Eye-light:
dé oplossing bij droge ogen

Eindelijk een
blijvende
oplossing
voor droge ogen!

bekijk de toekomst | www.rockmedopto.com

checken... Me-check®

en behandelen
Digitaal oogonderzoek

Behandelen met de Eye-light

• Werkt makkelijk en eenvoudig
• Te gebruiken bij de spleetlamp,
met de hand of op statief
• Ergonomisch en innovatief
• Door hoge resolutie camera
maakt de Me-check® een goede
foto van de meiboom functie
• Ontwikkeld in samenwerking
met dr. Heiko Pult
• Tablet bevat toepasbare
software en alleen voor Eyelight® gebruik
• Resultaat geeft aan welke
behandeling te starten op de
Eye-light®
• De Me-check® brengt de
klachten goed in kaart
• Alle gegevens worden volgens
de wet op de privacy op een
veilige manier opgeslagen

• Eye-light® is eenvoudig in gebruik.
• Maakt gebruik van 2 gepatenteerde
technologieën t.w. OPE(IPL) en Light
Modulation (LLLT).
• OPE (Optimal Power energy) is
de opvolger van IPL. Sensoren en
intelligente software passen de
energie aan aan huidtype en ernst
van de behandlingen.
• Gebruik van gel en verdoving zijn dus  
overbodig. De behandeling is hierdoor
veel efficiënter.
• Bovendien is het luchtgekoelde
handstuk licht en behandelt het een
grote oppervlakte. OPE zorgt voor
een indirecte werking op de onderste
oogleden.
• LLLT: (Low Laser Light Therapy):  
allernieuwste lasertherapie via een
masker. Beide oogleden worden
direct behandeld en hierdoor is de
behandeling veel efficiënter.
• Combinatie van deze 2 technologieën
zorgt voor de zeer hoge succesrate
van 87%.

• De lichttherapie stimuleert
het ATP dat op zijn beurt
de mitochondrien activeert.
Dit resulteert in verhoogde
celvernieuwing, ook van de  
Meibomiuskliertjes.
• De verhoogde celactiviteit
genereert warmte, die de
patiënt als aangenaam
ondervindt.
• Dat warmtegevoel is dus
endogeen en gewoonweg teken
dat het toestel werkt… we
werken immers met ‘koud licht’
• Totale behandeling bestaat uit
2-5 sessies van ca 20 minuten,
meestal met een week interval.  
Behandeling is totaal veilig en
pijnloos.
• Vaak merkt de patiënt al effect
en verhoging van comfort na de
eerste sessie (‘WOW’ effect)
en de normale activiteiten
kunnen onmiddellijk verdergezet
worden.

complete oplossing voor droge ogen
Eye-light kan als volgt worden
geleverd:

Me-check®

Set 1:
- Me-check®
- Eye-light®
- My Mask®
Set 2:
- Me-check®
- Eye-light®
Set 3:
- Me-check®
- My Mask®

Eye-light®

Set 4:
- Eye-light®
- My Mask®

Wij leveren ook:
Blepha Plus
Steriele gaasjes voor eenmalig
gebruik voor de ooglidreiniging bij
volwassenen en kinderen.

My Mask®
Sanatears
Mensen met droge ogen wordt
vaak door huisarts of oogarts
geadviseerd om dit product te
gebruiken.

