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Lesebriller kan være skikkelig irriterende
Behovet for lesebriller kommer av at den naturlige linsen i øyet stivner, og
ikke klarer å “ta til seg” for eksempel liten skrift lenger. Dette kalles
presbyopi. Det er en helt naturlig utvikling som de aller fleste opplever. Det
er dog ikke alle som er fornøyd med å måtte være avhengig av lesebriller for
å kunne se godt det som er smått. Spesielt utfordrende kan det bli dersom du
trenger både å se på avstand og det som er smått omtrent samtidig. Da blir
det “av-på-av-på-av-på” med brillene, og det forstår vi er både hemmende og
frustrerende. Derfor er det et privilegium å kunne tilby en synskorrigerende
løsning som medfører at du slipper denne “av-på-av….” situasjonen. Her kan
du lese med av hvordan vi i Memira jobber for å løse denne synsfeilen som

presbyopi:
For å korrigere alderssyn er linsebytte Memiras foretrukne metode. Det
innebærer at vi tar ut din naturlige linse og bytter den med en ny syntetisk
linse. Det finnes mange ulike alternative linser å velge mellom. Vi følger
kontinuerlig utviklingen av linseteknologien, og vil til enhver tid tilby de
alderssyn-korrigerende linsene som gir de beste resultatene. I dag benytter vi
primært trifokale linser, fordi trifokale linser er de som gir høyest grad av
brillefrihet og størst pasientfornøydhet. Dette vet vi fra vår erfaring med
tusenvis av linsebytter. Vi har i våre resultater dokumentert signifikante
forbedringer i forhold til tidligere linseteknologier, resultater som ble
presentert på en stor øyelegekongress (ESCRS) i høst. Ved spesielle behov vil
man i enkelte tilfeller likevel velge en annen linseteknologi. Memira har ikke
bundet seg til å benytte en spesiell linse, men anbefaler det vi vurderer som
best for deg og ditt syn. Vår brede erfaring gir oss innsikt i de ulike linsers
fordeler og ulemper.

Memira er Skandinavias største øyelaserkjede og har ca 200 ansatte og
nesten 40 kliniker i Norge, Sverige og Danmark. Memira behandler tusenvis
av personer per år for nærsynthet, langsynthet og astigmatisme (skjeve
hornhinner). Memira er også ledende på å behandle alderssyn og kan hjelpe
personer som har progressive briller og lesebriller.
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