
Tham vấn Bác sỹ  

Chỉ có BS Nhãn khoa có thể xác nhận kính áp tròng Fargo phù hợp 

với bạn hay con của bạn. Hãy tham vấn BS nếu bạn hay con bạn 

phù hợp với phương pháp chỉnh hình giác mạc bằng kính Fargo. 

Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng chất lượng thị giác rõ ràng 

mà không cần kính gọng hay kính áp tròng ban ngày 

trong vòng 1 - 2 tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lần đầu tiên trong đời tôi có  

thể tận hưởng những hoạt 

động yêu thích mà không 

phải lo lắng về việc giữ gìn  

kính. 

Kính áp tròng Fargo đã thực 

sự thay đổi cuộc sống của 

tôi. 

 

Giải pháp chỉnh 
thị thay thế 
phẫu thuật 

 
Cho cuộc sống không cần kính áp 

tròng ban ngày hay kính gọng 

http://www.gpspecialists.com/ortho-k/isee-fargo/ 

Hỏi & đáp 
 

Chỉnh hình giác mạc Ortho-K là gì? 

Có nhiều cách gọi tên kỹ thuật chỉnh hình giác mạc bằng 

kính áp tròng. Bạn có thể nghe những từ như: orthokeratology 

(ortho-k), chỉnh thị ban đêm, điều trị chỉnh thị, hoặc liệu 

pháp chỉnh hình giác mạc - những từ này đều mô tả cùng 1 

phương thức y học trị liệu chỉnh thị bằng kính áp tròng để 

làm giảm cận thị. 

 

Chỉnh hình giác mạc có an toàn không? 

Có, không có bất kỳ tác dụng phụ nào được báo cáo cho 

FDA. Hơn nữa, ưu thế an toàn chính của kính chỉnh hình 

giác mạc Fargo là khi bạn ngừng đeo kính thì giác mạc của 

bạn sẽ trở về như hình dạng ban đầu. 

Kính áp tròng Fargo có giúp cho con tôi giảm cận thị 

không? 

 

Phương pháp chỉnh hình giác mạc cho thấy có sự ngăn 

chặn hoặc làm giảm cận thị tiến triển khi so sánh với trẻ 

đeo kính gọng. 

 

Có phải tất cả BS Nhãn khoa đều có thể làm được 

phương pháp chỉnh hình giác mạc này? 

 

Không, chỉ những BS đã được huấn luyện và chứng nhận đã 

sử dụng kính áp tròng chỉnh hình giác mạc. Tuy nhiên, với 

những tiến bộ trong sản xuất chất liệu kính áp tròng và trang 

thiết bị chẩn đoán hiện đại, kỹ thuật chỉnh thị bằng phương 

pháp ortho-k ngày nay được nhiều BS thực hiện dể dàng hơn 

bao giờ. Kính Fargo đảm bảo các tiêu chuẩn trong chỉnh thị, 

giúp kiểm soát tốt trong điều trị cận thị và loạn thị. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang web 

http://www.gpspecialists.com/ortho-k/isee-fargo/ 
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  Reshaping the Way the World Sees 

Giải pháp tối ưu để loại bỏ kính gọng 

và kính áp tròng ban ngày mà không 

cần phẫu thuật. 

 

Tại sao các bậc cha mẹ 

ưa chuộng kính Fargo 
Kính Fargo giúp cho trẻ kiểm soát 

được thị lực tương lai của chúng 

bằng cách làm chậm và có khả 

năng ngăn chặn cận thị tiến triển ở 

lứa tuổi thanh thiếu niên..

Xin giới thiệu kính áp tròng điều trị Fargo. Kính áp tròng Fargo đã 

được FDA công nhận là loại kính áp tròng được thiết kế đặc biệt để 

điều chỉnh hình dạng giác mạc một cách nhẹ nhàng trong khi bạn 

ngủ. Bạn chỉ cần đeo kính áp tròng Fargo trong khi ngủ và lấy kính 

ra vào buổi sáng để tận hưởng thị lực rõ ràng trong cả ngày.. 

 
 
 
 

 

life. 

 
 
 
 
 

Giải pháp chỉnh thị an 
toàn trong khi bạn ngủ

 
Đừng để cho kính gọng hay kính áp tròng ban ngày cản trở bạn tận hưởng 

trọn vẹn cuộc sống. Cho dù bạn hay người thân của bạn hoạt động thể 

thao, ngoài trời hay ở dưới nước - Kính chỉnh hình giác mạc Fargo là giải 

pháp hoàn hảo cho phong cách sống năng động hiện đại của lứa tuổi trẻ 

em, thanh thiếu niên và người trưởng thành.

 
 

 

Kính áp tròng chỉnh hình giác mạc 

Fargo giúp khống chế cận thị 

 

Cận thị là một tình trạng tật khúc xạ mà người bệnh có 

thị lực nhìn gần rõ nhưng thị lực nhìn xa thì mờ. Cận thị 

thường được phát hiện ở tuổi trẻ và độ cận thị thường 

tăng dần khi đến tuổi trưởng thành. 

Có nhiều nghiên cứu cho thấy kính chỉnh hình giác mạc 

có khả năng làm chậm và đôi khi chặn đứng tiến triển 

của cận thị. 

Bằng cách đeo kính áp tròng Fargo để nhẹ nhàng chỉnh 

hình giác mạc của bạn, và bây giờ bạn không cần phải 

đeo kính gọng hay kính áp tròng ban ngày mà vẫn có thể 

điều chỉnh được cận thị và chặn đứng cận thị tiến triển. 

 
 
Tác động của kính Fargo 

 
Kính Fargo được thiết kế để nhẹ nhàng điều chỉnh vài microns 

bề mặt giác mạc của bạn trong khi ngủ. Khi kính được lấy ra vào buổi 

sáng, những thay đổi tinh tế độ cong của bề mặt giác mạc giúp cho thị lực trở 

nên rõ ràng trong khi bạn thức do đó loại bỏ sự lệ thuộc của bạn vào kính gọng hay 

kính áp tròng ban ngày. 

Đặc tính nổi trội của kính áp tròng chỉnh hình Fargo là an toàn, không phẫu thuật, 

không xâm lấn và có thể tái điều trị. Kết quả điều trị có thể khác nhau vì vậy hãy hỏi 

Bác sỹ của bạn về tính thích hợp của bạn với kính áp tròng Fargo 

 

 

Bạn có bị khô mắt 
hay dị ứng không? 
Kính áp tròng Fargo là sự lựa chọn tuyệt vời 

cho những bệnh nhân khô mắt và dị ứng. 


