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SAMO NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO ZA VAŠE OČI!
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VIDIM, očesni kirurški center, že od leta 2005 skrbi za vaš vid in vaše oči. V teh letih smo številnim
strankam pomagali do boljšega vida in do življenja brez očal ali kontaktnih leč. Ves čas se trudimo,
da bi ponudili najnovejše možnosti in najsodobnejšo tehnologijo. Rešujemo vse dioptrije za vse
starosti.
VIDIM, očesni kirurški center, je referenčni center podjetja Carl ZEISS za očesno kirurgijo v tem delu
Evrope, kar je dodatno zagotovilo, da bomo poskrbeli za vaš vid po najnovejših evropskih standardih
z nemško kvaliteto. Procese imamo urejene po najstrožjih zdravstvenih mednarodnih standardih
in pridobljen certifikat mednarodne akreditacijske hiše AACI (American Accreditation Commission
International). Pridobljen imamo tudi certifikat ISO 9001/2015 švicarske certifikacijske hiše QS Zűrich
AG.
Očesni center obsega VIDIM, ambulantni in kirurški del, ter VIDIM OPTIKO, prodajalno korekcijskih in
sončnih očal, kontaktnih leč in ostalih pripomočkov za vid.

V OČESNEM CENTRU VIDIM CELOSTNO POSKRBIMO ZA VAŠE OČI.

®
Opravljenih 30.000
O Č E S N I operacij
C E N T E R
očesnih

®
Vrhunska
O Č E S N I C E N T E R
oprema

®
Izkušeni
O Č E S N I C E N T E R
strokovnjaki

®
Več kot 1500 očesnih
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operacij letno
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KJE NAS NAJDETE
Očesni center VIDIM
Mariborska cesta 88
3000 Celje

®
O Č E S N I

PE Ljubljana,
Ukmarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
VIDIM Celje
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VIDIM Ljubljana

C E N T E R

STORITVE
KIRURŠKE STORITVE
•

AMBULANTNE STORITVE		

Laserska odprava dioptrije (kratkovidnost/
daljnovidnost/astigmatizem) po metodah ReLEx
SMILE, Femto LASIK, PRK)

•

Pregled vida za predpis očal in kontaktnih leč

•

Pregled in diagnostika za odpravo dioptrije

•

Odprava visokih dioptriij z vstavitvijo fakične leče
(Visian ICL)

•

Pregled pred operacijo sive mrene

•

Odprava starostne daljnovidnosti po metodi
PRESBYOND

•

Pregled za vozniško dovoljenje in delozmožnost

•

Diagnostika sprememb na očesnem ozadju

•

Odprava starostne dioptrije z vstavitvijo
večžariščne leče

•

Zdravljenje glavkoma

•

Operacija sive mrene

•

Estetski posegi v področju oči in obraza

Vse laserske korekcije vida izvajamo na vrhunskih laserjih podjetja Carl ZEISS - VisuMax in MEL 90.
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ZDRAVNIŠKA EKIPA
Boštjan Drev

dr. med., specialist oftalmolog
Ustanovitelj, direktor in vodja zdravniške ekipe Boštjan
Drev, dr. med. specialist oftalmolog, je leta 1993
diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo
iz oftalmologije je opravil na Očesni kliniki Univerzitetnega
kliničnega centra v Ljubljani. Od leta 2005 deluje v
lastnem Očesnem centru VIDIM s sedežem v Celju ter
poslovno enoto v Ljubljani.
V svoji več kot 25-letni strokovni karieri je opravil
preko 25.000 operacij sivih mren, operacij z vstavitvijo
nadstandardnih znotrajočesnih leč, operacij z vstavitvijo
fakičnih znotrajočesnih leč (Visian ICL) in laserskih odprav
dioptrij (PRESBYOND, ReLEx SMILE, Femto LASIK, PRK).
Je prvi očesni kirurg v Sloveniji pri uvajanju novih tehnik
laserske odprave dioptrije po metodah PRESBYOND in
ReLEx SMILE.
Sodeluje tudi z očesnimi kirurškimi centri in zdravniki doma
in tujini, kjer očesne kirurge izobražuje in jih uči zahtevnih
tehnik očesnih operacij. Je član Zdravniške zbornice
Slovenije, Združenja oftalmologov Slovenije, Evropskega
združenja za kirurgijo sive mrene in refraktivno kirurgijo
(ESCRS), Ameriškega združenja za operacijo sive mrene
in refraktivno kirurgijo (ASCRS), Ameriške Akademije
za oftalmologijo (AAO). Od leta 2016 je registriran tudi
pri britanskem združenju zdravnikov (General Medical
Council).
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Boris Tomec
dr. med., specialist oftalmolog
Boris Tomec, dr. med., specialist oftalmolog, je po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani
nadaljeval s specializacijo, ki jo je zaključil z opravljenim evropskim specialističnim
izpitom v Parizu in pridobil priznani naziv Fellow of European Board of Ophthalmology.
Specializiral se je za laserske operacije po metodah PRESBYOND in ReLEx SMILE. Opravlja
tudi okuloplastične posege ter se redno izobražuje na evropskih kongresih. Je član
Zdravniške zbornice Slovenije in Združenja oftalmologov Slovenije.

