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Simovision®

Wie zijn we?

Simovision® werd opgericht in 2002.

Actief in het domein van de oftalmologie, is Simovision® intussen uitgegroeid 
tot een gewaardeerde partner in oogheelkundige oplossingen binnen vakgebieden 
zoals cataract, retina, refractiechirurgie en diagnose en behandeling van droge ogen. 
 
Als leverancier van kwalitatief hoogstaande producten aan privéklinieken en ziekenhuizen 
staan wij eveneens garant voor een flexibele service, betrouwbaarheid en kennis van zaken, 
op basis waarvan de missie en visie van Simovision® geformuleerd werden.

In 2014 besloot Simovision® tot diversificatie met de oprichting van de afdeling Simopharma® 
die het grote publiek innoverende producten op het gebied van droge ogen, glaucoom, retinopathie 
en desinfectie aanbiedt.
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Website 
www.simovision.com 

 
Productoverzicht 

Downloads 
Toric Calculator 

Event inschrijvingen

Blog 
blog.simovision.com 

 
Oordeelkundig oogheelkundig 

Oftalmologische trends 
Wetenschappelijke kennis 

Tips & Tricks 
Vragen uit de praktijk

Social Media 
Volg ons op 

Facebook & LinkedIn

Events 
OB 

(voor oogartsen) 
 

DayOPH 
(voor oogartsen in opleiding) 

 
Optometry Workshop 

(voor optometristen)

Marketing Tools 
Patiënten brochures 
Website materiaal

Praktijk op de kaart

Nieuwsbrief 
simovision.com/nieuwsbrief 

 
Blijf 2x /maand op de hoogte!

En meer... 
Customer Service

Inhouse Service Afdeling
Simo+ Service Plan

Onze Tools...
Hoe kunnen we u helpen?
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EDOF Technologie 
LENTIS® Comfort

Referentie:

Merk:

Visus:

Dioptrie:

Design:

Preloaded:

Materiaal:

Materiaal (BIS):

Kleur:

Optie Torisch:

Design optiek:

Incisiegrootte:

A-Constante 
(SRK/T) IR:

Aanbevolen 
injector:

Het EDOF Concept
Tal van producenten van intraoculaire lenzen claimen een EDOF lens in het gamma te hebben. 
Maar niets is altijd wat het lijkt. We doen het EDOF concept in de LENTIS® Comfort IOL 
voor u uit de doeken!

Algemeen beschouwd omvat het EDOF concept (Extended Depth Of Focus) de toename 
van het dieptezicht van een optisch systeem, zonder het aantal focuspunten te laten stijgen.
 
Maar waarin excelleert LENTIS® Comfort op vlak van EDOF en tilt ze het optische resultaat 
naar een nog hoger niveau?

LENTIS® Comfort | « be comfortable ! » 

Een blik op de LENTIS® Comfort IOL volstaat om haar unieke optische principe te vatten, waarbij de 
geleidelijke overgang van de optiek meteen opvalt. Dit specifieke systeem van “asymmetrische refractie” 
biedt een echt alternatief in tegenstelling tot conventionele systemen (diffractieve implantaten of systemen 
die verschillende manieren van sferische aberratie hanteren). Het resultaat van deze technologie? 
De patiënt wordt een echte toevoeging geboden voor de correctie van het intermediaire zicht mét behoud 
van optimaal zicht. Vervolgens zorgt LENTIS® Comfort -door haar eenvoudig maar tegelijkertijd effectief 
ontwerp- voor een gelijkmatige lichtverdeling tussen de verschillende kijkafstanden terwijl het maximale 
energieverlies aanzienlijk beperkt wordt. Hierdoor profiteren uw patiënten van uitstekende resultaten qua 
contrastgevoeligheid, maar worden ook dysfotopsieën zoals Glare & Halo tot een minimum herleid. 
 
De hoge stabiliteit van dit platform gekoppeld aan haar optische prestaties zijn ideaal voor de correctie van 
astigmatisme en bieden ook “oplossingen op maat” voor monovisie of in combinatie met lenzen met een 
hogere additie. Meer dan redenen genoeg dus om LENTIS® Comfort -de 1e EDOF op de markt sinds 2012-
te bestempelen als dé onbetwiste referentie op het gebied van EDOF IOL’s!

Uw LENTIS® Comfort, gebald in 15 punten

1. Uniek optisch design
2. Reële additie voor correctie van intermediair zicht
3. Neutrale correctie van sferische aberraties
4. Uitstekende verdeling van het binnenkomende licht
5. Beperkt contrastverlies (< 4%)
6. Eenvoudige correctie van astigmatisme
7. Onafhankelijk van pupilgrootte
8. Mogelijkheid om te combineren met andere addities
9. Eenvoudige en reproduceerbare incisie (1.8mm)
10. Dubbele bescherming tegen PCO
11. Hoge rotatiestabiliteit
12. Minder gevoelig voor refractive surprises
13. Eenvoudig te centreren
14. Progressieve overgang van ver naar intermediair zicht
15. Meer dan 20.000 LENTIS® Comfort IOL’s geïmplanteerd in België

Bezoek onze blog voor een 
meer gedetailleerde blik 

op de prestaties van 
LENTIS® Comfort 

- blog.simovision.com -

LENTIS® Comfort 
Meer dan 20.000 

IOL’s geïmplanteerd in België
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EDOF Trifocaal
Acunex® Vario LENTIS® Comfort Mplus (Family) Liberty®

AN6V LS-313 MF15 LS-313 MF30 
LS-313 MF30X

677PMY

Teleon Surgical Oculentis Oculentis Medicontur®

EDOF EDOF Trifocaal Trifocaal

+10.0D to +30.0D (0.5D) -10.0D => -1.0D (1.0D) 
+0.0D => +36.0D (0.5D)

-10.0D => -1.0D (1.0D) 
+0.0D => +36.0D (0.5D) 

8.0 D => +35.0 D

C-Loop Plate Plate C-Loop

☑ (Non-preloaded: 677MY)

