
Perfekt syn 
uden briller eller kontaktlinser

Efter behandlingen
I de første dage efter epi-LASIK, hvor ophelingen 
finder sted, kan hornhindens ydre cellelag være 
lidt uklart og synet derfor sløret.
Samtidigt kan der være nogle ubehagelige 
stikkende eller brændende fornemmelser og 
måske også lettere smerter, der dog nemt kan 
klares ved brug af øjendråber.

Det er i regelen kun de første 2-3 dage efter 
operationen, at der opleves egentlige gener. 
Derefter vil de fleste føle sig friske – med et 
acceptabelt syn – og være i stand til at passe 
deres arbejde.

Der vil dog oftest gå nogle uger, inden synet 
opleves som helt klart. Det kan derfor være en 
ide at lade hvert øje behandle for sig.

I efterforløbet, hvor hornhinden heler og 
stabiliserer sig, er det meget vigtigt for det 
endelige resultat, at de ordinerede øjendråber 
anvendes.

Laseren
Vi anvender en excimer-laser fra det tyske firma 
WaveLight.

WaveLight står bag meget af den udvikling, der 
i dag gør det muligt med så stor præcision og 
sikkerhed at behandle synsfejl med laserkirurgi. 

WaveLight kombinerer den højeste grad af viden 
på det laserkirurgiske område med de største 
krav til kvalitet og præcision i udviklingen og 
fremstillingen af excimer-lasere.

WaveLights lasere har da også opnået 
uovertrufne resultater i de uvildige og 
omfattende tests sundhedsmyndighederne i USA 
har foretaget.
Resultaterne dokumenterer, at WaveLights 
excimer-lasere giver den højeste grad af 
sikkerhed og præcision i behandlingen af 
synsfejl.

Er en laserbehandling af synsfejl 
noget for dig?
Millioner af mennesker i verden har ladet deres 
synsfejl behandle med laserkirurgi. 

Med anvendelse af den bedste teknologi er 
refraktiv laserkirurgi nu en sikker og præcis 
behandling, som vil kunne hjælpe mange flere 
til en bedre livskvalitet og et perfekt syn uden 
afhængighed af briller og kontaktlinser.

Som ved al anden kirurgi gælder, at både 
patient og læge skal tænke sig godt om inden 
behandlingen. Ikke alle øjne er lige velegnede til 
laserkirurgisk behandling af synsfejl.

Vil du vide mere, kan du kontakte 
Kongevejsklinikken og få yderligere oplysninger.

Du er også velkommen til at aftale en tid for 
en undersøgelse, der afklarer om dine øjne er 
velegnede til laserkirurgi. Samtidigt kan du 
få en uddybende information – med specielt 
udgangspunkt i dine øjne.

moderne laserkirurgi
 giver nu mulighed for at få 

dette ønske opfyldt med både 
sikkerhed og præcision
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Normalt syn
I det normale øje er lysbrydningen i hornhinde 
og linse nøje afstemt med øjets længde.
Det lys, der trænger ind i øjet, fokuseres præcist 
på nethinden.

Synsfejl
Ved synsfejl som nærsynethed, langsynethed 
eller bygningsfejl er øjets lysbrydning og længde 
ikke afstemt optimalt.
Lyset kan ikke bringes i fokus på nethinden
og synet bliver uskarpt.

Laserbehandling af synsfejl
Med laserstråler kan hornhindens profil ændres, 
sådan at øjets lysbrydning bliver passende i 
forhold til øjets længde.
Som i det normale øje kan lyset fokuseres på 
nethinden og der danne skarpe billeder.
Synet er perfekt uden hjælp fra briller eller 
kontaktlinser.

Ved epi-LASIK løsnes også en afrundet flap 
inden laserbehandlingen - som ved LASIK, men 
flappen er meget tyndere.

Ved epi-LASIK anvendes et specielt og meget 
præcist instrument, som er i stand til forsigtigt  
at løsne hornhindens yderste cellelag (epitelet)
som et sammenhængende afrundet stykke fra 
den underliggende del af hornhinden. 
Det løsnede cellelag danner en central  afrundet 
flap, der er hængslet ind mod næsen. 

Epi-LASIK er valgt, fordi det er en meget sikker, 
præcis og forudsigelig metode. Med dannelsen af 
den tyndest mulige flap inden laserbehandlingen 
opnås det mindst mulige indgreb i hornhindens 
struktur.

I forhold til traditionel LASIK - hvor der laves en 
meget tykkere flap, som ikke heler fuldstændigt 
til igen - giver dette nogle fordele.

Epi-LASIK

· Påvirker hornhindens opbygning og styrke 
i mindst mulig grad.

· Indebærer fuldstændig opheling af hornhinden, 
så der ikke er mulighed for at flappen senere 
løsnes.

· Giver størst mulig sikkerhed for at undgå 
komplikationer til operationen.

· Er godkendt i alle erhverv med særlige krav til 
øjnene, f.eks. politi, militær og brandvæsen.

· Giver mulighed for at foretage behandling på 
tyndere hornhinder.

· Er mere skånsom mod nervetrådene i horn-
hinden. Derved reduceres risikoen for nedsat 
tåreproduktion og ”tørre øjne”. 

· Antages at give et bedre og mere forudsigeligt 
resultat af laserkorrektionen, end hvis det 
laserbehandlede område dækkes af den 
tykkere flap ved traditionel LASIK. 

Epi-LASIK
Siden starten af 1990’erne har den dominerende 
metode for laserbehandling af synsfejl været den 
der kaldes LASIK.

Ved LASIK løsnes den yderste  1/3 af hornhinden 
som en afrundet flap og klappes til side - inden 
laserbehandlingen foretages i den dybere del af 
hornhinden.

Epi-LASIK er den senest udviklede metode til 
synskorrektion med laser.
Det er den behandling, vi har valgt at anvende.

LasikEpi-Lasik

Efter operationFør operation

Den løsnede flap, der altså kun består af 
hornhindens yderligste lag af celler, skubbes til 
side. 
Den underliggende del af hornhinden er herved 
frilagt som en fin og glat overflade. På denne 
overflade skaber laseren med uhyre præcision en 
ændring af hornhindens overfladiske profil.

Ved laserbehandlingen fjernes kun nogle få 
tusindedele mm af hornhinden, men dette er 
nok til at ændre lysbrydningen i hornhinden så 
meget, at man bagefter kan undvære briller eller 
kontaktlinser.

Når laserbehandlingen efter få sekunder er 
overstået, skubbes flappen bestående af de 
yderste hornhindeceller tilbage.  En beskyttende 
kontaktlinse holder flappen på plads, imens der i 
løbet af de næste dage sker en opheling.

Når ophelingen er færdig, er øjets overfladiske 
cellelag atter intakt.
Der er ikke - som ved LASIK – foretaget dybe 
snit i hornhinden.
Ved epi-LASIK er det kun det yderste lag af 
hornhindeceller som løsnes – og efter ophelingen 
er hornhinden igen som før – fraset laserens 
ændring af hornhindeprofilen.


