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GEZONDHEID DIE JE KUNT ZIEN

Onze oplossingen en producten ver-
gemakkelijken noodzakelijke lang- 
durige therapieën. Speciaal voor 
kleine patiënten bieden wij zachte 
en comfortabele oplossingen die 
gemakkelijk hanteerbaar zijn voor 
kinderen en zacht voor de huid.   
Wij adviseren u graag.

DIENSTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Wat u kunt verwachten  

Ons waardesysteem
We laten acties spreken.

Flexibiliteit, betrouwbaarheid, snelheid, 
service en kwaliteit – daar staan wij en 
onze producten voor. Als fabrikant van 
oogheelkundige medische producten 
zijn wij gevestigd in Verl, Westfalen. Van 
hieruit zorgt ons ervaren team ervoor 
dat onze individuele oplossingen helpen 
om gediagnosticeerde oogaandoenin-
gen te genezen. Hiervoor werken wij 
nauw samen met oogartsen en orthop-
tisten.

In de zorgsector staat de naam Be-
renbrinker voor innovatieve producten 
waar klanten – en vooral jonge patiënten 
– absoluut op kunnen vertrouwen om-
dat de productkwaliteit klopt.  
 
Hypoallergene en bijzonder huidvriendelij-
ke artikelen voor het oog maken deel uit 
van het assortiment.

 

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en apo-
theken alsmede oogartsen, orthoptisten, 
neurologen, psychologen en hun beroeps-
verenigingen gebruiken en bevelen de in-
novatieve gezondheidsproducten van ons 
bedrijf aan.
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GEZONDHEID GAAT ONS ALLEN AAN.
En om alles goed te laten verlopen, van diagnose tot genezing, is er 
behoefte aan competente specialisten, doordachte therapieën en na-
tuurlijk de juiste producten. Wij van Berenbrinker hebben ons assor-
timent speciaal op het thema oogheelkunde afgestemd. 

HORLOGEGLAS VERBANDEN 
OKKLUglas en de geventileerde, niet-condenserende variant OKKLU-
glas AERO zijn huidvriendelijke en ergonomisch gevormde medische 
hulpmiddelen voor de ogen. Het horlogeglasverband sluit perfect aan 
en biedt maximaal comfort.  

OCCLUSIEPLEISTER 
Als u zowel kinderen als ouders wilt ontlasten en harmonie op het 
spreekuur wilt waarderen, raden wij OKKLUPETZ voor de gevoelige huid 
aan! Gemaakt van huidvriendelijke materialen en met zachte kleefstoffen.  

OCCLUSIEFLAPPEN 
Het duurzame alternatief voor pleistertherapie is OKKLUEASY - een 
oogafsluitflapje van zacht vlies! Het wordt aan de bril bevestigd en werkt 
betrouwbaar. Voor pijnloze therapieën zonder allergische reacties.  
Nu in vele nieuwe ontwerpen.

OOGCOMPRESSEN 
Alleen het beste voor de ogen: OKKLUfix oogkompressen zijn bijzonder 
absorberend en gemaakt van hoogwaardige grondstoffen. Dit is de eni-
ge manier om kwaliteit te creëren die precies goed is wanneer de ogen 
zachte bescherming het hardst nodig hebben.

OP-SETS 
Onze ervaring en uw expertise zitten in onze speciaal ontwikkelde 
operatiesets. Wij stellen alle producten samen die u nodig hebt voor 
verschillende oogheelkundige chirurgische situaties.



OKKLUglas   
 Horlogeglas verbanden die beschermen en  
de kwaliteit van leven behouden  
 Vertrouw op kwaliteit. Dag na dag comfort 
en bescherming. Ideaal voor langdurige the-
rapieën. Veelzijdig in gebruik. Ook met UV- 
bescherming.

zelfklevend, niet-steriel, 
met extra grote pleister

met ventilatie, zelf- 
klevend, niet-steriel, 
met extra grote pleister

OKKLUglas AERO EXTRA 
met UV-bescherming

glas glas
EXTRA

glas
AERO

glas
AERO UV

glas
AERO EXTRA

glas
AERO EXTRA UV

zelfklevend,  
niet-steriel

met ventilatie, 
zelfklevend,  
niet-steriel

OKKLUglas AERO 
met UV-bescher-
ming

OKKLUglas is geschikt voor zowel postope- 
ratieve zorg als behandeling. behandeling.  
Mogelijke toepassingsgebieden zijn:

