
LBV - laser blended vision 

Denne behandlingen er for de som trenger lesebriller pga alderen, og etter behandling får
man godt syn både nært og fjernt og kan kaste lesebrillene!
Når øyet er ungt har det evnen til å se klart både nært og på avstand. Når man fokuserer på 
noe som er nært blir linsen mer konveks. Med alderen mister man denne evnen (ca 45-55 år) 
og må dermed ha briller for å fokusere på nært hold.

Forsøk har blitt gjort for å lage multifokale hornhinner (på samme måte som man kan få 
multifokale briller med både nær- og fjernjustering), men det har ikke vært vellykket. 
- Løsningen ligger i å ikke kun se på øyet, men også ta med hjernens evner i vurderingen.

Hjernen er nemlig i stand til å sette sammen to bilder til ett så lenge det ikke er store 
forskjeller mellom de to bildene. Dermed var LBV-behandlingen oppfunnet.
Man gjør små justeringer på begge øyne, det ene justeres for nærsynthet og det andre for 
langsynthet, og så hjelper hjernen til med å sette sammen de to bildene øynene oppfatter, 
til en helhet. Behandlingen er, som femotLASIKen, uten smerter, med umiddelbare 
resultater og kun 1-2 dagers rekovalens.

     kast lesebrillene!



Focus medical var først ut med å gjøre denne behandlinger i Ungarn - og teknologien 
ble utviklet ved Einstein klinikken i London. Det gjennomføres ukentlig behandlinger 
med samme maskiner / teknologi som Femtolasik er tuftet på. 
Dette er altså banebrytende ettersom dette for mange er et godt alternativ til RLE, s
om ved linsebytte medfører lengre rekovalens tid og ikke minst hyppigere kontroller. 

Som grunnforutsetning regnes LBV som et alternativ for deg som er mellom 45 - 65 år, 
ikke har hatt omfattende øyeoperasjoner, innsatt pacemaker, diabetes eller autoimune 
sykdommer. 
I likhet med alle behandlinger hos Focus Medical vil man i forkant foreta en omfattende 
og grundig forundersøkelse, hvor ansvarlig lege vil rådføre deg på hvilken teknologi som 
gir best syn for deg. 
Focus Medical er teknologi uavhengig og dermed kan man trygt få anbefalinger ettersom 
bådePRK, Intra/femtolasik, LBV, RLE og en rekke andre øyeoperasjoner utføres under 
samme tak. De er altså ikke avhengig av å anbefale deg en bestemt teknologi - men 
anbefaler det som er best for deg og dine øyne. 

Bestilling og koordinering

Budapest.no er Focus Medicals norske hjelp. Pga mange nordmenn og svenske som
etterspør tjenstene hjelper vi med å sende ut norsk / svensk informasjon samt sette
opp timebestilling. 
For de som trenger norsk/svensk tolk under samtalene i forkant er det vi som leverer 
dette - om ikke får man engelsktalende lege. 

Det blir altså ikke dyrere for deg som ønsker LBV behandling - du betaler fortsatt 
samme lave pris - direkte til Focus Medical. 
Ønsker du å bestille - ta kontakt med oss via epost rkarlsen@budapest.no eller ring
oss om det er enklere på vårt norske nummer 73 10 97 50. 
Vi vil sende deg et spørreskjema som må fylles ut og vi finner sammen egnet tid når 
det passer for deg og er ledig for klinikken. 

Pris for LBV 594000 HUF ~ 15 639 NOK (Begge øyne)

Prisen er oppgitt for begge øyne og gjelder i ungarsk forint (HUF). Norske anslag er basert på valutakurser av 
01.05.2012. 
Alle mennesker er ulike og det samme gjelder dine øyne, små variasjoner i pris kan derfor forekomme om man s
kreddersyr behandling.    - Alle før- og etterkontroller i Ungarn samt evt øyedråper er selvsagt inkludert.
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