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Det gælder dit syn - 
Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt
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HOS OS KAN DU ROLIGT BEDE OM DET BEDSTE,
FOR DET ER DET ENESTE, VI TILBYDER 

SIKKERHED
Vi anvender de sikreste, mest moderne øjenbehandlinger 
og gør det på højeste faglige niveau. Som den første privatklinik i 
Nordeuropa tilbyder vi at LASER-behandle dine øjne med den gennem-
testede og banebrydende SMILE-laserteknik. SMILE er den ultimative 
laserbehandling, udført med verdens mest avancerede, stationære laser, 
nemlig ZEISS VisuMax 500 kHz. Vores linsekirurgi udføres ligeledes med 
det mest moderne udstyr og med anvendelse af de bedste linser.

Eller sagt på en anden måde: Ved Øjenlægernes Center kan vi afhjælpe 
mange synsproblemer ved indgreb, der er minimale i forhold til andre 
teknikker. For dig betyder det en mere skånsom og sikker behandling.

ERFARING
Vi har rolige og erfarne hænder, og du vil blive behandlet af 
nogle af landets mest kompetente øjenkirurger. LASER-behandlingerne 
bliver ledet af øjenkirurg, dr. med. Sven Asp, der selv har foretaget mere 
end 2.000 SMILE-laserbehandlinger og ugentligt foretager mere end 30 
behandlinger. Sven Asp arbejder fast som laserkirurg ved øjenafdelingen 
på Aarhus Universitetshospital, der er Nordeuropas førende inden for 
laserkirurgi. Linsekirurgien bliver ledet af professor, dr. med. Thomas Olsen, 
der er en af landets mest erfarne linsekirurger, og hvis forskning bl.a. bliver 
anvendt internationalt ved de mest avancerede linseberegningsmodeller.

TRYGHED
Vi slipper dig ikke af syne, før der er opnået et tilfredsstillende resultat. 
Alle behandlingsforløb indledes med en dybdegående forundersøgelse, 
der omfatter en detaljeret udmåling af dit syn og dine øjne med højtekno- 
logisk udstyr. Vi sætter en ære i at give dig grundig information om, hvilke 
resultater man kan forvente med moderne øjenkirurgi, såvel som en 
nøgtern afvejning af risici og ulemper.

Bruger du briller eller kontaktlinser mod dine synsfejl eller dit alderssyn – og vil du 
gerne minimere behovet eller slippe helt for dem? Vores speciale er øjenkirurgi, 
og vi lover dig tre ting:
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SÅ LIDT KAN VI NØJES MED AT GØRE
FOR AT ÆNDRE DIT SYN FOR ALTID

ZEISS står bag udviklingen 
af den banebrydende SMILE 
teknik.

Laserbehandling (SMILE)
Der er en god grund til, at vi har valgt at anvende den banebrydende 
SMILE-teknik (SMall Incision Lenticular Extraction) ved langt de fleste 
af vores laserbehandlinger – og grunden er kun 2 mm lang. Det er 
nemlig den undselige størrelse på snittet til hornhindens indre, vores 
erfarne SMILE-kirurger kan nøjes med at lave for at korrigere dit syn.

Til sammenligning kræver ældre metoder (som f.eks. FS-LASIK) 
en lap-åbning på ca. 20 mm. Den lille SMILE-åbnings størrelse og 
placering gør metoden til den absolut sikreste, hurtigste og mindst 
komplicerede laserbehandling, du kan få foretaget. 

SMILE-behandlingen anvendes ved nærsynethed og/eller bygningsfejl. 
Ved Øjenlægernes Center kan vi i dag SMILE-behandle nærsynethed 
op til -10 D og/eller bygningsfejl op til -5 D. Ved langsynethed tilbyder 
vi FS-LASIK.

Med den avancerede ZEISS 
VisuMax-femtosekundlaser 
skærer vi tredimensionelt en 
‘korrigerende vævslinse’ i  
hornhindens indre. Dette 
indgreb tager under 40 sek. 

Vævslinsen fjerner vi gennem 
en overfladisk indgang på kun 
2 mm, som er placeret øverst 
på din hornhinde (oftest beskyttet 
under dit øvre øjenlåg). Undervejs 
vil du ikke føle andet ubehag end 
en let trykken mod øjet.  

Fordi indgangen til hornhindens 
indre er så lille, er risikoen for 
komplikationer minimeret, og 
din hornhinde bevarer efterfølg- 
ende størst mulig stabilitet.  

