Ortho-K

Natlinser
– til en aktiv dag

Hvad er Ortho-K natlinser?
Natlinser, sovelinser – kært barn har mange navne. Hos

Hvorfor vælge Ortho-K natlinser?

Con-Lens kalder vi dem Ortho-K natlinser. Ortho-K er en

Hvis du arbejder i et tørt miljø, hvis du dyrker meget sport,

synskorrektion som fungerer ved at sætte en kontaktlinse,

eller bare gerne vil slippe for dine kontaktlinser og briller

specielt designet til det øje som skal behandles, på om

i dagtimerne, er Ortho-K natlinser et oplagt valg til frem-

natten og fjerne den igen om morgenen. Herefter vil man

tiden. Denne linse er også et sikkert og godt alternativ,

efter 1-2 ugers behandling kunne undvære kontaktlinser og

hvis du overvejer en operation for nærsynethed.

briller i dagtimerne.

Linser for alle – også til børn
Kan Ortho-K natlinser tilpasses børn?

Er Ortho-K natlinser sikre?

Ja, hos Con-Lens laver vi Ortho-K natlinser til børn og

Ja, der er ikke nogen helbredsmæssig risiko ved at bruge

teenagere for at bremse, eller helt stoppe udviklingen

Ortho-K natlinser. Natlinserne er fremstillet af et højt

af nærsynethed.

iltgennemtrængeligt materiale.

Det er nu bevist af flere, at brugen af en korrekt tilpasset

Hvis man stopper med Ortho-K behandlingen, vil øjet

Ortho-K natlinse kan bremse udviklingen af nærsynethed

i løbet af kort tid returnere til udgangspunktet for det

hos børn. Da ingen øjne er ens, skal disse linser selvfølgelig

ubehandlede øje.

fremstilles individuelt, og ikke som et standart produkt.

Sådan virker Ortho-K natlinser
En Ortho-K natlinse fra Con-Lens bliver Individuelt designet

Om du kan anvende Ortho-K natlinser, afhænger både af din

ud fra et topografisk billede af øjet, samtidig med at vi

styrke evt. bygningsfejl og øjets facon.

tager højde for den styrke og eventuelle bygningsfejl øjet

Spørg din optiker om din nærsynethed kan rettes med

har. Ortho-K natlinsen simuleres i et computer program

Ortho-K natlinser.

inden fremstilling.

Hornhinde før

Hornhindens facon før brug
af Ortho-K natlinsen

Ortho-K natlinse

Hornhindens facon med
Ortho-K natlinsen før søvn

Ortho-K natlinse

Hornhindens facon med
Ortho-K natlinsen efter søvn

Hornhinde efter

Hornhindens facon uden
linse resten af dagen

Dressurrytter Cathrine Dufour siger:
”
En verden til forskel.

I min sportsgren bliver vi i høj grad eksponeret for støv og skidt, hvilket gjorde

at jeg før i tiden tit havde irriterede øjne
og linser der sad ubekvemt. Nu kan jeg
100% have fokus på min opgave til konkurrencer såvel som i hverdagen - alt jeg
skal gøre er, at sove med mine Ortho-K
linser! Det har gjort min hverdag så
ufattelig meget nemmere!

“

Hvorfor vælge Con-Lens?
Valg af kontaktlinser handler om tillid. Det rigtige valg

Con-Lens kontaktlinser er de eneste dansk fremstillede

skaber en relation, der rækker langt ud i fremtiden.

Ortho-K natlinser på markedet. Hos os bestræber vi os på

Hos Con-Lens har vi specialiseret os i fremstillingen af

at gøre fremstilling og levering så ukompliceret og effektiv

individuelt tilpassede formfaste kontaktlinser. Vi kan

som muligt. Da produktionen ligger i Danmark, kan vi levere

i dag fremstille kontaktlinser der tilfredsstiller selv de mest

mange af vores linser fra dag til dag, når det skal gå stærkt.
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avancerede krav til pasform og styrke.
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