Nenad Špička
dr. med., specialist oftalmolog
Nenad Špička, dr. med., specialist oftalmolog, je leta 2006 z odliko opravil specialistični
izpit iz oftalmologije na Očesni kliniki v Ljubljani ter uspešno opravil specialistični izpit
iz oftalmologije v Parizu, kjer je pridobil priznani naziv Fellow of European Board of
Ophthalmology. Dodatno se je izobraževal tudi na Univerzitetni kliniki v Erlangnu. Pri
svojem delu je uvedel več novih operativnih tehnik in metod zdravljenja očesnih bolezni.
Sodeluje tudi na domačih in tujih oftalmoloških kongresih. Je član Zdravniške zbornice
Slovenije in Združenja oftalmologov Slovenije.

Mateja Naji
dr. med., specialist oftalmolog
Mateja Naji, dr. med., specialist oftalmolog, je leta 1998 diplomirala na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, leta 2005 je z odliko opravila specialistični izpit iz oftalmologije. 15 let
je bila zaposlena na Očesnem oddelku UKC Maribor, kjer se je ukvarjala z okuloplastično
kirurgijo ter diagnostiko in zdravljenjem bolezni mrežnice. V tem času je sama in s kolegi
uvedla več novih metod na področju diagnostike in terapije bolezni mrežnice in v
sodelovanju z Očesno kliniko v Ljubljani tudi zdravljenje starostne degeneracije rumene
pege. Je članica evropskega FAN (Fluorescein angiography) kluba in Euretine. Sedem
let je bila asistenka na Katedri za oftalmologijo Medicinske fakultete v Mariboru.
7

TEHNIKE ODSTRANITVE DIOPTRIJE
med 21. in 43. letom

po 43. letu

KRATKOVIDNOST
DALJNOVIDNOST
ASTIGMATIZEM

STAROSTNA DALJNOVIDNOST
KRATKOVIDNOST

LASERSKA
ODPRAVA DIOPTRIJE

ReLEx
SMILE

VSTAVITEV
ZNOTRAJOČESNE
LEČE

Visian ICL

Femto LASIK

ZAMENJAVA
ZNOTRAJOČESNE
LEČE

PREMIUM leče
(Zeiss, ...)
Standardne
leče

PRK
LASERSKA ODPRAVA
DIOPTRIJE
PRESBYOND

8

SIVA MRENA

LASERSKA ODPRAVA DIOPTRIJE
Kaj je laserska odprava dioptrije?
Laserska operacija oči je postopek, s katerim se trajno odpravi dioptrija; posledično ni potrebno več nositi korekcijskih
očal ali kontaktnih leč. Pri laserski odpravi dioptrije gre za spreminjanje površine in debeline roženice. Lomna moč
roženice je po operaciji spremenjena in postane sorazmerna z dolžino zrkla. Laser roženico torej oblikuje v trajno
pravilno obliko.

Za koga je laserska operacija vida primerna?
Primerna je za vse polnoletne osebe, ki se soočajo z različnimi dioptrijami in imajo vsaj leto dni stabilno dioptrijo in ne
želijo več nositi očal ali kontaktnih leč.
V našem centru opravljamo najsodobnejše odprave dioptrije po metodah PRESBYOND in ReLEx SMILE, ter v svetu
dobro poznani metodi Femto LASIK in PRK.