Sådan udbedrer vi dine synsfejl med SMILE

Værd at vide

Vi tilbyder finansieringsordninger med nogle af markedets laveste ydelser
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VI HAR EN BEHANDLING TIL NETOP DIN SYNSFEJL 

Laserbehandlinger på internationalt topniveau er ikke vores eneste løsning til dig, 
der ønsker at klare hverdagen uden briller og kontaktlinser eller ønsker at minimere behovet. 
Linsekirurgi kan i mange tilfælde være den rigtige løsning. 

Linsebehandling (RLE)
Mens laserbehandlinger specielt er velegnet til især yngre personer 
med nærsynethed og/eller bygningsfejl, er linsekirurgien (Refractive 
Lens Exchange, forkortet til RLE) en mulighed til de af os, der er lidt 
oppe i alderen og har større synsfejl, herunder langsynethed, større 
grader af nærsynethed, bygningsfejl og/eller alderssyn. 

Der findes i dag mange varianter af linsekirurgi, og området er i det 
hele taget under hastig udvikling – specielt inden for flerstyrkelinser, 
der ligesom flerstyrkebriller giver mulighed for at opnå et læsesyn i 
tillæg til afstandssynet. 

Ved en linseoperation udskiftes øjets naturlige linse med en kunstig 
linse for at opnå et komfortabelt syn uden briller. Operationen, der 
teknisk set minder om en grå stær-operation, foretages ved hjælp 
af ultralyd gennem et lille snit på få millimeter og tager ikke meget 
længere tid end en laserbehandling. 

Linsekirurgien ved Øjenlægernes Center ledes af en af Nordeuropas mest
velfunderede eksperter på området, professor, dr. med. Thomas Olsen, der
er anerkendt verden over for sin enestående kombination af kirurgisk
ekspertise og teoretisk tyngde. Han står for rådgivning, udvælgelse af
optimal linse og operation. 

“Vi ved, at dine øjne er vigtige for dig – og vi løber ingen unødige risici.
På baggrund af den grundige forundersøgelse foreslår vi en fagligt optimal 
løsning til hvert unikke tilfælde.”

Alle optometrister og sygeplejersker ansat ved Øjenlægernes Center er 
specielt udvalgt på baggrund af deres store erfaring inden for området, 
og er kompromisløse i den faglige tilgang til dine synsmæssige 
udfordringer. 
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VORES ERFARING - DIN GARANTI FOR HØJESTE FAGLIGHED  

Vores passion er at tilbyde den optimale løsning ved at anvende de mest 
effektive og sikre øjenkirurgiske metoder.

De bedste faglige løsninger og tilfredse patienter er drivkraften for 
ildsjælen bag Øjenlægernes Center, speciallæge, dr. med. Sven Asp. 

“Laserkirurgi er et fantastisk arbejdsområde med intens international 
forskning og udvikling, hvilket betyder, at sikkerhed, behandlingsresultater 
og patientkomfort vedvarende forbedres. 

Med den mest avancerede laserkirurgi kan vi ved minimale indgreb forøge 
livskvaliteten betragteligt for vores patienter, hvilket dagligt er en stor glæde 
for mig. Det vigtigste i mit arbejde er at hjælpe dig til at få et komfortabelt 
syn i hverdagen uden eller med et minimalt brillebehov.”

Sven Asp, stifter af Øjenlægernes Center, er: 

• Øjenkirurg, dr. med. og fastansat laserkirurg ved øjenafdelingen 
på Aarhus Universitetshospital, hvor SMILE-operationerne danner 
grundlag for ZEISS’ godkendelse af SMILE-proceduren i USA 
(den såkaldte FDA-godkendelse). 

• En af landets mest kompetente laserkirurger og har erfaring med 
de fleste forskellige laserteknikker. 

• Nordeuropas mest erfarne SMILE-kirurg, idet han har udført mere 
end 2.000 SMILE behandlinger og udfører mere end 30 behandlinger 
hver uge. 

Thomas Olsen, leder af linsekirurgien ved Øjenlægernes Center, er: 

• Professor, dr. med. og fastansat ved øjenafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital, hvor han igennem 20 år har varetaget 
afdelingens mest komplicerede linsebehandlinger. 

• Velrenommeret international forsker inden for linsekirurgi, hvis 
forskning bl.a. danner grundlag for de linseberegningsformler, 
der er indeholdt i det mest avancerede måleudstyr på markedet 
i dag.

