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THERAPIE
ZONDER GLUE 
ZONDER ALLERGIEËN 

Het alternatief voor de pleis-
ter in professionele strabis-
me en amblyopie therapie.

Productgegevens OKKLUEASY

www.berenbrinker.de

OKKLUEASY is een zachte 
fleece oog occlusie flap voor 
bevestiging aan een bril bij 
amblyopie therapie.

Wettelijke vereisten:
n	OKKLUEASY is een medisch hulpmiddel van klasse I volgens regel 1 en voldoet aan de eisen   

 in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad betreffende  

 medische hulpmiddelen.

n	CE-markering, evenals DIN EN ISO 15223-1 op alle verpakkingen

Mogelijke toepassingsgebieden:
n	Amblyopie therapie van brildragers, door het maskeren / verduisteren van het beter ziende   

 oog, om het slechter ziende oog te „trainen“.  
n	In geval van intolerantie voor de pleister en gebrek aan therapietrouw.

Informatie over voorschrijven en vergoeding in Duitsland:
n	Positie nummer: 25.21.20.0

Materiaalspecificaties:
n	bedrukte fleece stof van 100% polyester gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standaard 100
n	Microfilament getwijnd garen van 100% polyester gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standaard 100  
n	Klittenband wit van 100% polyamide gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standaard 100

Opmerking:
n	Wasvoorschriften: handwas, niet geschikt voor droger

Bewaarinstructies:
n	droog opbergen

Verpakkingsmateriaal:
n	Bedrukt vouwdooskarton met sluitpunt en kleurrijk bedrukt plakpunt met motief. 

Verpakkingseenheid:
n	1 stuk verkrijgbaar in 4 maten - mini, midi, maxi en maxi+.

  

HUILENDE KINDEREN? 
VERDRIETIGE OUDERS?
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Dit document is vertrouwelijk en mag 

zonder schriftelijke toestemming van 

Berenbrinker Service GmbH niet aan 

derden worden verstrekt of gerepro-

duceerd.
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 Fabrikant: 

 Berenbrinker Service GmbH 

 Leinenweg 57

 D-33415 Verl
 

 Tel. +49 (0)5246 9649053

 Fax +49 (0)5246 9649054
 

 info@berenbrinker.de

 www.berenbrinker.de

Afmetingen van het product:

GTIN REF
voor brilmonturen  

met lensafmetingen   
B x H

Soort product

4050184000002 NL80010 34-41 mm x 20-26 mm OKKLUEASY mini

4050184000019 NL80020 41-47 mm x 22-32 mm OKKLUEASY midi

4050184000026 NL80030 47-52 mm x 31-38 mm OKKLUEASY maxi

4050184000071 NL80040 50-55 mm x 39-45 mm OKKLUEASY maxi+