POTEK POSTOPKA ZA ODSTRANITEV DIOPTRIJE

Priprava na poseg

Operativni poseg

Določitev dioptrije in
obsežna diagnostika

Postopek opravljen
z lokalnoanestezijo
(kapljice za oči)

Nadaljni kontrolni
obiski
Prvi dan, 1 teden in
1 mesec po operaciji

Redni pregledi
po potrebi
pri vašem očesnem
zdravniku
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PRESBYOND
Laserska metoda PRESBYOND predstavlja rešitev za osebe med 43. in 55. letom starosti, ki imajo težave pri delu na
bližino in zato niso ustrezni kandidati po metodah ReLEx SMILE ali Femto LASIK, ali pa je njihova leča še kvalitetna in
zato ni primerna za zamenjavo.
PRESBYOND je najnovejša unikatna tehnika preoblikovanja roženice, ki rešuje težave starostne daljnovidnosti, t.i.
presbiopije.
PRESBYOND se izvaja izključno na dveh vrhunskih laserjih podjetja Carl ZEISS (VisuMax in MEL 90), ki sta vodena
in povezana preko računalnika, na katerem pred posegom napravimo načrt operacije. Z laserjem po meri na
poseben način preoblikujemo roženico in s tem popravimo dioptrijo na daljavo in/ali astigmatizem, ter povečamo
vidno ostrino na bližino. Primeren je tudi za paciente, ki so se zaradi starostne daljnovidnosti prvič srečali z očali.
Petletne študije dokazujejo, da se 97% ljudi prilagodi takšnemu načinu gledanja in so posledično neodvisni od očal,
tako za daleč kot tudi za blizu. Rešitev je dolgotrajna. Če se kasneje pojavi siva mrena, pri kateri pride do zamotnitve
lastne očesne leče, pa je seveda potrebno opraviti operacijo sive mrene.
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ReLEx SMILE
ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) je najnaprednejši postopek, t.i. tretja generacija odstranjevanja
dioptrije (po PRK in LASIK) in se v celoti izvaja s femtosekundnim laserjem VisuMax podjetja Carl ZEISS.
Poseg odstranjevanja dioptrije se izvaja brez da se oblikuje roženični pokrovček (ang. flap). Poseg je primeren za
vse kratkovidne osebe z dioptrijo med vrednostmi od -1,50 do -10 ter z astigmatizmom med vrednostmi do -/+ 5.
Metoda ReLEx SMILE je primerna tudi za paciente, ki imajo tanjšo roženico ali težave s suhim očesom.
ReLEx SMILE je zelo natančen, varen in neboleč laserski poseg za korekcijo dioptrije brez dolgotrajnega okrevanja.
Vid se začne vračati že takoj po operaciji in doseže 100% vidno ostrino večinoma že v 1 do 2 dneh po operaciji.

Prednosti metode ReLEx SMILE:
•
•
•
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operacija brez roženičnega pokrovčka,
ohranitev osnovne strukture in stabilnosti očesa,
zmanjšana možnost infekcij,

•
•
•

zmanjšana možnost bleščanja zvečer/ponoči,
zmanjšana možnost pojava suhosti očesa,
večja stabilnost dioptrije.
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Femto LASIK
Femto LASIK je naprednejša metoda od metode LASIK in poteka v 2 korakih. Najprej se s femtosekundnim laserjem
ustvari zelo tanek roženični pokrovček (ang. flap), nato pa se z excimer laserjem preoblikuje in odstrani spodnji globji del roženice.

Prednosti:
•
•
•
•
•

neboleč postopek,
visoka stopnja natančnosti reza roženice,
boljše prilagajanje roženičnega pokrovčka po posegu,
hitro vračanje vidne ostrine (1 – 3 dni),
hitrejše celjenje.

PRK
PRK je najstarejša metoda laserske korekcije dioptrije, kjer z excimer laserjem površinsko preoblikujemo roženico. PRK
velja za klasično, prvo uporabljeno lasersko metodo.

Prednosti:
• ni komplikacij povezanih z roženičnim pokrovčkom (ang. flap),
• manj tveganja za dolgoročno roženično biomehansko nestabilnost.

