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Vážené kolegyne a kolegovia,

Termín druhého ročníka Martinskej 3D live surgery sa 
blíži. Doľaďujeme operačný program (dúfame, že bude tak 
ako minulý rok pre Vás zaujímavý). Keďže život je zmena – 
dali sme priestor aj novým operatérom. Počas operácií bu-
deme používať viaceré nové operačné prístroje a materiály. 
Dúfam tiež, že sa nám podarí ukázať aj niečo z najnovších 
technológií ako je FS laser, 10 000 cpm vitrektóm a tiež 
rýchle a okamžité meranie biometrie a výpočet torických 
šošoviek.

Aplikácia botulotoxínu A u pacienta s paralytickým stra-
bizmom bude pre Vás, dúfam tiež zaujímavá. Je to výkon, 
ktorý na našej klinike robíme pomerne často a rýchlo a efek-
tívne vie pomôcť našim pacientom.

Dúfam že aj tento rok bude technika fungovať bez prob-
lémov a budeme Vám môcť opäť sprostredkovať operácie 
v tej najvyššej kvalite tak, ako ich vidí operatér – v 3D.

Teším sa na stretnutie s Vami u nás v Martine v našej 
Aule Magne a na našej operačnej sále

MUDr. Peter Žiak, PhD.
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TECHNIKA
●	 3D	zobrazovací	systém	NGENUITY®	2x
●	 Operačný	systém	Centurion®	Vision	System	pracujúci	na	báze	technológie	

Aktívna	Fluidika™
●	 Kombinovaný	operačný	prístroj	Constellation®	CR5	Vision	System	pre	operácie	

predného	a	zadného	segmentu	oka.
●	 25+G		10	000	cpm	/	27G	7500	cpm	Constellation®	vitrektomický	systém
●	 Digitálny	navigačný	systém	Verion™	Image	Guided	System	s	upgrade	(Barret	

nomogram)	pre	plánovanie	a	navigáciu	počas	operácie	sivého	zákalu
●	 Hydrofóbne	vnútroočné	šošovky	platformy	Clareon®	+	Autonome	injection	

system	®	,AcrySof®,	Panoptics	®
●	 Zeiss	Lumera	700	+	Resight	2x
●	 Zeiss	IOL	Master	700	+	Total	corneal	power	+	toric	IOL	calculator	software
●	 Sophi	–	Swiss	made	fakoemulzifikačný	prístroj	pracujúci	bez	obmedzení
●	 Femtosekundový	laser	Bausch/Lomb	VICTUS
●	 Mynosys	Zepto	nanopulse	capsulotomy	system
●	 Nové	typy	implantátov	(Femtis	IOL,	Finevision	HP)
●	 SONY	HXR-NX3D1	3D	kamera	2x
●	 Panasonic	AG-3DA1	3D	kamera

PROGRAM
●	 Operácie	predného	segmentu	oka
●	 Operácie	zadného	segmentu	oka
●	 Intravitreálne	aplikácie
●	 Aplikácia	botulotoxínu	A	pri	paralytickom	strabizme

Predbežný harmOnOgram
09:00  OtvOrenie kOngresu
09:15 – 12:00 blOk i.
12:00 – 12:30 prestávka – Obed
12:30 – 14:30 blOk ii.

POTvrdenie O ÚčaSTi
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania 
s pridelením kreditov CME

Organizačný SeKreTariÁT
Mgr. Klára Steiningerová 
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk 
A-medi management, s.r.o.,
Stromová 13, 831 01 Bratislava

S POdPOrOu SPOlOčnOSTi



PrOSÍme O zaSlanie vYPlneneJ PrihlÁŠKY dO 5. 6. 2019
● poštou na adresu organizačného sekretariátu
● alebo využite online registráciu na www.amedi.sk

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie 
mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracova-
né v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie 
osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú 
pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskyt-
nutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na eko-
nom@amedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie 
o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.
html, kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

regiSTračný POPlaTOK  
Lekári    20 €

Sestry    15 €

Registrácia bude možná na mieste.

SPÔSOb PlaTbY
● prevodom na účet: majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

  Banka: UniCredit Bank
  Číslo účtu: 1026852003/1111
  Variabilný symbol: 8618
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Poznámka: meno účastníka

● v hotovosti pri registrácii

• V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
• Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné 

uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
• Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ID v SLK / SKSaPA (povinné): _________________________________________________

Priezvisko, meno a titul: ________________________________________________________

Pracovisko: __________________________________________________________________

Adresa pracoviska: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telefón: _____________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________

_________________________
Podpis

zÁväznÁ PrihlÁŠKa

iné POPlaTKY  
Obed    8 €



§ Na základe súhrnných výsledkov z in vitro hodnotení zákalu, SSNG a lesk v porovnaní s TECNIS§§ OptiBlue§§ ZCB00V (Abbott), TECNIS§§ ZCB00 (Abbott), Eternity 
Natural Uni§§ W-60 (Santen), Vivinex§§ XY-1 (HOYA) and enVista§§ MX60 (B&L; Bausch & Lomb). §§ Ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Predstavujeme vnútroočnú šošovku Clareon® s automatizovaným, 
jednorazovým, predplneným zavádzacím systémom AutonoMe™.

Vďaka intuitívnej, ergonomickej konštrukcii umožňuje zavádzací systém
 AutonoMe™ jednoduché a pokrokové držanie v ľavej aj v pravej ruke.1 

Platforma Clareon® prináša nové vnútroočné monofokálne šošovky 
s pokročilým designom a s neprekonateľne priezračnou optikou.1

DOKONALÝ POCIT VĎAKA 
OVLÁDATEĽNOSTI A PRIEZRAČNOSTI
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Clareon® AutonoMe™. Automatizovaná implantácia 
šošovky s neprekonateľne priezračnou optikou. 

1

1. Návod na použitie Clareon® AutonoMe™.

Úplne informácie o produkte, nájdete v Návode na použitie.


