NewEyes de Eyecos, a solução
mais segura para heterocromia
1 experiência do paciente
Desta vez apresentamos uma testemunha muito especial. Trata-se do primeiro
paciente ao que foi aplicado o tratamento de NewEyes Laser para resolver a
heterocromia.
A clínica, depois de mais de 7 anos de investigação e innovação para poder
resolver a heterocromia criou o único laser do mundo capaz de mudar a cor
dos olhos, podendo assim solucionar a heterocromia.

Atualmente, realiza-se também como tratamento estético e é a única solução
segura, não agressiva e provada para mudar a cor dos olhos mediante laser.

O que é heterocromia?
Heterocromia (ou heterocromia ocular) é uma anomalia genética na qual o
indivíduo possui um olho de cada cor. Quando ocorre em gatos domésticos,
estes recebem a denominação de gato de olho ímpar. Isso se deve a
uma alteração no gene EYCL3 no cromossomo 15, que indica a
quantidade de melanina que o olho apresentará - muita
melanina gera a cor marrom, pouca a azul. Já o gene EYCL1,
que indica a quantidade de pigmentos de gordura, é
responsável pela nuance de tom, azul ou
verde.
Apesar de haver o componente genético

envolvido, outros fatores podem concorrer para a heterocromia, como a
síndrome de Waardenburg, que gera surdez e provoca essa alteração, (nem
sempre a síndrome acompanha os dois sintomas). O mais comum é que ocorra
através de lesões ou derrames que causem a modificação da quantidade de
melanina na retina. tiene demasiada o muy poca melanina en el cuerpo, este es
un compuesto que crea pigmento y se encuentra en animales y plantas.

O primeiro paciente para resolver o heterocromia
O primeiro paciente a resolver o heterocromia era uma menina de 30 anos com
uma grande diferença entre um pigmento olho e do outro. Era um paciente com
um olho azul, e outro com um excesso de melanina ficando uma cor verde
escura com tons de marrom.

Uma pessoa adaptada a sua perturbação, Mas ela queria resolver a diferença
de cor entre um olho i outro, para melhorar a sua imagem.
Ela conheceu a Clínica Eyecos e depois de vários testes decidiu realizar o
tratamento NewEyes após a realização de todos os testes.