Hydrofoob Hydrofiel Hydrofiel Hydrofiel

Acrylaat Acrylaat Acrylaat Acrylaat

Yellowish Clear Clear Yellow

Wordt verwacht ☑ 
LS-313MF15 T0-T6 
(non-preloaded)

☑ 
LU-313MF30XT(Y) 
(non-preloaded)

☑ 
677MTY 
(non-preloaded)

Refractief Refractief Refractief Diffractief

2.2 mm 1.8 mm / 2.2 mm 1.8 mm / 2.2 mm 2.2 mm

119.3 118.5 118.5 118.9

Medicel Accuject Medicel Viscoject 
Medicel Viscoject Bio

Medicel Viscoject 
Medicel Viscoject Bio

MEDJET PIL-MA

EDOF Technologie 
LENTIS® Comfort

Premium IOL
EDOF | Trifocaal
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Hydrofoob
BI-FLEX HB (POB-MA) Avansee™ Preload 1P Avansee™ Preset 3P

Referentie: 877PA CP2.2R PU6AS

Merk: Medicontur® Kowa Kowa

Visus: Monofocaal Monofocaal Monofocaal

Dioptrie: -10.0D => +9.0D (1.0D)
+10.0D => +30.0D (0.5D)
+31.0D => +35.0D (1.0D)

+6.0D => +10.0D (1.0D)
+10.0D => +30.0D (0.5D)

+6.0D => +10.0D (1.0D)
+10.0D => +26.0D (0.5D)

Design: C-Loop C-Loop C-Loop

Preloaded: ☑ ☑ ☑
Materiaal: Hydrofoob Hydrofoob Hydrofoob

Materiaal (BIS): Acrylaat Acrylaat Acrylaat 

Kleur: Clear
Yellow (877PAY)

Clear 
Yellow (YP2.2R)

Clear 
Yellow (PN6AS)

Optie Torisch: ☑ 
CP-TX (“X” = 3 t.e.m. 7) 
(preloaded)

Wordt verwacht 

Design optiek: Refractief Refractief Refractief

Incisiegrootte: 2.2 mm 2.4 mm 2.4 mm

A-Constante 
(SRK/T) IR:

118.9 119.0 119.0

Aanbevolen 
injector:

n.v.t. (lens reeds in injector) n.v.t. (lens reeds in injector) n.v.t. (lens reeds in injector)

Monofocale IOL
Hydrofoob | Hydrofiel
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Hydrofiel
Q-FLEX (PIL-MA) BI-FLEX HL (PIL-MA) LENTIS® L-313

Referentie: 640P 677P L-313

Merk: Medicontur® Medicontur® Oculentis

Visus: Monofocaal Monofocaal Monofocaal

Dioptrie: 0.0D => +30.0D -10.0D => -1.0D (1.0D)
+00.0D => +30.0D (0.5D)
+31.0D => +35.0D (1.0D)

-10.0D => +35.0D (1.0D) 
+10.5D => +29.5D (0.5D)

Design: Mickey Mouse C-Loop Plate

Preloaded: ☑ (Non-preloaded: 640AB) ☑ (Non-preloaded: 677AB)

Materiaal: Hydrofiel Hydrofiel Hydrofiel

Materiaal (BIS): Acrylaat Acrylaat Acrylaat

Kleur: Clear
Yellow (640PY)

Clear
Yellow (677PY)

Clear

Optie Torisch: ☑ 
677TA(Y) 
(non-preloaded)

☑ 
LS-313 T0-T6 
(non-preloaded)

Design optiek: Refractief Refractief Refractief

Incisiegrootte: 2.2 mm 2.2 mm 1.8 mm / 2.2 mm

A-Constante 
(SRK/T) IR:

118.9 118.9 118.1

Aanbevolen 
injector:

MEDJET PIL-MA MEDJET PIL-MA Medicel Viscoject 
Medicel Viscoject Bio
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AddOn® IOL 
1stQ GmbH

Het AddOn® Platform biedt een gepaste oplossing in 
het corrigeren van de zogeheten “refractive errors”. 
 
De AddOn® lens wordt in de sulcus geplaatst, in additie 
van de in de kapselzak geplaatste IOL. Deze lens is 
bovendien compatibel met de gebruikelijke IOL’s.

AddOn®

Refractive Errors

Streeft optimale veiligheid in sulcus na 

• “Sulcus Fit” m.b.v. 4 flexibele haptics
• Rotatiestabiliteit dankzij 4 flexibele haptics
• Convexe/concave optiek 

Geen contact met IOL => Geen celmigratie
• Geen “Iris Capture”

Beschikbaar in 4 varianten 

Sferisch | AddOn SPHERICAL
Corrigeert sferische restwaarde na initiële ingreep  

Progressief | AddOn PROGRESSIVE
Voegt additionele zichtcorrectie toe na initiële ingreep

Torisch | AddOn TORIC
Corrigeert resterend astigmatisme na initiële ingreep

SML | AddOn SML
Biedt passende oplossing voor AMD patiënten
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EVO Visian ICL™ 
STAAR® Surgical

Menige procedures inzake zichtsverbetering beloven een 
optimalisatie van de visus, doch slechts weinigen hiervan 
kunnen de kwaliteit en eigenschappen aanbieden van 
EVO Visian ICLTM, met name:

• Behandelt myopie, hyperopie en astigmatisme
• Vervaardigd uit Collamer®, 

een uiterst biocompatibel materiaal
• Optimaal refractief resultaat 

met behoud van 99% patiënttevredenheid1

• Corrigeert groot aantal zichtproblemen: 

• Bijziendheid:  -0,5D => -18D
• Verziendheid:  +0,5D => +10D
• Astigmatisme:  tot +6D

ICL
Brilvervangende chirurgie

• Grote optische zone (tot -14D)
• Uiterst scherpe visus & uitstekende nachtvisus
• Induceert geen klachten van droge ogen
• Ook aangewezen bij patiënten met dun hoornvlies

Wereldwijd 
>1.000.000 ICL’s 

geïmplanteerd

1 Patient Survey, STAAR Surgical ICL Data Registry, 2018
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Vivior Monitor
Next Gen Intelligence

Optimaal refractief resultaat...
op maat van uw patiënt

De optimale keuze voor een bepaald lenstype en de daaraan
gekoppelde chirurgie verdient meer dan een vluchtig gesprek 

of een subjectieve vragenlijst...

