En af de mange, som har haft glæde af den nye terapeutiske teknologi, er Dorthe Vestergaard fra Aarhus, som dagligt igennem
mange år har været generet af "tørre øjne".
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Stor succes med ny teknologi mod
øjengener
Flere og flere danskere er dagligt generet af røde, sviende og irriterede øjne,
eller øjne der løber i vand. Fordi øjnene løber i vand, er mange dels ikke klar
over, at problemet ofte skyldes en tilstand kaldet ”tørre øjne”, og at det kan
afhjælpes både nemt og effektivt. Hos Profil Optik i Ryesgade i Aarhus har
man lanceret en ny teknologi, som både gendanner øjenkirtlernes funktion og
afhjælper øjengenerne.
Øjengener i form af svie, irritation og følelsen af grus i øjnene, trætte og
lysfølsomme øjne, øjne der løber i vand og giver sløret syn, er et udbredt

problem, som optikere kalder ”tørre øjne”. ”Tørre øjne” opstår ved, at den
film, der ligger hen over øjet fordamper og nedsætter øjets evne til at danne
det fedt, som fjerner snavs, holder øjet glat og klart og beskytter mod
infektioner.
Undersøgelser viser, at mere end hver femte oplever gener med ”tørre øjne”,
og tendensen er stigende. Det mærker man også hos Profil Optik, som ved
hjælp af ny avanceret teknologi nu er klar til langt bedre og mere effektivt at
hjælpe de mange danskere, som har problemer med ”tørre øjne”. Med en
terapeutisk teknologi, som genskaber øjets fedt og olieproducerende kirtler
ved hjælp af lysimpulser, oplever hele 85% heling og lindring.
Teknologien, som kæden anvender, kaldes lysstimulering, og den tilbydes
blandt andet i Profil Optiks butik i Ryesgade i Aarhus, hvor butikkens optiker
Trine Boving har specialiserede sig inden for ”tørre øjne”.
”Man har længe symptombehandlet det, vi kalder ”tørre øjne”, med øjendråber,
tårekanalpropper eller med medicinsk behandling. Problemet er bare, at det kun
lindrer kortvarigt. Derfor er det ret banebrydende, at vi nu ved hjælp af ultra korte
lysimpulser kan stimulere de kirtler, som er beskadiget og forårsager problemet,
og derved opnå en langt større og længerevarende effekt. En stimulering tager
kun få minutter, er helt smertefrit, og allerede efter første gang mærker mange en
markant forbedring, hvor navnlig irritationen og følelsen af tørhed i øjnene
forsvinder,” fortæller optiker Trine Boving fra Profil Optik i Ryesgade i Aarhus,
hvor man har arbejdet med det såkaldte lysstimuleringsprogram siden
efteråret.
Med terapeutisk E-Eye udstyr foretager optikeren først en forundersøgelse for
at afdække den individuelle årsag, hvorefter stimuleringen foretages udenpå
øjet. Det kræver ofte 3-4 stimuleringer à 5-10 minutters varighed fordelt over
3 måneder for at opnå en længerevarende effekt på helt op til 3 år.
En af de mange danskere, som har haft glæde af den nye terapeutiske
teknologi, er Dorthe Vestergaard fra Aarhus, som igennem mange år har
været generet af tørre øjne.
”Jeg er i mange år vågnet op med følelsen af grus i øjnene og en konstant
tørhedsfornemmelse i løbet af dagen. Det var ofte så galt, at mit syn sløret.
Samtidig løb mine øjne tit i vand, så det var virkelig svært at blive klog på, hvad
jeg kunne gøre ved det, ud over konstant at bruge øjendråber. Så da jeg hørte, at

