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Synsprøven giver svar om 
   øjnenes sundhedstilstand

PROFIL

VEJEN: En synsprøve hos Profil Optik i Søndergade i Vejen er 
ikke kun den almindelige udmåling af synsstyrken på øjnene.
Det er i høj grad også med til at give andre, vigtige svar på øjne-
nes sundhedstilstand.

Anne og Finn Heiredal har i årevis foretaget investeringer på 
det teknologiske område, og når synsprøven foregår, sker det 
netop med moderne it-udstyr og -programmer.

- Med udstyret har vi mulighed for at tage billeder af selve 
nethinden i øjet. Det er med til at give svar på øjets sundhedstil-
stand, og det er med til at afsløre sygdomme som eksempelvis 
grøn stær, diabetes og AMD (forklakning). Det sker ofte på et 
langt tidligere stadie end ellers. Dermed kan vi også foretage 
hurtige og nødvendige henvisninger til øjenlæger, fortæller Finn 
Heiredal.

It-udstyret har senest i et tilfælde også afsløret en hjerneblød-
ning hos en kunde. Det resulterede prompte i et opkald til en 
øjenlæge, så kunden hurtigt kunne komme i gang med undersø-
gelser og eventuelle behandlinger.

- Det havde jeg ikke opdaget uden det nye udstyr, erkender Finn 
Heiredal.

Ved synsprøven er der også mulighed for at måle trykket i 
øjnene.

Den omfattende synsprøve er en ekstra service for kunderne, og 
som der i øvrigt tages rigtig godt imod:

- Kunderne taget meget positivt imod de ekstra muligheder, 
som synsprøven har udviklet sig til. For os er det et tilbud om 
en ekstra service. Når kunderne måske siden skal have briller, så 
håber vi, at kunderne kommer igen. 

Det teknologiske udstyr, som allerede findes hos Profil Optik i 
Søndergade, bliver i øvrigt frem over standard i samtlige Profil 
Optiks forretninger rundt i landet.

En synsprøve hos Profil Optik i Søndergade i Vejen er ikke 
kun den almindelige udmåling af synsstyrken på øjnene.

Anne & Finn HeiredAl
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Få målt trykket i dine øjne, en måling der af-
slører om der er risiko for Grøn stær. Vi fore-
tager målingen ved hver synsprøve, som en 
del af vores naturlige sundhedspleje af synet.

Få undersøgt dine øjne for syns-feltsdefek-
ter, en måling der afslører risici for diverse 
øjensygdomme. Vi foretager målingen ved 
hver synsprøve, som en del af vores naturlige 
sundhedspleje af synet.

Få undersøgt øjets indre, vi tager foto af 
øjets nethinde, en undersøgelse der afslører 
Diabetes forandringer samt Alders relatere-
de forandringer (Forkalkninger). Vi foretager 
screeningen, og finder vi forandringer, skaffer 
vi en tid ved øjenlægen, undersøgelsen er en 
del af vores naturlige sundhedspleje af synet.

Få screenet øjnene for indholdet af Lutein, 
et antioxidant der beskytter øjnene imod for-
kalkning. Vi foretager målingen som en del af 
vores naturlige sundhedspleje af synet.

Vi tester alle gratis. Du er velkom-
men til at komme ind og få klarhed 
over hvordan dine øjne har det.

Også selv om du lige har købt nye 
briller hos anden optiker, det er 
nemlig ikke sikkert at du er testet 
for disse forandringer i øjnene.

Vi måler øjets indre tryk, samt 
lige så vigtigt undersøger vi syns-
feltet.
Dette er målinger der sammen for-
tæller om man har risiko for eller 
symptomer på Grøn Stær (Glau-
kom).

Vi tager foto af øjets nethinde, 
og analyserer øjets indre (nethin-
den) for Diabetes forandringer.

Vi undersøger for øjets indhold af 
Lutein, et antioxidant der beskyt-
ter øjet imod forkalkning.

Vi analyserer også øjets bag-
grund (nethinden) for alders rela-
terede forandringer (forkalkning)

4 DAGE MED SUNDT SYN
Grå stær – Grøn stær

Diabetes forandringer – Forkalkninger i øjnene

Hvordan har dine øjne det?
- kom ind tirsdag d. 24., onsdag d. 25., torsdag d. 26. og 

fredag den 27. marts og få det tjekket.
(det er en god ide at bestille tid på tlf. 75 36 08 77)

Mary Jepsen kunne   
  have mistet synet
- Jeg har været heldig, og jeg har simpelthen fået så god en be-
handling hos Profil Optik i Søndergade, hos øjenlægen her i Vejen 
samt på Vejle Sygehus.