Maak het subjectieve objectief, met Vivior!

De Vivior Monitor biedt objectieve gegevens over de levensstijl 
van uw patiënt. De ingebouwde sensors meten afstand, omgevingslicht

en kleur, aangevuld door een versnellingsmeter, een gyroscoop en
een magnetometer. Na de meetperiode worden de opgenomen data

vervolgens geüpload in een cloud-omgeving.

Die data wordt op haar beurt geanalyseerd door state-of-the-art 
AI-algoritmes en u terugbezorgd als inzichtelijke grafieken en cijfermateriaal.

Stelt u zich eens even voor dat u over alle data beschikt om 
het meest geschikte lensontwerp voor uw patiënt te selecteren, 

op basis van deze objectieve gegevens...

1 2 3

matcht kijkgedrag van patiënt met uw lens 
die hiermee het best overeenstemt!

NIEUW: Lifestyle Match Index (LMI)
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Het droge ogen syndroom (Dry Eye Disease, DED) is 
een veelvoorkomende pathologie die, regio-gebonden, 
5 tot 15% van de bevolking aantast. De prevalentie van 
de ziekte stijgt bovendien met de leeftijd.

Door de actuele manier van leven versterken 
de symptomen van deze vervelende pathologie 
die meer en meer voorkomt:

• dagelijks werken op een scherm
• autorijden
• kunstlicht
• pollutie
• dragen van contactlenzen

Dry Eye Platform
Meer dan alleen symptoombestrijding

Simopharma® stelt u met trots haar Dry Eye Platform 
voor. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen:

 1 Partner voor een totaalexpertise in de 
 diagnose én behandeling van droge ogen.

 Educatie & opleiding | Onze training 
 “Nieuwigheden inzake Droge ogen”.

 Dé ideale basis voor het behandelen van 
 oorzaken, in plaats van alleen symptomen...

 Een financieel interessant productaanbod

1

2

3

4
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Diagnostiek
idra

Analyseer alle traanfilm-lagen
SBM idra is een geïntegreerd diagnostisch platform 
dat u in staat stelt een volledige analyse te maken van 
de verschillende lagen van de traanfilm, gekoppeld aan 
een database die alle metingen bij elkaar brengt.

idra biedt u eveneens de mogelijkheid om de evolutie 
van de ziekte op te volgen en stelt de patiënt in staat 
het resultaat van een eventuele behandeling visueel 
waar te nemen.

Snel en eenvoudig deze testen

• 3D Meibografie
• Auto-NIBUT:  Non Invasive Break Up Time   

   (Mucinelaag)
• BUT:   Break Up Time (Mucinelaag)
• LLT:   Lipid Layer Thickness 

   (automatische analyse van de dikte 
   van de vetlaag)

• T. M.:   Tear meniscus (Waterig deel)
• Knipperfrequentie
• WTW:  White-to-white meting 

idra laat verder ook toe om deze testen te integreren 
in de meegeleverde software:

• OSDI (Ocular Surface Disease Index)
• Osmolariteit
• Schirmer test

Meet osmolariteit in 
slechts enkele seconden
I-PEN®, ‘s werelds eerste, handheld, point-of-care, 
solid-state elektronisch diagnostisch apparaat 
voor het detecteren en indirect meten van de 
osmolariteitsniveaus van de traanfilm voor de diagnose 
van marginale, milde, matige en ernstige droge ogen.

• Kwantitatieve meting van osmolariteit
• Betaalbare point-of-care-test
• Snel en eenvoudig te gebruiken (meting duurt ca. 2 sec.)
• Reproduceerbaar, nauwkeurig en betrouwbaar
• Gebruikt Single-Use-Sensors (SUS)

Het apparaat geeft een kwantitatief osmolariteits-
testresultaat weer op het LCD-scherm, uitgedrukt in 
mOsms/L. Geen berekeningen vereist. 

Alleen bedoeld voor professioneel in-vivo diagnostisch gebruik

I-PEN®

betere monitoring en behandeling 
van uw patiënt inzake Dry Eye Disease

Inclusief Patiënten App
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Behandeling
E-Eye

Nieuwe methode voor 
Meiboom Klier Dysfunctie
Dankzij jaren van onderzoek werd een methode 
ontwikkeld om de dysfunctie van de Meiboom Klieren 
op een efficiënte manier te behandelen.

Deze behandeling -uitvoerig getest geweest in klinische 
studies- is gericht op het herstellen van de werking 
van de Meiboom Klieren en is dus niet enkel een 
symptomatische aanpak.

De Behandeling

Voorafgaand aan de behandeling wordt de eye mask 
(opake bescherming voor de ogen) correct gepositioneerd 
over de ogen van de patiënt.

De optische gel, die met het toestel meegeleverd wordt, 
wordt in een dikke laag op de jukbeenderen en de 
temporale zone aangebracht.

Een serie van 5 pulslicht shots per oog -o.b.v. IRPL 
(Intense Regulated Pulsed Light) wordt eveneens ter 
hoogte van de jukbeenderen en de temporale zone 
aangebracht, gaande van nasaal naar temporaal.

Een tweede sessie moet 14 dagen na de eerste 
uitgevoerd worden. Volgende sessies worden met een 
interval van één maand uitgevoerd.

In de behandelde zones 
(de regio van de jukbeenderen 
en de temporale regio) loopt de
parasympatische zenuw.

Anatomisch gezien is deze
zenuw via secundaire
vertakkingen verbonden
met de Meiboom Klieren.

