
Druppel of Gel?
Ontdek de eerste SMART Gel

Klassieke kunsttraan
+  Eenvoudig aan te brengen 
-   Niet langdurig aanwezig op oogoppervlak 
-   Regelmatig aanbrengen noodzakelijk

Klassieke Gel
-   Moeilijk aan te brengen 
+  Langdurig aanwezig op oogoppervlak 
-   Wazig zicht

powered by Simopharma®

VisuXL® Gel wordt aanbevolen bij patiënten 
met nood aan intensere droge ogenbehandeling.

• zonder bewaarmiddelen
• geschikt voor gebruik met contactlenzen
• eenvoudig aan te brengen
• 2 druppels/dag
• 10 ml flacon
• gebruiksduur: 2 maanden (gebruik tot 6 maanden na opening)
• CNK code: 422-0737

Eenvoudig aan te brengen
Langdurig aanwezig op oogoppervlak

Minder frequent aan te brengen
1 enkel product voor overdag en ‘s nachts
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Dankzij een nieuwe technologie op basis van poloxameer 407, 
een bestanddeel met gelvormende eigenschappen o.b.v. warmte, 

wordt VisuXL® Gel omgezet in gel bij contact met het oog.

VisuXL Gel

OgenBlik Webshop 
www.ogen-blik.expert/shop

1 Doan S. Les Substituts lacrymaux : quand et quelle molécule pour quelle situation. Les cahiers d’Ophtalmologie – Octobre 2013;173:43-5.



Xailin HAVisuXL

• 10 ml
• product met unieke combinatie van: 

NaHa Cross-Linked + CoQ10
• gunstig effect op de cornea na 3 weken
• blijft langer op het oogoppervlak 

dankzij Cross-Linked NaHa
• geen bewaarmiddelen
• gebruiksduur: 2 maanden
• CNK code: 3643-939

HAHA HAHA

iVision Dry

• 10 ml
• NaHa 0,2% + 0.2% Hypromellose
• combineert NaHA en Hypromellose
• geen bewaarmiddelen / fosfaten
• CNK code: 425-0072

HAHA

VISCOSITEIT

VOLGENS ERNST VAN DE SYMPTOMEN EN VOORKEUR PATIËNT

hyaluronzuur (‘s nachts)

T: +32 (0)2 769 70 00 • W: www.simovision.com/farma • blog.simovision.com 
Simopharma® is de farmaceutische afdeling van Simovision®.

your partner in disease management
cataract  premium IOL ICL retina cornea ®dry eyes

• 20x 0.5 ml
• NaHa 0,2% + 0,2% Hypromellose
• combineert NaHA en Hypromellose
• geen bewaarmiddelen / fosfaten
• zeldzame unidose o.b.v. NaHa
• eenvoudig aan te brengen
• gebruik: tot 12 uur na opening
• CNK code: 425-0080

iVision Dry

HAHA

• 10ml
• de hoogste viscositeit 
• Niet-Newtoniaanse vloeistof1, hetgeen de 

traanverspreiding bij knipperen bevordert.
• verhoogde NaHa concentratie: 0,2%
• CNK code: 3213-410
• goedkoopste in de markt!

nieuw! nieuw! nieuw!

Carbomeer


