?

જ. ના, �ારયે નહી,ં આ થવા નું કારણ તમારી આંખ ની પૂવ� થી થયેલી કોઈ િ�થિત જવાબદાર હોય શકે છે, જ ેતમારા ડો�ટર તમને તમારી

     �ાથિમક તપાસ દર�યાન સમ�વશે.
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