Effect van de behandeling

Het effect van de behandeling is cumulatief in functie 
van het aantal behandelingen en het herstel van 
de Meiboom Klieren hangt af van de graad van ernst 
van de droge-ogen pathologie van de patiënt:

• effect waargenomen van 1 behandeling 
gedurende 1 week;

• effect waargenomen gedurende 2 à 3 weken 
na de 2e sessie;

• effect waargenomen gedurende 6 maanden 
tot meer dan 2 jaar na 3-4 sessies.1

2

3

4
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Behandeling
VisuXL

CoQ10 | Lichaamseigen...
Dus waarom als supplement?
Zoals zoveel andere stoffen in ons lichaam, verandert en vermindert 
de samenstelling en/of productie van CoQ10 met de leeftijd.
Specifiek oogheelkundig blijkt uit studies echter dat de aanwezigheid van CoQ10:

• leidt tot verminderde apoptose na PRK1

• leidt tot verminderde apoptose van hoornvliesfibroblasten2

• leidt tot stabiliserende werking op de cornea na een cataractoperatie3

• leidt tot verminderde blootstelling aan UVB en dus verminderde corneaschade4

• dienst doet als adjuvans in bepaalde refractieve situaties 
door de genezing van het hoornvliesepitheel te versnellen5

Unieke oplossing
met 2 componenten
Cross-linked HA

HA helpt het oogoppervlak te smeren en te 
bevochtigen. Het hyaluronzuur van VisuXL is 
bovendien cross-linked en niet-lineair. Zodra een 
druppel VisuXL het oogoppervlak raakt start de 
werking onmiddellijk.

In de praktijk blijft VisuXL 3 keer6 langer op het 
oogoppervlak dan alternatieve behandelingen 
(met lineair HA), wat ook betekent dat er minder druppels 
per dag aangebracht moeten worden.

Co-enzym Q10

De hoofdfunctie? Bijdragen aan de productie van 
cellulaire energie in de mitochondria4. Bovendien 
fungeert CoQ10 als krachtige antioxidant om vrije 
radicalen in en buiten cellen te bestrijden en te 
beschadigen.

CoQ10 helpt de wondgenezing op het oogoppervlak 
en het herstel van het hoornvlies te bevorderen.3,4,5 
Door het aanwezige Cross-linked HA wordt CoQ10 
langer op het oppervlak van de ogen gehouden.

1 Brancato R et al. Concomitant effect of topical ubiquinone Q10 and vitamin E to 
prevent keratocyte apoptosis after excimer laser photoablation in rabbits. J Refractive 
Surgery 2002; 18:135–139.
2 Chen CC et al. Coenzyme Q10 Reduces Ethanol-Induced Apoptosis in Corneal Fibroblasts. 
PLoS ONE 6(4): e19111. doi:10.1371/journal.pone.0019111
3 Fogagnolo P et al. The Effects of Topical Coenzyme Q10 and Vitamin E D-α-Tocopheryl 
Polyethylene Glycol 1000 Succinate after Cataract Surgery: A Clinical and in vivo Confocal 
Study. Ophthalmologica. 2013; 229(1):26–31.
4 Mencucci R et al. CoQ10-Containing Eye Drops Prevent UVB-Induced Cornea Cell Damage 
and Increase Cornea Wound Healing by Preserving Mitochondrial Function. IOVS 2014; 
55(11):7266–7271.
5 Gumus K. Topical Coenzyme Q10 Eye Drops as an Adjuvant Treatment in Challenging 
Refractory Corneal Ulcers: A Case Series and Literature Review. Eye & contact Lens 2017; 
43 (2):73–80.
6 Muzzi M & Mencucci R. In vivo comparison of the residence time of cross-linked compared 
to linear hyaluronic acid in rabbit eye. Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics 
(AOPT) 13th Scientific Meeting, Feb 16-19 2017, Florence Italy. Poster.

lees meer op blog.simovision.com
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Behandeling
Xailin

Verzachtend, geeft ’s nachts verlichting in het geval van 
droge ogen:

• Doorzichtig laagje dat smeert en het oogoppervlak vochtig houdt.
• Samengesteld uit zachte paraffine, witte plantaardige olie 

en lanolinealcohol.
• Een tube met meerdere dosissen met 5g oogzalf 

– te gebruiken gedurende ca. 60 dagen.
• Steriel verpakt.

Xailin Fresh

Een combinatie van CMC en elektrolyten die het 
oogoppervlak smeert, hydrateert en voedt:

• CMC helpt om veranderingen van het hoornvlies tegen te 
gaan door het oogoppervlak te bedekken en te beschermen. 
(smeermiddel met langdurige werking).

• Slijmvlieshechtende eigenschappen voor een verhoogde 
retentieduur (zonder bewaarmiddelen).

• Aangenaam voor de patiënt en veelzijdig.
• Steriele unidosis van 0,4 ml.
• Iets visceus (CMC 0,5%) voor eenvoudig indruppelen.
• Kan ook worden gebruikt als hydratatieoplossing 

voor contactlenzen.

Xailin Night

zonder bewaarmiddelen

Werkt verzachtend voor gemiddeld 
tot ernstig droge ogen

• O.b.v. Natriumhyaluronaat (0,2%): 
- het meest gebruikt in oogsmeermiddelen in Europa. 
- met een hoog moleculair gewicht, dewelke aan 

het product een grotere viscositeit geeft.
• Langdurige smering van het hoornvliesoppervlak 

dankzij de langere contactduur en een verlenging 
van de “break-up time”.

• Flesje met meerdere dosissen van 10 ml, eenvoudig in gebruik.
• Weinig kans op ongewenste irritatie door de bewaarstof.

Verlicht de symptomen van droge ogen zoals 
pijn, irritatie of het gevoel van vreemde voorwerpen.

• O.b.v. Hypromellose (0,3%) g/v in flesje.
• Natriumperboraat & water gebufferd transport systeem.

zonder bewaarmiddelen (in het oog*)

Voor een verzachtend en fris gevoel 
en langdurige verlichting bij droge ogen.

• O.b.v. Carbomeer (0,2%)
• Smeert en beschermt het oogoppervlak.
• Blijft op het oog en bezorgt patiënten 

een langdurigere verlichting.
• Praktische presentatie
• Eenvoudig aan te brengen, 2 tot 4x per dag.
• Eveneens geschikt voor wie contactlenzen draagt, 

te gebruiken vóór de lenzen worden ingebracht.

