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En professionel synsfeltscreening er med til
at give din butik en faglig proﬁl
og tryghed for dine patienter og for dig
Synsfeltscreeningen er samtidig
en perfekt mulighed for øget indtjening
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Vision Field Care Synsfeltscreeneren er et dansk system udviklet til optikere, der ønsker
at foretage en funktionsundersøgelse på højeste teknologiske niveau.
Apparatet er gennemtestet, og det er klart deﬁneret, hvornår der skal henvises til øjenlæge. Testen tager kun 8 minutter, og du kan e-maile resultatet direkte til øjenlægen
eller hjem til patienten.

BETYDNING FOR DIN BUTIK
Tryghed for både dine patienter og dig, når synsfunktionen er i orden.
En synsnedsættelse kan både kan være forårsaget af forandringer i øjet
såvel som i hjernen. Derfor er det vigtigt at benytte en undersøgelsesmetode, der tager hensyn til dette. Vision Care Synsfeltscreeneren er
specielt udviklet til dette formål, og undersøgelsen kan afsløre tidlige sygdomstegn i øjet, synsnerven og i hjernens synsbaner. Udfald i synsfeltet
kan tyde på sygdom i øjne eller hjerne.
Synsprøve og synsfeltscreening udgør en enhed, når det visuelle system
skal undersøges.

DE VIGTIGSTE FORDELE VED
VISION FIELD CARE SYNSFELTSCREENER
Nem registrering af patientens data.
Efter en kort instruktion klarer patienten selv undersøgelsen.
Enkel administration af screeninger.
Let at sende en henvisning til øjenlægen.

Vision Field Care Synsfeltscreeneren er testet for både falske og positive negative.
Det giver dig tryghed for, at synsfeltet er i orden, når testen ikke viser udfald. Når
testen viser udfald, er der udfald, og øjenlægen møder dig som en fagligt kompetent
samarbejdspartner.
Synsfeltscreening er den optimale metode til undersøgelse af hele det visuelle system.

FORDELENE FOR DINE PATIENTER

FORDELENE FOR DIG SOM OPTIKER

Bredere og bedre service.
Synet er den vigtigste sans, og patienterne
oplever, at du undersøger øjnene grundigt.
Det er trygt at få foretaget en undersøgelse af
synet.

Patienterne har tillid til din undersøgelse, og det
giver også tillid til din rådgivning.
Du opfattes som en naturlig del af sundhedssektoren, og dine patienter anbefaler dig til andre.
Øjenlægen respekterer dig for dine henvisninger,
fordi der altid medfølger resultatet af en synsfeltundersøgelse.
Med Vision Care Synsfeltscreeneren klarer patienten klare selv undersøgelsen, så den kræver
ikke eksperttid.

Du kan vælge at supplere en synsfeltundersøgelse
med en fundusundersøgelse og en trykmåling,
men du bør aldrig henvise til øjenlæge alene på
basis af et fundusbillede og/eller et tryk.
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