Word ook Traanfilm Analyse Centrum
met de CSO Polaris traanfilm analyser.
Maakt een geavanceerde analyse van de traanfilm.
Te gebruiken met de meeste merken spleetlampen.
Transformeer uw spleetlamp met de Polaris in een traanfilm diagnose-instrument.
Compact en gemakkelijk te hanteren met een LED koude lichtbron.
De universele adapter maakt een snelle en eenvoudige bevestiging aan de meeste voorkomende
spleetlamp modellen voor handsfree bediening. De Polaris is passend op de meeste (digitale)
spleetlampen. Informeer of dit ook voor uw spleetlamp geldt.
De spleetlamplenzen en -vergroting geeft in combinatie met de Polaris een uitstekende beeld van de
traanfilm voor een optimale diagnose. De Polaris kan worden gevoed via een USB connector bij gebruik
in combinatie met een digitale spleetlamp of rechtstreeks uit eigen transformator.
Een reeks filters is beschikbaar, namelijk;
- Fijn rooster
- Inverse Grid (wit op zwart)
- Placido-Ringen
De lipidelaag
Polaris maakt de visualisatie en categorisering van de verschillende lipidelaag-structuren, die worden
bepaald door de dikte en de regelmatigheid van de traanfilm (amorf, korrelig, geel, bruin etc)
De traanfilm-meniscus
Polaris is niet invasief en maakt een volledig onderzoek van het traanfilm meniscus zonder gebruik van
onnodige kleuring, die de samenstelling van de traanfilm kunnen verstoren en kan leiden tot verkeerde
diagnose. De traanfilmmeniscus kan worden beoordeeld naar hoogte, vorm en regelmaat.
Break Up Time
De niet-invasieve break-up tijd van de traanfilm (NIBUT) kan eenvoudig worden bepaald met behulp van
de verschillende filters waardoor een beeld gekregen wordt van de stabiliteit en de regelmatigheid van
de traanfilm.
Het oppervlak van de cornea
De Placido Ring Filter met zijn concentrische ringen geeft een beeld van de regelmatigheid van het hoornvlies.
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‘Get in charge of our eyes with nutrition & environment’

Succesvol ondernemen
vraagt om innovatie en lef.
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2 x 90 capsules
voor 3 maanden
*door toevoeging van docosahexaeenzuur (dha)
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Anders kijken naar klanten. Nieuwe
wegen inslaan. Durf verder te kijken
met Sanatears.®

Vraag naar het Sanatears® starterspakket.
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klanten te verrassen. En ze te binden. Daarom is Rockmed Opto continu op zoek
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naar nieuwe ideeën en producten. Wij willen vernieuwen, samenwerken en u

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.
Wij komen graag persoonlijk bij u langs!

Droge ogen zijn een vaak voorkomend probleem in uw praktijk. Als oogzorgspecialist bent u de aangewezen persoon om
dit met uw klanten te bespreken. Sanatears is een wetenschappelijk onderbouwde droge ogen formule op basis van zuiver
natuurlijke ingrediënten. Bovendien draagt
Sanatears bij aan de conditie van hetOptoVue
oog. En..
dat allemaal zonder te druppelen!
iScan
®

Sanatears , de wetenschappelijk
bewezen vm + oogformule

Daar knippert u zelfs van met uw ogen…

Ideaal voor de OCT-oogscan onderzoek 10-daagse!
Zet u samen met ons in op innovatie in de
oogzorg? Organiseer dan een OCT-oogscan
onderzoek 10-daagse wanneer het u uitkomt.

Sanatears, natuurlijke ondersteuning bij droge ogen zonder te druppelen.

BIO
BIO
Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om vernieuwend bezig te zijn. Om

Met vriendelijke groet,

Wij ondersteunen u met communicatiemateriaal
en stellen een OptoVue iScan tegen geringe
vergoeding beschikbaar.

Triglyceride
Organische
klanten te verrassen. En
ze te binden. Daarom is Rockmed Opto continu op zoek
Visolie
Lijnzaadolie

Uw voordelen
• Compact en draagbaar design
• Extra service voor uw cliënten
• Transversale weergave van de retinale lagen
• Retinale dikte kaart
• Ganglion celcomplex kaart

naar nieuwe ideeën en producten. Wij willen vernieuwen, samenwerken en u
helpen succesvol te zijn als oogzorgspecialist.

Mark Kuijpers

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.
Wij komen graag persoonlijk bij u langs!
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Voedingssupplement
met optimale
samenstelling

Optimale werking na 3 maanden
Met vriendelijke groet,

Mark Kuijpers
Product & Salesmanager
mkuijpers@rockmed.nl
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Mark Kuijpers

Compact en draagbaar design
Het compacte en draagbare design van de
iScan vereenvoudigt de OCT-technologie
en maakt deze – ook door de gunstige
prijs – toegankelijk voor een brede groep
oogprofessionals in elke werkomgeving.
Met de optionele iWellness scan begeleidt
de iScan uw cliënt als vanzelf door het
gehele oogonderzoek.

De capsules
zijn twee jaar
houdbaar

Makkelijk in
te nemen
capsules

De capsules
zijn twee jaar
houdbaar

OCT eenvoudig gemaakt
1. Vul de cliëntinformatie in
2. Positioneer de cliënt
3. Druk op start

De iScan gaat nu zelf aan de slag en begeleidt
uw cliënt met spraakbegeleiding door het
hele programma. Het gebruik van een masker
waartegen de cliënt zijn/haar gezicht drukt,
komt de uittree pupil ten goede. U hoeft niet
te dilateren en heeft geen donkere ruimte nodig.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak over:

Mark Kuijpers

Anders kijken naar klanten. Nieuwe
wegen inslaan. Durf verder te kijken
met Sanatears.®

De krachtige voedingcapsule die zorgt voor ondersteuning bij droge ogen.

JA, ik wil succesvol ondernemen met Rockmed Opto!

‘Get in charge of our eyes with nutrition & environment’
helpen succesvol te zijn als oogzorgspecialist.