De juiste kunsttraan... voor de juiste patiënt

Xailin Hydrate

Xailin HA

Xailin Gel

Xailin Wash

Steriele oplossing voor oogreiniging 
zonder bewaarmiddelen / unidose 
voor kinderen en volwassenen

Aanbevolen bij:
• oogirritatie, infectie of inflammatie
• dagelijkse en postoperatieve hygiëne
• reductie bacteriële, virale of allergische verontreiniging
• verwijdering van vreemde lichamen

* Bevat perboraat: een bewaarstof die verdwijnt bij contact met het oog.
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Droge ogen
Schaal van ernst

275

290

310

330

350

380

365

380

Gemiddeld 
330-350 mOsms/L

Ernstig 
>350 mOsms/L

Mild 
310-330 mOsms/L

Marginaal 
290-310 mOsms/L

Normaal 
< 290 mOsms/L
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Droge ogen
Gefaseerde aanbevelingen voor behandeling1

Fase 1 - 275-330 mOsms/L

• Informeren over de situatie, behandeling en prognose
• Aanpassen van omgevingsfactoren en voedingspatroon 

(inclusief orale inname van essentiële vetzuren)
• Identificeren en mogelijk wijzigen of vermijden van 

bepaalde systemische/topische medicijnen
• Gebruik van oogsmeermiddelen (rijk aan lipiden)
• Hygiëne van de oogleden, eventueel met warme kompressen

Fase 2 - 330-380 mOsms/L 

• Oogsmeermiddelen zonder bewaarmiddelen teneinde het 
toxische effect van het bewaarmiddel te minimaliseren

• Behandeling op basis van theeboomolie tegen Demodex
• Behoud van de traanfilm d.m.v. punctale occlusie of 

een bril die vochtige warmte genereert
• Nachtelijke behandelingen zoals zalf/vochtkamerapparatuur
• In de dokterspraktijk: 

- fysieke verwarming en expressie van Meiboom klieren 
- therapie op basis van gepulseerd licht (IRPL)

• Geneesmiddelen op voorschrift, zoals topisch antibioticum, 
topisch corticosteroïde (voor een korte periode) of andere.

Fase 3 
• Orale secretagogen 
• Autologe/allogene serum-oogdruppels
• Therapeutische contactlensopties
• Soepele lenzen
• Starre sclerale lenzen

Fase 4 
• Topische corticosteroïden gedurende langere periode
• Transplantatie van amniotisch membraan
• Chirurgische punctale occlusie
• Andere chirurgische benaderingen 

(vb: Tarsorrhaphy, speekselkliertransplantatie)

essentiële 
vetzuren 
PRN De Omega-3

oogzalf/-gel 
met bewaarmiddel 
Xailin gamma

theeboomolie 
tegen Demodex 
TT Mousse

vochtkamer 
apparatuur 
tranquileyes Kit 
(Chronic DE Kit)

gepulseerd licht 
IRPL 
E-Eye

oogdruppel o.b.v. 
CoQ10 & E TPGS 
VisuXL

oogsmering/zalf  
zonder bewaarmiddel 
Xailin Fresh / Night
VisuXL

Simopharma® stelt aan de hand van haar “Dry Eye Platform“ het merendeel van diagnostiek en behandelingen in fase 1 
en fase 2 ter beschikking door middel van innovatieve en kwalitatieve producten die tegemoet komen en passen binnen 
de hierboven omschreven “stepwise” droge ogen benadering. 
 
1 Aanbevelingen gebaseerd op TFOS DEWS II Management and Therapy Report - The Ocular Surface 15 (2017) 575-628.

OgenBlik Webshop 
www.ogen-blik.expert/shop



oogsmering/zalf  
zonder bewaarmiddel 
Xailin Fresh / Night
VisuXL
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Behandeling
PRN De Omega-3

PRN De Omega-3
Waarom?

• Omdat het een alternatieve behandelingsmethode 
biedt: systemisch in plaats van topisch.

• Omdat ze, in tegenstelling tot de gelijkaardige 
Omega-3 in visolie, geen onzuiverheden bevat.

• Omdat het lichaam deze Omega-3 maximaal kan 
absorberen, i.t.t. de niet-veresterde vorm.3

• Omdat ze dermate vervaardigd werd met als doel 
om de gezondheid van de ogen te verbeteren en 
de symptomen van droge ogen te verlichten.

• Omdat het productieproces van deze Omega-3 een 
maximale zuiverheid en veiligheid4 waarborgt 
(NUT_AS 2797/2, NUT_AS 2797/3).

• Omdat het 1.680mg EPA en 560mg DHA bevat, 
ongeacht de innamevorm (gelules of vloeibaar).

Niet ter vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige 
voeding en van een gezonde 
levensstijl.
1 Smith G. Treatment of MGD and Dry Eye with Omega-3s 
rTG – Clinical & Refractive Optometry 2014; 25: 4.
2 Epitropoulos et al. Effect of Oral Re-esterified Omega-3 
Nutritional Supplementation on Dry Eyes. Cornea. 2016 
Sep; 35(9):1185-91.
3 Lawson LD, Hughes BG. Human absorption of fish oil 
fatty acids as triacylglycerols, free acids, or ethyl esters. 
Biochem Biophys Res Commun, (1988): 52, 328-35.
4 Ashley J.T.F. et al. Evaluating Daily exposure to 
Polychlorinated Biphenyls and Polybrominated Diphenyl 
Ethers in Fish Oils supplements; Food additives and 
Contaminants May 2010 Part A, 27(8): 1177-1185.

Niet elke Omega-3 is dezelfde...
In een recent artikel werd aangetoond dat de verhouding tussen 

Omega-6 en Omega-3 de ontstekingsprocessen bij Meibomian Gland Disease (MGD) 
ten dele kan uitlokken.1 Een studie in CORNEA toonde bovendien aan 

dat de toevoeging van Omega-3 de symptomen van droge ogen beïnvloedt.2

De problematiek situeert zich echter in het feit dat we zelf geen Omega 3 aanmaken 
in het lichaam, waardoor dit via de voeding -en met name d.m.v. visolie- aangebracht 
moet worden aangebracht. Maar zelfs dan volstaat een normaal voedingspatroon in 

de meeste gevallen niet voor een toereikende hoeveelheid Omega 3 
en om bijgevolg de risico’s op droge ogen te beperken.