Pomanjkljivosti:
•
•
•
•
•
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počasno pridobivanje vidne ostrine po posegu,
neprijetna pekoča bolečina v očesu 3 – 5 dni po operaciji,
dolgotrajno celjenje roženice po posegu,
manj natančna metoda za visoke dioptrije in astigmatizem,
možnost pojava prekomernega brazgotinjenja roženice.

VSTAVITEV ZNOTRAJOČESNE LEČE Visian ICL
Visian ICL je vgradna znotrajočesna »kontaktna« leča. Narejena je iz Collamer-ja, prožnega, očesu prijaznega
materiala, ki se vgradi v oko in trajno odpravi dioptrijo.
Visian ICL leče so odlična rešitev za odpravo vseh vrst dioptrij, predvsem za paciente, ki se soočajo z visoko
kratkovidnostjo, pretanko ali nepravilno oblikovano roženico, suhimi očmi ter zaradi tega niso primerni za lasersko
odpravo dioptrije.
Pri vstavitvi Visian ICL leče se ohrani prvotna struktura očesa, saj se ne odstranjuje biološkega tkiva roženice, poleg
tega pa leča nudi dodatno zaščito pred UVA in UVB žarki.
Postopek vstavitve te leče je zelo zahteven mikrokirurški poseg, ki pa je za pacienta varen in neboleč, če ga opravi
izkušen kirurg. Operacija poteka v lokalni anesteziji in traja največ 10 minut za posamezno oko. Po končanem
posegu se pacientu vid začne vračati takoj, dokončno izboljšanje pa je vidno v nekaj dneh. Operacija je varna,
rehabilitacija pa kratka.
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ZAMENJAVA ZNOTRAJOČESNE LEČE
Zamenjava znotrajočesne leče je primerna za paciente, starejše od 43. let, ki imajo poleg osnovne dioptrije
(kratkovidnost, daljnovidnost in/ali astigmatizem) tudi znake starostne daljnovidnosti. Prav tako je zamenjava očesne
leče primerna za vse posameznike, ki želijo trajno rešitev dioptrije. Zamenjavo leče lahko opravimo ne glede na to,
če je prisotna siva mrena ali pa, če je leča še vedno prozorna in ne kaže nobenih znakov sive mrene.
V VIDIM, očesnem kirurškem centru, izvajamo tovrstne operacije po najvišjih evropskih standardih in vgrajujemo
leče proizvajalca Carl ZEISS, ki omogočajo natančno korekcijo vseh očesnih napak ter zagotavljajo trajno stabilnost
dioptrije. Pred operacijo je potrebno opraviti zelo natančne preiskave na številnih aparaturah, saj so dobre meritve
osnova za naročilo znotrajočesne leče in garancija za pacientovo in naše končno zadovoljstvo.
Leče se med seboj razlikujejo po obliki ter po tem, za katere razdalje vida so namenjene. Enožariščne leče se
uporabljajo za korekcijo vida na daljavo. Dvožariščne leče se uporabljajo za korekcijo vida na daljavo in srednjo
razdaljo ali bralno razdaljo, večžariščne leče pa delujejo za vse razdalje. Vse običajne vrste leč so lahko tudi torične,
to so leče s cilindrom, ki rešujejo astigmatizem.
Pred samim posegom opravimo pregled vida, z natančnimi preiskavami in obsežno diagnostiko očesnega stanja,
ki vključuje tudi pregled očesnega ozadja, izmero očesnega pritiska in topografijo roženice. S takšnim pregledom
ugotovimo, če je pacient primeren kandidat za korekcijo dioptrije z zamenjavo očesne leče.
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OPERACIJA SIVE MRENE
Siva mrena pomeni zamotnitev naravne očesne leče. Najpogostejša je starostna siva mrena, ki se pojavi po 55.
letu starosti, lahko se pojavi tudi v mladosti, kot posledica genetskih okvar, poškodb, raznih obolenj ali kot stranski
učinek zdravljenja z določenimi zdravili. Najpogostejši vzroki za pojav sive mrene so UV žarki, nezdrav način življenja
(kajenje), sladkorna bolezen in povišan krvni pritisk.
Siva mrena vedno bolj slabša vašo vidno ostrino. Nezdravljena lahko vodi celo do slepote. Ko siva mrena napreduje,
se kakovost vida postopno zmanjšuje, kar lahko bistveno vpliva na kvaliteto življenja.
Tipični znaki sive mrene:
•
•
•
•
•

postopno slabšanje kakovosti vida,
moten ali zameglen vid,
slabše zaznavanje barv in kontrastov,
povečana občutljivost na svetlobo,
pogosto spreminjanje dioptrije.

