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Om øjenproteser
For de fleste mennesker er det en traumatisk oplevelse at miste et øje. Det kan tage tid at acceptere denne situation, men
når den første øjenprotese er modtaget, oplever de fleste en
stor lettelse over igen at have fået et ’nyt pænt øje’. SCR
Kommunikation har et tæt samarbejde med leverandører af
øjenproteser for at sikre, at man får leveret en kosmetisk pæn
og komfortabel øjenprotese. Leverandører giver en grundig
instruktion i brugen af øjenprotesen, fortæller om isætning
og udtagning samt rengøring for at sikre den bedst mulige
komfort og sundhedstilstand.
Ved modtagelse af en ny protese er det vigtigt så hurtigt som
muligt at melde tilbage til leverandøren, hvis den nye øjenprotese generer eller ikke er kosmetisk i orden. Protesen kan
så rettes til.
Protesetyper
Øjenproteser fremstilles i to forskellige materialer - enten
pustet glasprotese eller støbt akrylprotese. Den praktiske
fremstilling af øjenproteser foregår meget forskelligt afhængigt af det materiale, man bruger.

Øjenprotesens holdbarhed
En glasprotese til en voksen har en forventet levetid på 2-5
år, mens akrylproteser har en forventet levetid på 5-10 år.
Holdbarheden er afhængig af øjenhulens tilstand samt borgerens alder, arbejdssituation og/eller medicinforbrug.
Bevilling af proteser
SCR Kommunikation behandler ansøgninger om øjenproteser på vegne af de kommuner, vi servicerer, efter reglerne i
lov om social service §112. Ansøgning foregår elektronisk
via vores hjemmeside www.scr.kommunikation.roskilde.dk,
vælg ”Ansøgningsskemaer til optik og øjenproteser”.
Synsrådgivningen behandler herefter ansøgningen. Afgørelsen sendes til borgeren med kopi til proteseleverandøren.
Der vil i enhver ansøgning blive foretaget en individuel vurdering på baggrund af de øjenfaglige informationer. I enkelte
tilfælde kan det være nødvendigt at henvise til en vurdering
hos en øjenlæge først.
Udskiftning af øjenproteser
Synsrådgivningen anbefaler voksne en udskiftning af glasprotese tidligst hvert 2. år og akrylproteser tidligst hvert 5.
år. Mange anvender dog uden problemer deres øjenprotese i
en længere periode. Hvis protesen er velfungerende, er der
ingen grund til udskiftning.
Problemer med øjenprotesen
Hvis der opstår vanskeligheder ved anvendelsen af øjenprotesen, kan man kontakte Synsrådgivningen, der vil hjælpe
med at finde en løsning på problemet.