Ingrediënten

• Visolie, rijk aan Omega 3 
(ansjovis, sardienen, makreel)

• Gelatine
• Gezuiverd water
• Natuurlijk aroma van bessen en oranje
• Vitamine D (Cholecalciferol)
• Extract rijk aan tocoferol: E306 (Antioxidant)
• Glycerine E422 (drager).
• Bevat geen gluten, lactose, 

kleurstoffen of kunstmatige aroma’s.

lees meer op blog.simovision.com
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OCT voor zowel voor- als achtersegment
• Basis model: retina – glaucoom – cornea 

- inclusief 3D Widefield En Face Imaging 
- inclusief Optovue’s exclusieve FLV & GLV voor glaucoom 
   (Focal Loss Volume en Global Loss Volume) 

• Inlusief DualTrac™ Motion Correction, 
resulterend in superieure beeldkwaliteit

• Inclusief follow-up en trendanalyse
• Uitbreidbaar met 3 modules: 

 
 • Epithelial Thickness Mapping (ETM) 
 • Total Corneal Power (TCP) 
 • AngioVue AngioAnalytics

Total Corneal Power
IOL calculatie, met uiterste precisie

• Meet zowel voor- als achterzijde van cornea
• Optimaliseer post-refractieve IOL Calculatie
• Maximaal vertrouwen in chirurgisch resultaat

Epithelial Thickness Mapping
Vroegtijdige detectie epitheel-veranderingen

• Gezondheidsindicator van het oogoppervlak
• Pre- en postrefractieve chirurgie-evaluatie
• Diagnose en follow up bij droge ogen

Diagnose
Avanti® Widefield OCT
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Diagnose
AngioVue AngioAnalytics

AngioVue
• Niet-invasieve visualisatie van de bloed flow van retina en oogzenuw 

• AngioVue HD (400 x 400 density) 
verbeterde visualisatie van de fijne bloedvaten op een 6 x 6 mm kubus 

• AngioVue Projection Artifact Removal 
essentieel voor een goede interpretatie en kwantificatie

AngioAnalytics
Unieke kwantificatie tool

• Foveale avasculaire zone + trend analyse
• Vasculaire densiteit superficial & deep complex
• Kwantificering peripapillaire blood flow
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Diagnose
Solix FullRangeTM  OCT

Diverse pathologieën, van voor- tot achtersegment
Belangrijke innovaties hebben de mogelijkheden 
van oogzorgspecialisten vergroot. Oculaire pathologieën 
worden sneller geïdentificeerd en beter beheerd.

Meestal is daarvoor echter meer dan 
één beeldvormingstoestel nodig... Tot nu!
Ontdek Solix FullRangeTM OCT van Optovue.

Superieure diagnose
Met deze unieke eigenschappen

• Captatie van hele voorsegment in 1 scanbeweging
• Infraroodbeelden voor Meiboomklier evaluatie
• Glaucoomanalyse dankzij structurele beelden 

en vasculaire visualisatie
• Kraakheldere beeldvorming van retina, vitreum 

en choroidea, zelfs bij hoog-myope patiënten
• Non-invasieve 3D-imaging (via de AngioVue®-

technologie) voor visualisatie & kwantificatie 
van retinale vasculatuur

• ‘Wellness-module’: genereert een beoordelingsrapport 
dat het onderzoeksproces stroomlijnt, de nood 
aan uitgebreidere beeldvorming kan verklaren 
en de betrokkenheid van de patiënt verbetert.

• Geïntegreerde fundus camera

Enkel SOLIX biedt de ‘FullRangeTM’ 
beeldvorming: breed en diep, 
zonder in te boeten op helderheid 
of resolutie.
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OCT voor zowel voor- als achtersegment

Zoals zoveel andere stoffen in ons lichaam, verandert en vermindert 
de samenstelling en/of productie van CoQ10 met de leeftijd.
Specifiek oogheelkundig blijkt uit studies echter dat de aanwezigheid van CoQ10:

• Basis model: retina – glaucoom – cornea
• Inclusief follow-up en trendanalyse
• Uitbreidbaar met modules: 

1 SCAN 

VOLLEDIGE 
VOORKAMER

18 MM 
BREEDTE

6,25 MM 
DIEPTE

Meibomian Glands

Anterieur
• Corneale en epitheliale diktekaart 

op 10 mm diameter. 

• SOLIX FullRange anterior Segment 
Bekijk de volledige voorkamer met slechts 
1 scan voor maximale breedte en diepte. 

• Droge ogen 
Epitheliale dikte & visualisatie van de Meiboom Klieren 
dankzij  External IR Imaging.

Glaucoom
• De SOLIX Glaucoom module laat toe diepgaande 

structurele en vasculaire analyses te maken 
van de oogzenuw. 

• 1 Scan met  Motion Correction Technology (MCT) 
genereert zowel OCT als angio-OCT beelden 
met de AngioAnalytics kwantificatie tools 
voor maximale efficiëntie. 

• Snelle & adequate opvolging van uw patiënt. 

• Inclusief Optovue’s exclusieve FLV & GLV.

Retina
• En Face OCT  DualMontage 

Combineer twee 9 x 9 mm scans voor 
een naadloze weergave van de posterieure pool.

• QuadMontage & 3D OCTA 
AngioAnalytics OCTA Metrics

• Full Range Retina
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OCT
Overzichtstabel

Model Avanti® Widefield OCT Solix FullRangeTM  OCT

Scan snelheid 70.000 A-scans /sec. 120.000 A-scans /sec.