Sven Asp øjenkirurg, dr.med.
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TILFREDSE KUNDER ER DEN BEDSTE ANBEFALING

Vi har spurgt nogle af vores kunder om, hvordan de har oplevet deres behandling 
ved Øjenlægernes Center

“Selve SMILE-behandlingen var hurtigt overstået og faktisk ikke særligt ubehagelig. 
Jeg følte et let tryk mod øjet, der også blev bevæget lidt, når kirurgen arbejdede. 
Desværre ville skæbnen kort efter indgrebet, at jeg fik en isklump hårdt og direkte 
mod det venstre øje, hvorved der kom et stort sår nederst på hornhinden. Heldigvis 
kom synet helt igen, og i dag ser jeg lige godt med begge øjne. I bakspejlet er jeg 
lykkelig for, at jeg fik foretaget SMILE-behandlingen og tør ikke tænke på, hvad der 
ville være sket med mit øje, hvis jeg havde haft en LASIK “lap””

“Det var blevet et meget stort problem, at jeg havde ubehag ved linsebrug, og 
min optiker havde svært ved at justere mine linser. Jeg undersøgte markedet for 
laserbehandlinger af synsfejl og fik kendskab til SMILE-teknikken. Ubehaget under 
og efter indgrebet var minimalt. Synet var sløret umiddelbart efter behandlingen, 
men allerede samme aften oplevede jeg bedring. Den efterfølgende morgen var 
synet ret klart. To uger efter behandlingen kørte jeg igen som motorcykelbetjent - 
nu uden linser - og det føles rigtigt godt.”

“Det er en helt ubeskrivelig følelse at kunne se normalt. Inden jeg fik foretaget 
en laseroperation på begge mine øjne i december 2012, var min styrke på venstre 
øje 6 og på højre øje 7 plus en bygningsfejl. Jeg havde store problemer med mine 
linser, brugte lang tid på at få dem til at sidde rigtigt og fik ofte øjenbetændelse. 
 
Det er derfor en kæmpe lettelse i dag at kunne se klart og tydeligt uden linser og 
briller. Jeg føler mig som et helt nyt menneske efter operationen, og jeg er super 
glad for, at jeg omsider slipper for alt besværet med linser og briller. Dertil kommer, 
at jeg fik en utrolig venlig og professionel behandling på Øjenlægernes Center. 
Jeg kan klart anbefale andre at få en laseroperation, jeg er dybt taknemmelig 
for mit nye syn.”

Lasse på 29 år, Aarhus

Louise 26 år, Aarhus

Maria 28 år, København
Brian 50 år, Ringsted

Stephanie 23 år, Borup

“Det er fantastisk at være uafhængig af briller og linser, når jeg dyrker sport og 
skønt slet ikke at skulle tænke på at medbringe linser, når jeg skal ud at rejse - 
det er faktisk en helt ny verden. Samtidigt er det ret sjovt, at min søster og jeg blev 
behandlet samme dag. I de første par timer efter behandlingen konkurrerede vi om 
hvor meget og hvor langt, vi nu kunne se. Vi endte begge med et super resultat 
og er meget glade for vores beslutning om at blive behandlet.”

“I mit job som sælger er det vigtigt at se præsentabel ud - før behandlingen havde 
jeg store problemer med udtværet mascara som følge af rindende øjne i tør luft, 
men det behøver jeg slet ikke at bekymre mig om mere, det er virkelig skønt! 
Desuden er det super rart nu at kunne lægge make-up uden at skulle være ultra 
tæt på spejlet. Den største glæde er dog uden sammenligning, at jeg kan SE, 
så snart jeg slår øjnene op om morgenen!”

Flere anbefalinger

Læs flere kundeoplevelser på www.facebook.com/olce.dk



BESTIL TID TIL EN FORUNDERSØGELSE - RING I DAG 
OG HØR, HVORDAN VI BEDST KAN HJÆLPE NETOP DIG

KØBENHAVN
Hans Edvard Teglers Vej 9
2920 Charlottenlund

AARHUS
Haslegårdsvænget 18
8210 Aarhus V

Du får vores kompromisløse, faglige vurdering af mulighederne 
for at rette netop dine synsfejl, og vi tilbyder kun behandlinger, 
som vi vil anbefale til vores egen nærmeste familie med samme 
synsmæssige udfordringer.

Ring på telefon

44 44 40 40
Skriv til os på

kontakt@olce.dk

Læs mere på

www.olce.dk