Profil Optik tilbød det her program med lysstimulering, var jeg ikke i tvivl om, at
det skulle jeg prøve. Efter jeg havde fået 4 lysstimuleringer, forsvandt min
tørhedsfornemmelse. Mine øjne løber ikke længere i vand og følelsen af grus om
morgenen er markant minimeret,” fortæller Dorthe Vestergaard.
Dorthe Vestergaard er langt fra den eneste, som butikken i Ryesgade har
rådgivet og hjulpet med lindring af tørre øjne. Optiker Trine Boving er
overrasket over hvor mange, der kan få glæde af stimuleringen.
”Jeg har været optiker i 18 år, og vi udleverer øjendråber til rigtig mange, der er
generet af tørre, kløende og irriterede øjne. Ingen tvivl om, at øjendråber er en fin
hjælp for mange. Men efter vi har fået det her udstyr, hvor vi rent faktisk kan gå
ind og genaktivere det, vi kalder de meibomske kirtler, som producerer olie til
olielaget i tårefilmen, kan vi hjælpe mange flere langt bedre og mere effektivt. Jeg
faktisk ikke i tvivl om, at vi fremover kommer til at anvende den her teknologi
endnu mere. Men i første omgang handler det om at gøre kunderne bevidste om,
at den rent faktisk findes,” slutter optikeren.
Den nye teknologi med stimulering af ”tørre øjne” tilbydes pt. i tre af Profil
Optiks butikker, hvor butikken i Ryesgade også dækker kunder uden for
Aarhus området.
Årsagen til ”tørre øjne” skyldes primært faktorer som øget skærmbrug, allergi,
udtørring og luftforurening. Men også alder, mangel på omega 3, medicinsk
behandling, samt hormonelle forandringer hos kvinder øger risikoen for tørre
øjne.
Ifølge franske ESW Vision, som har specialiseret sig indenfor ”Dry Eye
Management” og står bag E-Eye teknologien, lider 20% af befolkningen af
”tørre øjne”, som tiltager med alderen.
For yderligere information kontakt venligst optiker Trine Boving fra Profil Optik i
Ryesgade i Aarhus på tlf. 86 12 64 10. Eller Head of Marketing, Brand & PR,
Liselotte Hammer på tlf. 40 37 64 77.
Tegn på tørre øjne:
•
•

Irriterede, røde eller trætte øjne
Ubehagelig brændende eller sviende fornemmelse

•
•
•
•
•

Rindende øjne
Lysoverfølsomhed ved sollys eller blænding, fx ved kørsel i
mørke
Overdreven blinken uden bedring af ubehag
Nedsat synsstyrke både nært og fjernt
Ubehag ved brug af kontaktlinser

Om Profil Optiks E-Eye stimuleringsteknologi:
•

•
•

•
•

Med terapeutisk E-Eye udstyr foretager optikeren først en
forundersøgelse for at afdække den individuelle årsag, hvorefter
lysstimuleringen foretages udenpå øjet. Det kræver ofte 3-4
stimuleringer à 5-10 minutters varighed fordelt over 3 måneder
for at opnå en længerevarende effekt på helt op til 3 år.
Stimulering af ”tørre øjne” tilbydes pt. i tre af Profil Optiks
butikker; Aarhus, Odense og Næstved.
Stort set alle, som er generet af tørre øjne kan have gavn af EEye stimuleringsteknik. Dog er der visse typer medicin, der
medfører lysfølsomhed, samt enkelte hudsygdomme, der gør EEye uegnet. Dette afklares inden behandlingen ved hjælp af et
kort spørgeskema i samråd med optikeren.
Prisen er 1000,- pr stimulering, d.v.s. i alt 3.000-4.000 kr. for et
forløb.
Lysstimuleringen tager 5-10 min. pr. gang og er smertefrit.

Om Profil Optik by Synsam
Profil Optik By Synsam er en del af Synsam Group - en af Europas ledende
aktører i optikbranchen. Vi tilbyder unikke løsninger både indenfor Eye Health
og Eye Fashion med et bredt sortiment, der tager udgangspunkt i vores
kunders forskellige livsstile og behov for øjensundhed.
Koncernen findes i hele Norden, har cirka 3.500 medarbejdere og en total
omsætning på ca. 4,0 milliarder SEK.
Totalt har koncernen cirka 500 butikker, der drives under varemærkerne
Synsam, Ai Eyewear og Profil Optik i Danmark. Siden 2015 har Synsam Group
gennemgået en transformation af hele sin forretning og har, med en høj grad

af digitalisering og andre innovative koncepter, skabt en vækst og
lønsomhed, der er blandt de højeste i Europa.
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