
Information

Øjenproteser



På Fyn er der ca. 500 øjenprotese-
brugere.

Der er to typer proteser:
1. Glas
2. Acryl

For glasproteser er holdbarheden ca 
2 år i gennemsnit, hvorimod acryl-
proteser holder ca. 5 år.

Hvis du har spørgsmål eller problemer 
i forbindelse med proteser, er du vel-
kommen til at kontakte Synsrådgiv-
ningen hos Center for Kommunika-
tion og Velfærdsteknologi (CKV). 
Reklamationer bør meddeles hurtigst 
muligt.

Interessegruppe for 
øjenprotesebrugere
Hvis du synes du går alene med 
problemerne som protesebruger - og 
har brug for en snak med andre, er 
du velkommen til at henvende dig til 
Synsrådgivningen. 
Du er også velkommen til at kontakte 
en anden bruger, Birgit Meldhede, 
tlf.: 61 47 31 55

Acrylproteser
Okularist Stefán Baldursson fremstil-
ler og tilpasser acrylproteser i Syns-
rådgivningens lokaler, Heden 11, 

5000 Odense C. Stefán Baldursson 
er på Fyn ca. hver 14. dag. 
Andre protesemagere kan oplyses 
ved at kontakte Synsrådgivningen.

Glasproteser
Glasproteser kan på Fyn tilpasses i 
Odense. Der er 3 forskellige protese-
magere, der kommer rejsende.

Forår og efterår: Hos Profil Optik, 
Kongensgade 4, 5000 Odens C.

Efterår: I Synsrådgivningens lokaler, 
Odense.

Datoer fremgår af brev eller rejse-
plan, der bliver udsendt til alle 
brugere fra protesemagerne. Heraf 
fremgår det også hvordan - og hvor 
du bestiller tid.

Hvis du får akut behov for en ny 
protese, kan Synsrådgivningen hjælpe 
med midlertidig løsning eller finde 
frem til, hvor protesemageren befinder 
sig i landet.

Vedligehold af øjenproteser
Følgende anvisninger er skrevet af 
vores leverandører af proteser: 
Stefán R. Baldursson og 
F. AD. MÜLLER SÖHNE OHG.



Acrylproteser 

Isætning
Træk op i øvre øjenlåg og kig ned. 
Sæt protesen ind for oven. Træk ned 
i nedre øjenlåg og kig op. Protesen 
kan nu sættes ind for neden.

Udtagning
Træk ned i nedre øjenlåg og tag 
protesen ud med en bevægelse 
skråt nedad. Ved hjælp af fingeren/
fingrene skubbes nedre øjenlåg ind 
under protesekanten, der glider ud 
når man kigger op.

Rengøring
Protesen rengøres med flydende 
opvaskemiddel og skylles grundigt 
med vand.
• Det er vigtigt at vaske hænder før 

håndtering af protesen
• Udtagning vil typisk ske 1 gang om 

måneden
• Hvis protesen ikke anvendes 
 opbevares den tørt
• Hvis der kommer belægninger på 

overfladen bør protesen poleres af 
okularisten

Glasproteser

Pleje af glasproteser
En øjenprotese er en værdigenstand, 
som skal behandles korrekt.
Vi anbefaler, at protesen kun tages 
ud, når den skal renses.
• Brug rent, lunkent vand
• Gnub forsigtigt protesen med 

fingrene, skyl den, og sæt den på 
plads igen

Der må ikke anvendes opløsnings-
midler eller slibemidler!
 
Det er alt, hvad du skal gøre for at 
rense din øjenprotese.
Som regel kan øjenprotesen anven-
des både dag og nat.
Under visse omstændigheder anbe-
faler vi patienten at tage protesen ud 
i en kort periode. Tal med os om det.

Bemærk:
• Pas på, at børn ikke leger med 

protesen eller putter den i munden
• Lad ikke protesen ligge i væske 

natten over
• Rens aldrig protesen over en 

håndvask eller over et stengulv
• Brug aldrig rensevæske
• Anvend ikke hårde genstande til 

rensningen. 



Åbningstider  
Mandag - torsdag    8.30 - 15.30 
Fredag     8.30 - 12.30  

Åbent hus torsdag fra kl. 12.30 - 15.00

 
   9. 0 

    9.00 - 12.00  

Telefonrådg. v/ er
mandag - torsdag 9.

 
 

 
 

 

 

 
  

   

 

 

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)
Heden 11
5000 Odense C 

Tlf: 99 44 34 00
Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00

www.ckv.rsyd.dk
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Om Center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi (CKV)

• Vi er et center med specialister 
 inden for tale-, høre-, syns-, 
 mobilitets- og ikt-området.

• Vi underviser og hjælper borgere, 
der har fået en funktions-

 nedsættelse. 

• Vi underviser i kompenserende 
strategier, rådgiver og vejleder 
både borgere, pårørende og 

 fagpersoner. 

• Vi afprøver hjælpemidler og giver 
instruktion i brugen af dem.

Tilmeld dig CKV’s nyhedsbrev: 
www.ckv.rsyd.dk

Følg CKV’s Facebookgruppe: 
www.facebook.com/

CKVOdense

Se CKV’s kursustilbud: 
www.ckv.plan2learn.dk

https://ckv.rsyd.dk/wm475117

