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Vážení zaměstnanci Nové Mosilany, 

 

rádi bychom Vás informovali o rozšíření služeb našeho Očního centra MERAL v oblasti 

speciálních vyšetření a diagnostiky. 

Jedná se o vyšetření na moderním přístroji OCT 3 - Stratus (OCT – Optical Coherence 

Tomography) 

Optická koherentní tomografie je neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací 

diagnostická metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací 

schopností. Používá se především při poruchách  sítnice, diagnostice zeleného zákalu , 

makulárních chorob. Tedy u pacientů  s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, závažným 

dědičným očním onemocněním.  Za posledních pár let se stala nepostradatelnou součástí 

moderních diagnostických postupů v oblasti zadního segmentu očního. Z pohledu pacienta 

se jedná tedy o nebolestivé, komfortní a rychlé vyšetření, jehož výsledky jsou takřka 

okamžitě k dispozici. Toto vyšetření není bohužel hrazeno zdravotními pojišťovnami. V 

našem centru je vyšetření jednoho oka v ceně 400 Kč, obou očí pak 700 Kč. 

Vy máte v rámci programu Meral Vision / spolupráce v oblasti péče o zrak zaměstnanců 

Vaší organizace /   slevu  10% z výše uvedené ceny. 

 

Dále bychom Vás  chtěli seznámit s nabídkou, kterou jsme pro Vás připravili  z oblasti 

kosmetických zákroků – oční plastické chirurgie.  Jedná se o slevu 1200,- Kč na operaci 

horních nebo  dolních víček   /  standardní cena je 7500,- Kč za operaci obou horních víček  a 

9000,- Kč za operaci obou dolních víček/. Slevový kupón následuje / je přenosný/ . Můžete 

tento vytisknout a předložit při  návštěvě našeho centra. Kromě slevy 1200,- Kč pro Vás platí 

i Vaše 10% sleva, obě slevy se Vám sčítají. 

V případě Vašeho zájmu o některou z výše uvedených nabídek nás můžete kontaktovat 

telefonicky (777320474, 545234565) případně e-mailem info@meral.cz.  

 S pozdravem MERAL Oční centrum Brno 

Slevový poukaz v hodnotě 

1200,-Kč 
na operaci horních nebo dolních víček  
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