Sive mrene ni mogoče zdraviti z zdravili ali korigirati z očali. Motno lečo
je treba odstraniti kirurško. Operacija sive mrene je najpogosteje izvajan
kirurški poseg v svetu. Velja za varen in učinkovit poseg. Postopek se
navadno izvaja z lokalno anestezijo in traja od 6 do 15 minut.
Najpogostejša vrsta znotrajočesnih leč ima enožariščno optiko z
eno samo korektivno močjo. Takšna leča omogoča dober vid na
eno razdaljo, običajno na daleč. Obstajajo tudi dvožariščne leče, ki
omogočajo dober vid na dve razdalji – navadno na blizu in na daleč.
Pacienti z eno in dvožariščnimi lečami morajo po operaciji pri nekaterih
aktivnostih, kot je delo z računalnikom, še vedno nositi očala, medtem
ko z večžariščnimi lečami to ni potrebno.
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ESTETSKI POSEGI
Estetski posegi so posegi na koži ali veznici očesa zaradi sprememb, ki
motijo funkcijo vek in zrkla ali pa so kozmetično moteči.
V našem centru izvajamo korekcije:
• povešene zgornje veke (ptoze),
• povešene kože zgornje in spodnje veke (dermatohalaze),
• uvihane veke (entropij),
• izvihane veke (ektropij),
• vraščanja veznice na roženico (pterigij),
• različnih izrastkov na vekah (cist, bradavic, fibromov,
nevusov, ksantelazem)
Pred posegom opravimo pregled in razgovor s pacientom, poseg
opravimo isti dan ali po dogovoru. Poseg je opravljen v lokalni
anesteziji. Po potrebi se opravi histološki pregled odvzetega tkiva.

Opravljamo
tudi
estetske
posege glajenja in manjšanja
gub v področju oči in obraza z
uporabo različnih polnil in Botoxa.
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OPREMA ZA DIAGNOSTIKO IN TERAPIJO
Z najsodobnejšo opremo svojim pacientom zagotavljamo vrhunsko diagnostiko tako pred operativnimi posegi,
kakor tudi v okviru zdravljenja očesnih bolezni:
IOL Master 700 (ZEISS)
je najsodobnejši optični biometer z integrirano OCT kamero za pregled stanja rumene pege. Je aparat za zelo
natančno merjenje dolžine očesa, ukrivljenosti roženice, globino prekata in debeline leče, ki z najsodobnejšimi
formulami pomaga očesnemu kirurgu načrtovati opercijo in izbrati najboljšo možno rešitev za vaše oko.
Atlas 9000 (ZEISS)
je roženični topograf, ki pomaga analizirati stanje roženice pred laserskimi očesnimi operacijami in omogoča
računalniško voden laserski poseg, ki bo zagotovil maksimalno natančnost in najboljšo možno vidno ostrino po meri
za vsakega posameznika (customized).
CRS Master (ZEISS)
je skupaj z aparatom Atlas 9000 nepogrešljiv pri načrtovanju vseh laserskih operacij po meri, zlasti pri posegu po
metodi PRESBYOND.
Pentacam HR (OCULUS)
je vrhunska laserska kamera za pregled in diagnostiko sprednjega očesnega segmenta in je nepogrešljiva preiskava
pred vsako očesno operacijo.
iTrace (HOYA)
je napredna aparatura za analizo očesnega stanja in diagnostiko očesnih bolezni. Združuje roženično topografijo in
aberometrijo, ter s tem očesnemu kirurgu pomaga pridobiti podatke o vseh optičnih nakapah v očesu, tudi tistih, ki
jih z drugimi napravami ni mogoče odkriti.
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Spekularni endotelni mikroskop - Cellchek SL System (KONAN)
je naprava, ki omogoča pregled in štetje endotelnih celic roženice, ugotavlja njihovo obliko, gostoto in velikost.
OCT kamera (TOPCON)
je kamera, ki temelji na laserski tehnologiji. Namenjena je tridimenzionalnemu slikanju očesnega ozadja in tako
omogoča pregled mikroskopskih struktur mrežnice. Uporablja se pri sladkornih in glavkomskih bolnikih, pri pacientih
z degeneracijo makule in za odkrivanje (zgodnjih) sprememb na očesnem ozadju.
Auto Kerato-Reracto-Pachy-Tonomer (TOPCON)
je aparat za avtomatsko lasersko merjenje dioptrije, ki istočasno izmeri tudi krivino in debelino roženice ter očesni
pritisk. Naprava združuje 4 aparature.
Perimeter Octopus 600 (HAAG - STREIT)
se uporablja za preiskave vidnega polja pri pacientih s povišanim očesnim pritiskom in pacientih s sumom na okvare
vidne poti pri različnih očesnih in nevroloških obolenjih.
YAG laser (NIDEK)
je laser, ki se uporablja za lasersko kapsulotomijo (»čiščenje lečne ovojnice«) po operacijah sive mrene in tudi po
operacijah z zamenjavo znotrajočesne leče.
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NAŠI DVE VRHUNSKO OPREMLJENI OPERACIJSKI DVORANI
Operacijska dvorana 1
je namenjena operacijam sive mrene, zamenjavi in vstavitvi znotrajočensnih leč, ter vstavitvi Visian ICL fakičnih leč.
Opremljena je s stropnim operacijskim mikroskopom Opmi Lumera 700 podjetja Carl ZEISS ter Stellaris PC Bausch+Lomb
enoto za kirurgijo očesa.
Operacijska dvorana 2
je namenjena laserski odpravi dioptrije po vseh metodah, ki so na voljo v svetu, tj. PRESBYOND, ReLEx SMILE, Femto
LASIK in PRK. V operacijski dvorani sta dva najsodobnejša laserja proizvajalca Carl ZEISS, in sicer femtosekundni laser
VisuMax in excimer laser MEL 90.
Obe operacijski sobi sta dodatno opremljeni po najvišnjih svetovnih zdravstvenih standardih z laminarnim
prezračevanjem, kar zagotavlja še dodatno zaščito pred okužbami in s tem poveča varnost operativnih posegov.

