Synsundersøgelser
- mere end blot et skarpt syn !

Oculi Optik THIELE tilbyder følgende
undersøgelser:
Elektronisk synstest – Giver et fingerpeg
om behov for undersøgelse, men egner sig
ikke til ordination af briller. Siger ikke noget
om synets funktion i øvrigt. ..................................kr.

Synsundersøgelser for børn: Ét af vores specialer
Standard synsprøve for ren kompensation af
synsfejl udføres ikke på børn.
0,-

1) THIELE synsprøve – Afdækker brillestyrken til største synsskarphed, under hensyntagen
til dine umiddelbare forhold og dit helbred.
Det er denne, hvis du ”blot” skal have fornyet
dine briller. Og betalingen sikrer dig, at du kan
bestille denne prøve lige så ofte, du vil uden,
at du skal have ”dårlig” samvittighed , hvis du
ikke køber briller ................................................. kr. 195,Ved efterfølgende brillekøb ..................................kr. 0,2) Udvidet synsundersøgelse - som ovenstående, bare ekstra grundig og med god tid
til at gennemgå alle de forskellige løsningsforslag. Det er også denne v. kontaktlinser
og som opfølgning efter træning. .........................kr. 345,I forb. med brillekøb .............................................kr. 150,-

Se på prikken imens du rykker papiret
frem og tilbage.(tæt på/længere væk)

Der findes 2 hovedretninger inden for udmåling af
synsfejl:

1) Fejlfinding og kompensation af fejlen
(symptombehandling)
2) Fejlfinding med vægten lagt på
”hvorfor”og ”hvordan”
(årsagsrelateret)
De fleste optikere tilbyder kun den første, men hos Oculi Optik
THIELE, kan du selv være med til at vælge.

Valget er dit.
Denne folder er en lille præsentation af vores
tilbud vedr. synsprøver og synsundersøgelser.

3) Samsynsundersøgelse – Er den nødvendige
undersøgelse ved samsynsproblemer.
En fuld evaluering af din synsmæssige
status. Herunder udmåling af brillestyrker
til dine individuelle behov samt undersøgelse
og analysering af samsynsfunktion og dine
generelle visuelle færdigheder. Der er fokus
på årsag og muligheden for mindre stigninger
i fremtiden.............................................................kr. 495,4) Synstræningsundersøgelse – Som ovenstående desuden med vurdering af muligheden
for synstræning og med forslag til træning ..........kr. 690,Vi anbefaler desuden kraftigt vores sundhedstest:
Sundhedstest af øjne – Denne fås som tilkøb til alle
undersøgelser. Indeholder trykmål, fotografering af
øjenbaggrund og hornhinde, synsfeltsscreening mm.
Testen giver større mulighed for at opdage forandringer
i øjnene på et meget tidligt tidspunkt . Visitation til
øjenlæge er således langt mere præcis
1. gang .................................................................. kr. 300,Sundhedstest efterfølgende .................................. kr. 200,-

1) Grundig vurdering af afstandssynet.
Afdækker brillestyrken til største synsskarphed
under hensyntagen til umiddelbare forhold og
funktion ..................................................................... kr. 250,Børn under 10 år kan ikke få denne undersøgelse,
da disse børns syn altid vil kunne ændres i positiv
retning ved bedre forståelse af deres syn udfra
årsagsrelateret testning. Som minimum anbefales
prøve 2)
2) Som foregående, her med focus på årsag og
muligheden for mindre stigninger i fremtiden ........... kr. 495,3) Som ovenstående med vægten på læringsproblemer, samsynsproblemer og andre
grundliggende koordinationsproblemer såvel
motoriske som kognitive. Desuden med vurdering
af mulighed for synstræning ..................................... kr. 690,-

Kontaktlinsekontrol.
Undersøgelse af øjne, øjenlåg og øjenomgivelser. Med års erfaring i bagagen kontrolleres
hornhinden omhyggeligt for eventuelle ændringer
som følge af linsebrug. Hornhinden består af flere
lag og membraner, og alt kontrolleres grundigt ligesom evt. forandringer i de fine blodkar rundt om
hornhinden checkes, såkaldt karindvækst. Linserne
kontrolleres for pasform, belægninger, centrering,
bevægelse mm, ligesom styrken naturligvis
kontrolleres. .............................................................. kr. 390,Har du abonnement hos Oculi Optik THIELE, vil kontroller
være inkluderet i abonnementsprisen..
Hør mere om den store sikkerhed for dine øjne, som
vi kan tilbyde dig inden for kontaktlinser. Og hvis du
sammenligner linsepriser, skal du huske, hvor stor
betydning kontrollen har.

Andet:

Dit syn er din vigtigste sans

Vi behandler en recept med respekt

Efter aktuel timepris

Visuel Træning. Vi har igennem mange års
efteruddannelse og erfaringer specialiseret os
i ægte synstræning - ikke blot computerbaseret
populær-træning. Bed om informationsfolder
eller dvd i butikken.

Det er tankevækkende, at synets informations-mængde
til hjernen er langt større end informationerne fra resten
af dine sanser tilsammen!

Har du allerede en recept fra øjenlæge eller blot ønsker
briller i samme styrke, som du har, kan du stadig trække
på vores ekspertise.

Dit syn er toppen af kransekagen, hvad angår avanceret
brug af hjernekapacitet. Derfor er dit syn også meget
følsomt for ydre påvirkninger.

Selvom styrken står på recepten, er der store forskelle på
”samme” briller lavet hos forskellige optikere.

Tillæg for udskrivelse af recept med brillestyrke . kr. 500,-

Optometrist Benno Steen Jeppesen har igennem
autorisationen som optiker og kontaktlinseoptiker
ansvaret for udførelsen af undersøgelserne. Han er
udlært i 1981, og den løbende efteruddannelse i indog udland sikrer dig en kompetent undersøgelse og
vejledning. Han regnes blandt Danmarks dygtigste.

Ulykker med piskesmæld eller hjernerystelser medfører
ofte synsskader, - men selv små slag eller blot forkerte
briller kan påvirke samsynet imellem øjnene permanent.
Det kan sammenlignes med virus i en computer.
Synstræning er ofte eneste mulighed for at genoprette det
tabte.

Afstanden fra øjet til brilleglasset, tykkelsen af
brilleglasset, krumningen af såvel glas som stel,
vinklingen af stel og ikke mindst placeringen af glassene
i forhold til dine øjne er blot nogle af de væsentligste
faktorer, som sammen med glaskvaliteten er med til at
bestemme det endelige resultat.
Vi kan garantere dig, at alle betydende forhold vil blive
analyseret for at give dig den bedste løsning.

Vi glæder os til at vise dig, hvor meget mere
vi kan gøre for dit syns skyld.

Hvis du vil




bruge tid på en grundig og relevant
synsundersøgelse
forebygge forkert synsudvikling
kort sagt: Det bedste for dit syn
- så er vi det rette sted.

Oculi Optik
THIELE
Algade 39, 5500 Middelfart
tlf. 64411107
www.thiele-middelfart.dk