Scan breedte 3 - 12 mm 3 - 16 mm

Scan diepte tot 3 mm tot 3 mm (in “regular Mode”) 
tot 6,25 mm (in “FullRangeTM” Mode)

Module Retina

Module Glaucoom

Module Voorsegment

AngioVue AngioAnalytics Optioneel

Total Corneal Power (TCP) Optioneel niet beschikbaar

Epithelial Thickness Mapping (ETM) Optioneel

Fundus Camera niet beschikbaar

IR Imaging niet beschikbaar

Beelden: 
Solix FullRangeTM  OCT

Avanti® Widefield OCT Solix FullRangeTM  OCT
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Behandeling
Vitreo-retinale instrumenten

Achtersegment in een nieuw daglicht
KatalystTM Surgical is een toonaangevend bedrijf met ruim 40 jaar ervaring 
op het gebied van design en productie van kwalitatief hoogstaande 
chirurgische achtersegment-producten. 
 
Het merk heeft intussen al vele “cutting-edge” producten ontwikkeld 
en zo bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van vitreo-retinale chirurgie.

Gros van retinale 
aandoeningen 

Holtes in de Macula
Diabetische retinopathie

Ablatio retinae
Bloedingen

Volledig
Gamma 

Canules
Pincetten

Laser probes
Lichtprobes

Membraanpicks
Polishers

en meer...

Reusable én disposable!
Één van de vele voordelen van dit merk is dat het ook alle re-usable 
handinstrumenten kan leveren voor uw oogchirurgie. De titanium re-usable 
instrumenten van KatalystTM Surgical beschikken over:

• een levenslange garantie tegen corrosie
• een levenslange garantie tegen productiefouten

Laser Probe 

Skinny Steerable V6530Soft Tip Cannula 

DVC1300
Forceps 
Stiff DEXTM

Catalogus
simovision.com/katalyst

20Ga 23Ga 25Ga 27Ga
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Ontdek de ‘Multispot’ meerwaarde
De Ellex lasers/fotocoagulatoren zijn beschikbaar in verschillende 
golflengten (groen, geel en rood) maar ook in een combinatie van 
deze golflengten. 
 
Dankzij een uitzonderlijke stereoscopische hoek bieden deze toestellen 
een uiterst gedetailleerde visualisatie van de perifere retina, 
mét behoud van optimale diepteperceptie en kleuren. 
 
Een jarenlange expertise laat Ellex bovendien toe lasers op de markt 
te brengen met een constante en ideale energetische stabiliteit, 
hetgeen betrouwbare, reproduceerbare en daardoor efficiënte 
behandelingen garandeert. 
 
Niet alleen intuïtief gebruiksgemak staat voorop. Ook het geheel van 
kabels werd in het apparaat zelf geïntegreerd, waardoor het design erg 
compact is. Tot slot werd ook specifieke aandacht besteed aan het 
ergonomische aspect en is de tafel uitgerust met de mogelijkheid 
om ook personen met een verminderde mobiliteit te behandelen.

Behandeling
Lasers / Fotocoagulatoren

Aanbevolen 
behandelingen
• Retinale behandeling 

o.b.v. fotocoagulatie
• Open hoek glaucoom (OAG) 

behandeling (trabeculoplastie)
• Gesloten hoek glaucoom 

(CAG) behandeling 
(iridotomie en iridoplastie)



Model integre pro T M integre pro scan T M

Type Laser Solid-state laser diode en caviteit (ZenTec™)

Beschikbare golflengten
Configuratie geel-rood: 561 nm en 670 nm

Configuratie geel: 561 nm
Configuratie groen-rood: 532 nm en 670 nm

Configuratie groen: 532 nm

Laser modus Continu

Uitgaand vermogen Rood: ≥ 1,35 W / Geel: ≥ 2 W / Groen: ≥ 2 W

Vermogen blootstelling cornea Rood: 1 W / Geel: 1,5 W 
Groen: 1,5 W

Rood: 50-1000 mW / Geel: 50-1500 mW 
Groen: 50-1500 mW

Duur blootstelling Monospot: van 0,01 tot 8 seconden Monospot: van 10 tot 8000 ms
Multispot: 10, 20, 30 ms

Spot diameter Van 50 tot 1000 μm (parfocaal), continu variabel Monospot: van 50 tot 1000 μm, continu variabel 
Multispot: van 50 tot 500 μm, continu variabel

Spleetlamp In optie beschikbaar Niet beschikbaar

Vergroting 5 standen: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Stereoscopische hoek 10°

Accessoires
Total Solution™ elektrische tafel

Beweegbare voet en pedaal

Track Pad

Touchpad (10”)

integre proTM integre pro scanTM

integre pro scanTM

Dit « multispot » toestel biedt de mogelijkheid om het door u gewenste 
behandelpatroon te selecteren, inclusief instelbare grootte en 
oriëntering in combinatie met het instellen van vermogen 
en spatiëring. Hierdoor beschikt u over een brede waaier aan 
verschillende behandelopties met een bijkomende mogelijkheid om 
bepaalde opties te personaliseren.

Dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit van haar individuele optische 
onderdelen en een uitmuntende stabiliteit garandeert integre pro scanTM 
een uniforme energiedistributie over de volledige diameter van 
de laserstraal én over het geheel van het ingestelde behandelpatroon.

• Retinale fotocoagulatie - laag energieniveau
• Uitstekend perifeer zicht
• Intuïtief gebruiksgemak dankzij Track Pad of Touchpad
• Behandelsnelheid: ‘25 spots’ patroon in 0,5 seconden 

- één van de snelste ‘multispot’ fotocoagulatoren op de markt
• Ergonomisch
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2RT® bestaat uit een innovatieve laser therapie 
met 1 specifiek doel: het stimuleren van de natuurlijke 
genezingsprocessen in het oog en het behandelen van 
retina-pathologieën van degeneratieve aard. 2RT® 
technologie biedt in dit opzicht dan ook een concrete 
behandeloptie bij tijdig vastgestelde AMD.

Dit toestel beschikt over de gepatenteerde Nanopix™ 
technologie: een unieke nanoseconde impuls-laserstraal 
voor het ‘targeten’ van welbepaalde korrelige structuren 
van individuele cellen aanwezig in het retinale epithelium.

