
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ Τοπογραφία Κερατοειδούς με 
κάθε οφθαλμολογικό έλεγχο

Μια προσφορά του κέντρου μας για τους νέους και 
νέες 15 έως 40 ετών με σκοπό τον προληπτικό έλεγχο 
για Κερατόκωνο, μια «ύπουλη» πάθηση που αφορά 
τους νέους κυρίως, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντική απώλεια της ποιότητας της όρασης.

Eπισκεφθείτε το AKTINA CENTER και τους έμπειρους 
οφθαλμιάτρους μας για έναν πλήρη οφθαλμολογικό  

έλεγχο και ενημερωθείτε για τον κερατόκωνο, 
μια ασυμπτωματική πάθηση που ξεκινά κατά την 

εφηβεία  και εξελίσσεται με τα χρόνια.

Σύγχρονο Ιατρικό Κέντρο   
Υψηλών προδιαγραφών

Εξειδικευμένοι
οφθαλμίατροι  με
πολυετή εμπειρία

εκτελούν και
γνωματεύουν τις 

συγκεκριμένες εξετάσεις 
με στόχο την  άμεση 

αντιμετώπιση και θεραπεία 
κάθε προβλήματος.

www.aktinacenter.gr
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Κερατόκωνος: Μια «ύπουλη» πάθηση που αφορά 
τους νέους ανθρώπους, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντική απώλεια της ποιότητας της όρασης. 

«Ύπουλη» διότι δεν δίνει συμπτώματα, δεν έχει πόνο, 
δεν εμφανίζει ενοχλήσεις, δεν ελαττώνει σημαντικά 
την όραση στα αρχικά στάδια.  

Τότε είναι όμως που πρέπει να γίνει η διάγνωση και 
η παρέμβαση από τον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. 
Διότι αργότερα μπορεί αυτό να μην είναι εφικτό ή να 
μην είναι εξίσου αποτελεσματικό.

Ο προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση 
δεν παύουν να αποτελούν την προϋπόθεση της 
διατήρησης χρήσιμης και λειτουργικής όρασης. Σε 
συνεργασία με τους παιδιάτρους και τους γενικούς 

ιατρούς, η οφθαλμολογική κοινότητα προσπαθεί να 
ευαισθητοποιήσει τον ελληνικό πληθυσμό ως προς τον 
προληπτικό έλεγχο όλων των νέων άνω των 15 ετών. 

Η τοπογραφία, η αμπερομετρία και η τομογραφία 
του κερατοειδούς αποτελούν πολύτιμα και σύγχρονα 
εργαλεία. Όλοι οι νέοι και οι νέες που μπορεί να είναι 
ύποπτοι για κερατόκωνο μπορούν και πρέπει να 
ελεγχθούν προληπτικά με μια σύγχρονη τοπογραφία  / 
τομογραφία κερατοειδούς.

Εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα, οικονομικά. Το κέντρο μας 
διαθέτει όλο τον απαραίτητο διαγνωστικό εξοπλισμό 
προκειμένου μέσα σε λίγα λεπτά  να έχετε μια 
απάντηση και  μια διασφάλιση για τη μελλοντική σας 
όραση.

Στα SOS o προληπτικός έλεγχος του κερατόκωνου

 www.aktinacenter.gr