Den nu 77-årige Mary Jepsen havde sidste sommer bestilt tid 
til en synsprøve hos Profil Optik. Hun havde på det tidspunkt to 
børnebørn på ferieophold, og de to piger skulle med ned i forret-
ningen for at vælge et par smarte briller. Det med nye briller kom 
nu til at tage et stykke tid.

Aftenen før den bestilte synsprøve havde Mary Jepsen en sjæl-
den hovedpine.

- Jeg tog en pille og gik til ro, men da jeg vågnede næste mor-
gen kunne jeg se, at det var helt galt med mit højre højre. Da jeg 
fik lavet min synsprøve, kunne de hos Profil Optik konstatere, at 
trykket i det ene øje var alt, alt for højt. Jeg blev henvist til øjen-
lægen, hvor jeg fik en tid med det samme. Herfra blev jeg sendt 
videre til Vejle Sygehus, og trykket var helt oppe på 56 - og må 
egentlig ikke overstige 21. Senere fik jeg at vide, at jeg i værste 
fald kunne have mistet synet på det øje, fortæller Mary Jepsen.

Hun føjer til: - I Vejle kunne de ikke få bugt med trykket, så 
der blev skabt nogle huller i øjet med en laserbehandling, og på 
den måde lykkedes det at få trykket til at falde. Senere fik jeg en 
operation for grøn stær. Men jeg har været heldig, for den grønne 
stær er forsvundet, og hen under jul fik jeg så et par nye, smarte 
briller, som jeg ser rigtig, rigtig godt med. Syv gange var jeg af 
sted, men jeg har fået en fantastisk god behandling, Det er be-
tryggende, at problemerne blev opdaget i tide, siger Mary Jepsen.

Det var ikke med de bedste forudsætninger, at Trine Petersen for 
alvor påbegyndte læsning i de små klasser hjemme i Egtved.

Trine Petersen havde svært ved at koncentrere sig, når hun 
skulle læse. Efter få minutter røg koncentrationen, bogstaver flød 
sammen, og det endte ofte ud i hovedpine.

Ved synsprøver hos Profil Optik blev det konstateret, at Trines 
øjne ikke formår at samarbejde. Samsynsproblemer hedder det i 
fagsproget.

- Jeg var ikke i stand til at få begge øjne til at kigge eksempelvis 
indad mod næsen. Det ene øje kunne godt, mens det anden trak 
i modsatte retning. Det betød også, at jeg havde problemer med 
at fokusere, når jeg læste. Det begyndte allerede i de små klas-
ser, og jeg kunne kun læse op mod et kvarter ad gangen, så røg 
koncentrationen, fortæller Trine Petersen.

I samarbejde med Profil Optik-ansatte i Vejen indledte Trine 
Petersen et forløb i synstræning med navnet Train Your Eyes.

- I begyndelsen gennemgik jeg nogle øvelser for at kunne øge 
koncentrationen. Det blev senere til øvelser på computeren, hvor 
sværhedsgraderne blev øget. Ret hurtigt opdagede jeg, at det gik 
nemmere med læsningen, og jeg afsluttede allerede synstrænin-
gen efter et halvt år. Det var hurtigere end normalt. I dag kan jeg 
læse op mod tre timer, så det er rigtigt dejligt.

For Trine har synstræningen også haft en voldsom sidegevinst i 
fritiden, hvor hun går til skydning på højt plan. Hun har sikret sig 
sin første DM-titel, og inden længe skal hun af sted igen.

- Det var helt klart medvirkende til, at jeg vandt den DM-titel. 
Jeg kunne meget bedre fokusere på skiven, siger den snart 
15-årige Trine

En traditionel synsprøve vil ikke alene kunne afsløre, om der er 
behov for synstræning. Her kræves i stedet en specialiseret

prøve, og den anvendes oftest ved symptomer som dobbelt-
syn, træthed ved læsning, manglende koordination og motoriske 
problemer.

Trine Petersen kom til Profil Optik i juli 2012.
- Dengang kneb det med at se med det ene øje. Ved læsning 

flød det sammen, og afstandssynet var ikke klart. Under læsnin-
gen oplevede hun også, at bogstaverne blev flere og flere, hun 
så nærmest dobbelt. Efter at have gennemført synstræningen har 
vi foretaget synsprøvekontrol tre gange i 2013, 2014 og senest 
i februar i år. Nu kan vi konstatere, at der ingen problemer med 
at se på afstand, ingen koncentrationsbesvær, ingen sløringer 
eller flimren mere, så synstræningen har været en enorm succes, 
fortæller Finn Heiredal.

Trine Petersen fik ikke blot læseevnen tilbage, hun fik også langt bedre forud-
sætninger, når hun er i aktion med sin skydning, hvor hun har vundet DM-guld.

14-årige Trine fik læseevnen 
    tilbage med synstræning


