Holder unge
øjne sunde

Hvert 5. danske
barn er nærsynet
Antallet af nærsynede unge er kraftigt stigende. I takt
med børn og unge bliver mere nærsynede, har de
markant øget risiko for at få alvorlige øjensygdomme
senere i livet.
FORDELE MED HEIKO MYCARE:
Kontrol af synsstyrke hver 6. måned
Gratis ombytning af glas, hvis styrken
ændrer sig -0,50 > inden for 12 måned
50 % på alle stel og glas
30 % på alle kontaktlinseabonnementer
Inkluderet udvidet garanti på stel og glas
Med Heiko MyCare overvåger vi øjnene og synets
udvikling, så vi kan sætte hurtigt ind samt tilbyde
forbyggende behandling, der sikrer et godt syn hele
livet.
Vores Myopi-klinik er specialiseret i behandling af
nærsynethed, og vores dygtige optikere anbefaler
følgende til alle nærsynede børn:
At deres øjnes udvikling overvåges og kontrolleres
hvert halve år
At de benytter sig af briller eller linser speciallavet til
at holde udviklingen af nærsynethed nede
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Behandling af nærsynethed
Vores myopi-klinikker tilbyder tre forskellige metoder til behandling
af nærsynethed:
Kontaktlinsen MiSight er en blød endagslinse, som tilbyder
effektiv behandling og samtidig er let at tilpasse og komme i
gang med
Natlinser, også kaldet Ortho-K-linser, fungerer ved at omforme
de yderste lag af hornhinden, mens du sover. Der er altså tale om
en ikke-kirurgisk behandling, som bruges til at forbedre synsevnen
hos nærsynede og begrænse udviklingen af nærsynethed. Natlinsen
er speciallavet og skræddersys til det enkelte øje. Man har kun
natlinsen på om natten
MiYOSMART-brilleglas kan bremse udviklingen i nærsynethed
hos børn og unge ved at stimulere nethindens yderpunkter frem
for centrum af nethinden. Det er en ny og innovativ teknologi, der
hedder DIMS
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NYTTIGE FAKTA OM NÆRSYNETHED

Nærsynede børn og unge vil ofte stige i styrke
løbende og kan blive svært nærsynede over tid.

Høje styrker medfører en markant øget risiko for
at få nethindeløsning, der i værste fald kan resultere i
blindhed. Der er også øget risiko for grå- og grøn stær.
Nærsynethed kan bremses med den rigtige
behandling.
Nærsynethed er arvelig.

For lidt udendørsaktivitet og for meget nærarbejde
bidrager til den kraftige stigning i nærsynede børn og
unge.

WHO betegner nærsynethed (myopi) som en pandemi,
og i en rapport fra 2015 anslår de, at halvdelen af
verdens befolkning vil være nærsynet i 2050.
Hver 5. danske barn er nærsynet.
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