Eigenschappen 

Behandeling in vroeg stadium
In geval van AMD biedt 2RT® de unieke mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen in 
het verloop van deze pathologie, teneinde de retinale functie te verbeteren 
en op die manier de degeneratieve AMD processen te vertragen. 
 
Klinische en wetenschappelijke studies hebben bovendien aangetoond dat 2RT® 
een mononucleaire cellulaire reactie kan uitlokken bij patiënten die lijden aan AMD 
in een vroeg stadium, met inbegrip van microglia stimulering.¹ ²

Snel en slechts beperkt invasief
In tegenstelling tot conventionele retinale fotocoagulatie -die wél permanente schade kan toebrengen 
aan de gevoelige structuren in het oog- hanteert 2RT™ 500x minder energie. Dit maakt een efficiënte 
behandeling van Klinisch significant macula-oedeem (CSME) mogelijk, zonder het toebrengen van  
thermische schade aan het netvlies en de haar omringende cellen.³

Behandeling
2RT® | Doeltreffende AMD behandeling

Deze Nanopix Technology™, stelt 2RT® in staat ver- 
ouderende RPE cellen methodisch te vervangen, zonder 
hierbij collaterale schade te veroorzaken aan de boven- 
liggende fotoreceptorstaven en kegels in de retina.

1. Jobling et al., “Nanosecond Laser Therapy Reverses Pathologic 
and Molecular Changes in Age-Related Macular Degeneration without 
Retinal Damage,” The FASEB Journal 29, no. 2 (February 1, 2015): 
696–710, doi:10.1096/fj.14-262444.

2. Guymer, R.H., et al., Nanosecond-laser application in intermediate AMD – 12-month results of fundus appearance and macular function. 
Clin Experiment Ophthalmol. 2013 Oct 3. doi: 10.1111/ceo.12247.

3. Casson RJ. Et al., “Pilot randomized trial of a nanopulse retinal laser versus conventional photocoagulation for the treatment of diabetic 
macular oedema”, Clin Experiment Ophthalmol. 2012 Aug;40(6):604-10
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Behandeling
Diabetische retinopathie

Wat is nūretin®?
nūretin® is een omega-3 supplement in tabletvorm 
(200mg EPA / 1g DHA in een 1/5e verhouding), 
specifiek gedoseerd voor: 

• De preventie van diabetische retinopathie bij 
type 2-diabetespatiënten die nog geen retinaal-
vasculaire occlusie hebben opgelopen.3 

• De behandeling in combinatie met intravitreale 
injecties bij patiënten met diabetische retino- 
pathie (vermindering van de dikte van 
het oedeem).4

Wanneer hoge niveaus van bloedsuiker niet aangepakt 
worden, leidt dat tot schade aan de bloedvaten van 
het lichtgevoelige weefsel van het netvlies: diabetische 
retinopathie en (definitief) verlies van gezichtsvermogen.5

Één van de hoogste concentraties omega 3 in het 
lichaam, vooral DHA, bevindt zich in het netvlies. 
“Peer-reviewed” gegevens tonen de behoefte aan een 
voedingsinname van omega 3 EPA / DHA om de patiënt 
te beschermen tegen de ontwikkeling of progressie van 
diabetische retinopathie, bij diabetespatiënten die al een 
tekort hebben aan omega-6-vetzuren.6

Functie van Omega 3 in nūretin®

• Omega-3, meerbepaald DHA, is essentieel 
voor de retinale gezondheid.7

• De herveresterde Omega-3 in nūretin® is 
de meest zuivere, geraffineerde, geconcentreerde 
en lichamelijk best absorbeerbare vorm.

Omega-3 en retinopathie: 
een kwestie van evenwicht

Tot nu toe was er niets dat de kans op het 
ontwikkelen van retinopathie bij diabetes deed 
verminderen, behalve het zorgvuldig omgaan 
met de bloedglucosewaarden. Tot nu...
 
Klinische studies1 hebben immers bewezen dat een 
specifieke formule van herveresterd triglyceride DHA 
(een type Omega 3-vetzuur) het ontstaan en de 
progressie van diabetische retinopathie kan vertragen. 

Uit deze en andere onderzoeken blijkt zelfs dat de 
progressie van diabetische retinopathie in sommige 
gevallen met bijna 50% is verminderd.2

Ontdek nūretin®: een aanvullende behandeling bij uw 
patiënten met diabetische retinopathie. Een product van 
Physician Recommended Nutriceuticals® (PRN).

1-2. nūretin® Clinical Fact Sheet. Mounting Evidence that Docosahexaenoic Acid Can 
    Delay the Onset and Slow the Progression of Diabetic Retinopathy in Patients with 
    Diabetes. PRN Physician Recommended Nutriceuticals. 2018
3. Dietary Marine Omega-3 fatty acids and incident Sight-Threatening Retinopathy in 
    Middle and Older Individuals with Type 2 Diabetes. JAMA Ophthalmol. October 2016, 
    Volume 134, Number 10
4. Combined Intravitreal Ranibizumab and Oral Supplementation with Docosahexaenoic 
    Acid and Antioxidants for Diabetic Macular Edema. Retina 2016
5. N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Prevent Diabetic Retinopathy by Inhibition of Retinal 
    Vascular Damage and Enhanced Endothelial Progenitor Cell Reparative Function PLoS 
    One. January 2013, Vol. 8 Issue.
6. Sala-Vila A, Díaz-López A, Valls-Pedret C, et al. Dietary Marine ω-3 Fatty Acids and 
    Incident Sight-Threatening Retinopathy in Middle-Aged and Older Individuals With Type 
    2 Diabetes: Prospective Investigation From the PREDIMED Trial. JAMA Ophthalmol. 
    2016;134(10):1142–1149. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.2906
7. J. Dyerberg, et al., Bioavailability of marine n-3 fatty acid formulations, Prostaglandins 
    Leukotrienes Essent. Fatty Acids (2010), doi:10.1016/j plefa.2010.06.007

NUT-AS 2797/4


