NOU! Aparatul VISIOFFICE!
AVANTAJELE noului sistem integrat de vedere:
> măsurare rapidă şi precisă a parametrilor
individuali;
> alegerea ramei devine mai uşoară;
> informaţii despre designul şi tratamentul
lentilelor.

OPTICĂ MEDICALĂ

Clinica Oftalmologică Novaoptic

Servicii de consiliere
în alegerea produselor:
pentru vederea ta
pentru imaginea ta

Servicii de montaj, întreţinere
şi reparaţie a ochelarilor:
acurateţe maximă
garanţia calităţii
Calitatea prelucrării lentilelor şi realizării montajului
este asigurată de opticieni experimentaţi, cu ajutorul
unei aparaturi performante. Totodată, pe întreaga
perioadă de utilizare a ochelarilor te vei bucura de
serviciile noastre de întreţinere şi, după caz, reparaţie.
Asigurăm periodic curăţarea şi degresarea completă a
ochelarilor tăi.

www.novaoptic.ro

Produse destinate
corectării şi îngrijirii vederii

Suceava

Ochelari de vedere:

Str. Petru Rareş 41
tel/fax: 0230 523830
mob.: 0724 232668

lentile progresive: vedere
clară la toate distanţele
sănătatea vederii este foarte
importantă
te simţi bine cu ochelari

hartă: www.novaoptic.ro/pr

Consultanţii noştri sunt pregătiţi să îţi ofere informaţii
profesionale şi recomandări avizate pentru a te ajuta în
identificarea şi alegerea acelor produse destinate
corectării şi îngrijirii vederii care se potrivesc cel mai
bine nevoilor tale vizuale şi propriului stil de viaţă.

programări online:

Pretuieşte vederea!

Ochelari de soare cu
100% protecţie UV:

Suceava
B-dul G. Enescu 9A
Staţia "Curcubeul"
tel/fax: 0230 530059
mob.: 0724 232664

întotdeauna protejat de soare
mereu la modă

Lentile de contact:

hartă: www.novaoptic.ro/ge

mai multă libertate
vedere clară

Botoşani
Str. Primăverii 10
tel/fax: 0231 521314
mob.: 0724 232667

CONSULTAŢII oftalmologice
şi CHIRURGIE OCULARĂ

Accesorii:
ai grijă de ochelari
ai grijă de vederea ta

SIMTEX-OC

Aparatul
Visioffice
pentru precizia
ochelarilor tăi!

ISO 9001 REGISTERED C.1018.1

hartă: www.novaoptic.ro/bt
Clinica Oftalmologică Novaoptic

programări online:

www.novaoptic.ro
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Experienţa echipei noastre de medici şi
tehnologia modernă de care dispunem
vin în sprijinul pacienţilor noştri pentru
a efectua:

Intervenţii chirurgicale
ambulatorii
operaţii pentru CATARACTĂ, cu implant
de cristalin foldabil: asferic, toric şi
multifocal
operaţii pentru GLAUCOM
operaţii pentru PTERIGION
operaţii pentru afecţiuni ale pleoapelor:
entropion, ectropion, dermatoşalazis şi
formaţiuni tumorale

Avantaje şi beneficii:
Intervenţie fără durere
Incizii minime, cu riscuri reduse
Echipă medicală cu experienţă
Recuperare vizuală rapidă

Tehnologie modernă pentru
diagnostic precis:

Operaţie ambulatorie, fără internare
Stress post-operator foarte mic
Operaţie de cataractă cu implant de cristalin foldabil
realizată cu cea mai modernă tehnologie medicală

Tomografie în coerenţă optică (OCT)
Este o tehnologie nouă, (DOMENIU SPECTRAL)
neinvazivă, non-contact.
Scanarea retinei şi a nervului optic permit
diagnosticarea precoce a degenerescenţei
maculare, edemului macular, tracţiunilor
vitreo-retiniene, monitorizarea pacienţilor
cu glaucom şi retinopatie diabetică.

Fotocoagulare LASER a retinei

Medicii Clinicii Novaoptic sunt pregătiţi
să trateze o arie largă de afecţiuni
oftalmologice. Echipa noastră este
alcătuită din:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Cristina DAVID
Ioana POIATĂ
Corina LUPAŞCU
Daniela DRĂGAN
Angela BUZNEAN
Cătălina ENACHE
Cristina TIRON
Cristian POSTOLACHE
www.novaoptic.ro/medici

în retinopatia diabetică şi alte afecţiuni
vasculare retiniene.

ECOGRAFIE OCULARĂ ȘI UBM
FOTOGRAFIE RETINIANĂ
şi de pol anterior pentru diagnosticarea
afecţiunilor oculare

TONOMETRIE NONCONTACT
Câmp vizual COMPUTERIZAT

operaţie
ambulatorie,
fără internare

pentru diagnosticarea precoce a glaucomului
şi a afecţiunilor nervului optic.

Examinare la SINOPTOFOR
şi tratament ortoptic pentru copiii cu strabism.

Adaptare LENTILE DE CONTACT
Dr. Cristian Postolache, medic chirurg
oftalmolog

www.novaoptic.ro
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