Operacijska dvorana 1
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Operacijska dvorana 2

VIDIM OPTIKA
VIDIM OPTIKA spada pod okrilje Očesnega centra VIDIM in je bila ustanovljena leta 2008 v želji, da poleg okulističnih
izvajamo tudi optične storitve in tako strankam ponudimo celostno obravnavo.
VIDIM OPTIKA zagotavlja kakovostno izdelana korekcijska očala, široko izbiro kontaktnih leč, sončna očala
najrazličnejših blagovnih znamk ter ostale pripomočke.
Naše prednosti so strokovnost, stalna prisotnost zdravnika in oseben pristop.
Očala izdelujemo v lastni delavnici, tako se lahko strankam še dodatno prilagodimo glede časa izdelave.
VIDIM OPTIKA je pogodbeni dobavitelj medicinsko-tehničnih pripomočkov, kar pomeni, da lahko pri nas izberete
očala brez doplačila.
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VAŠ VID JE VAŠA ODLOČITEV, DOVOLITE NAM, DA POSTANE NAŠA SKRB.
Očesni
center
VIDIM
se nahaja
EK, na
na Mariborski
Mariborski cesti
cesti 88
88 vvCelju
Celju(II.
(II.nadstropje).
nadstropje),
Naš VIDIM
očesni
center
se nahajav vprostorih
prostorihPoslovnega
Poslovnegacentra
centra EK,
ter na Ukmarjevi ulici 6 v Ljubljani.

VIDIM, očesni kirurški center d.o.o.
VIDIM Optika d.o.o.

Očesni center VIDIM

Telefon: ambulanta 059 230 961, optika 03 491 2900
E-pošta:
vidimoptika@vidim.si
Telefon:ambulanta@vidim.si,
ambulanta 059 230 961,
optika 03 491 2900

E pošta: ambulanta@vidim.si, vidimoptika@vidim.si

Web stran: www.vidim.si

web stran: www.vidim.si

FB:
FB:www.facebook.com/VIDIMCelje
www.facebook.com/VIDIMCelje
www.facebook.com/vidimoptika
www.facebook.com/vidimoptika
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