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Grå starr
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Högt ögontryck
Diabetesförändringar
Gula fläcken
Synfel

VÅRDVAL  
FÖR DIN  
ÖGONHÄLSA
– Bland landets kortaste väntetider

EN KOMPLETT 
ÖGONKLINIK
Eye Clinic är en av Sveriges modernaste 
ögonkliniker. Vi arbetar med den allra  
senaste tekniken, och vi har en erfaren  
och kunnig personalstyrka.
 

ÖGONMOTTAGNING
Vi hjälper dig med allt ifrån bedömning och utredning 
till behandling och slutligen uppföljning av alla typer  
av ögonbesvär och ögonsjukdomar.

ÖGONKIRURGI
Vi har två fullt utrustade operationssalar för att  
genomföra de flesta typer av ögonkirurgi, till  
exempel ögonlockskirurgi, grå starr-operationer  
och synfelsbehandlingar.

LASERBEHANDLING
Vår lasermottagning är utrustad med alla lasertyper.  
Till exempel:

• YAG-laser  
Behandlar efterstarr och trångvinkelglaukom

• SLT-laser 
Stabiliserar ögontrycket för att reducera eller eliminera 
behovet av trycksänkande ögondroppar.

• Argon-laser  
Bromsar diabetesförändringar på näthinnan  
och åldersförändringar på gula fläcken.

• Excimer-laser 
Korrigerar alla typer av synfel  
(närsynt, långsynt, brytningsfel).

Patientavgift

250KR

Om Eye Clinic

INFORMATION  
& TIDSBOKNING 

010-244 18 00
Akuttider  
varje vardag  
8.00 -16.30

Flanaden 5C, Värnamo
info@eyecs.se
www.eyecs.se
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Vårdvalet

CO
PAYMENT

ETT KLART VAL
I och med vårdvalet bestämmer 
du själv vilken klinik som ska ta 
hand om din ögonhälsa. Vård 
inom vårdvalet omfattas av patientavgiften 
(250 kr), vilket innebär att kostnaden är 
densamma om du väljer oss. Har du frikort 
gäller även det. Nu kan du fokusera på 
vilken ögonklinik som bäst kan ta hand  
om din ögonhälsa.

VÅRDEN INOM VÅRDVALET
Inom vårdvalet ingår diagnostisering och uppföljning 
avseende följande besvär:

Grå starr 
Bli av med grå starr med hjälp av laser- och ultraljuds- 
behandling. 

 
I samband med operationen kan du 
välja att uppgradera standardlinserna till 
multifokala linser. Genom Co-payment 
betalar du endast mellanskillnaden. 
Med multifokala linser ser du bra på 
nära, mellan och långt avstånd. www.vantetider.se

HUR VÄLJER JAG ÖGONKLINIK?
Till oss kommer du genom att be din vårdcentral,  
ögonläkare eller optiker om en remiss. Du kan givetvis 
också söka dig till oss privat eller via ditt försäkrings- 
bolag. Du är välkommen oavsett var i landet du bor. 
Besök gärna vår hemsida, där hittar du ytterligare  
information. Om du kontaktar oss via telefon hjälper  
vi dig att boka ditt besök.

VÄNTETIDER INOM VÅRDVALET
Aktuella väntetider hittar du genom 
att skanna QR-koden med din telefon 
eller genom att besöka:

250KR

Grön starr och högt ögontryck
Vi kan stabilisera ditt ögontryck med hjälp av SLT-laser-
behandling, på så sätt kan du minska eller helt slippa 
användandet av trycksänkande ögondroppar.

Diabetesförändringar på näthinnan
Med en Argon-laserbehandling kan vi bromsa  
utvecklingen av förändringar på näthinnan.

Förändringar på gula fläcken
Med hjälp av den första MPS II-apparaten i Sverige kan 
vi mäta och göra en prognos över hur förändringar på 
gula fläcken utvecklas.

* Synfel (närsynt, långsynt, brytningsfel)
Du kan bli av med dina synfel med antingen Excimer- 
laserbehandling eller genom ett kirurgiskt ingrepp.
* Vissa synfel ryms inom vårdvalet och andra inom privat vård.