Cataractchirurgie 

LASIK/LASEK 

Ptosis-OP 

Lagophthalmos 

Sicca syndroom 

Gezichtsparese

hypoallergeen dragermateriaal,  
geschikt voor langdurige therapieën

doorzichtig, onbreekbaar en stabiel  
beschermkapje van polycarbonaat

absorberend: geen overtollige vloeistof  
in de beschermkapje

nu ook verkrijgbaar met UV-beschermings- 
niveau 2-1.2 verkrijgbaar volgens DIN EN 170

ook verkrijgbaar met EXTRA grote comfort- 
pleister

ooptimaal geplaatste ventilatieopeningen  
in de uitvoeringen AERO, AERO UV, AERO 
EXTRA & AERO EXTRA UV voor ideale  
bescherming en helder zichtt

Nadere informatie op  
www.okkluglas.de



OKKLUEASY  
Oogocclusieflappen voor bevesti-
ging aan de bril. Het duurzame 
alternatief voor de occlusie- 
pleister voor professionele  
strabisme en amblyopie therapie 
 
Eindelijk: Therapie zonder stress, 
plakken, trekken, pijn en rode 
huid. 

Huilende kinderen,  
verdrietige ouders?  
Nooit meer!

Hoe is OKKLUEASY aan de bril 
bevestigd? De video op  
WWW.OKKLUEASY.NL  
laat zien hoe het werkt! 

Therapeuten, ouders en kinderen zijn en-
thousiast. Simpelweg omdat een pijnloze 
therapie zonder allergische reacties de 
motivatieproblemen bij de wortel aanpakt! 
OKKLUEASY in mini, midi, maxi of maxi+? 
Met de OKKLUEASY meetlat bepaalt u in 
een handomdraai de optimale maat! 

het duurzame alternatief voor pleisterwerk

ondoorzichtig

verkrijgbaar in 4 maten

passen op elke bril, rechts of links

geen plakken, geen trekken

voor strabisme en amblyopie

geen verdriet

geen allergieën

materiaal: zachte fleece

wasbaar met de hand

veel leuke designs

goedkoper over de hele therapie  
dan occlusiepleisters

NIEUW
E 

collectie

Lensgrootte (BxH): 34-41 x 20-26 mmmini
Lensgrootte (BxH): 41-47 x 22-32 mmmidi

Lensgrootte (BxH): 47-52 x 31-38 mmmaxi

Lensgrootte (BxH): 50-55 x 39-45 mmmaxi+

OKKLUEASY is leverbaar in de volgende maten:

Zo te bestellen en voor 
meer ontwerpen, infor- 
matie, video’s enz. op  
www.okklueasy.nl.



Be
so

nders sanft und schonend.

VON ELTERN    ENTWICKELT

VON ELTERN    ENTWICKELT

VON ELTERN    ENTWICKELT

VON ELTERN    ENTWICKELTZacht en mild voor  
gevoelige, jonge huid.  
Meer informatie op 
WWW.OKKLUPETZ.DE OKKLUSIONSPFLASTER

NEUNEU

>>

OKKLUPETZ   
 Superzachte occlusiepleisters voor strabisme en amblyopie –  
voor de gevoelige, jonge huid  
 OKKLUPETZ occlusiepleisters zijn gemaakt van huidvriendelijke mate-
rialen. We gebruiken alleen zachte lijm en kleuren niets. Dit is vooral 
goed voor gevoelige kinderhuid!

ondoorzichtig 

ademend 

het huidweefsel wordt beschermd 

in de kleuren „naturel” en „wit”

wekken creativiteit op en motiveren 

vervaardigd volgens ISO-norm 

coole stickers inbegrepen 

niet gekleurd en dus anti-allergeen

Voor kinderen is pleistertherapie een mo-
eilijke tijd. Dit wordt duidelijk in elke minu-
ut van het dagelijks leven. Maar hoe wordt 
de therapie uiteindelijk ontspannen? 
Het antwoord: Als u zowel kinderen als 
ouders wilt ontlasten en de harmonie in het 
spreekuur wilt waarderen, adviseren wij 
OKKLUPETZ voor de gevoelige huid!  
 
Onze occlusiepleisters zijn zacht, kleurrijk 
en koel! Gemaakt van huidvriendelijke ma-

terialen en met zachte kleefstoffen. Let op: 
OKKLUPETZ zijn nooit gekleurd - dit is vo-
oral goed voor gevoelige kinderhuid!  
 
Om het plezier erin te houden en kinde-
ren te motiveren door therapie, worden  
OKKLUPETZ geleverd met leuke stickers. 
Ze inspireren tot creativiteit en maken de 
occlusiepleisters individueel mooi!



Voor professionele wondve-
rzorging. Perfect wanneer 
de ogen zachte bescher-
ming nodig hebben het me-
est dringend nodig hebben.

Kwaliteit voor de praktijk:

bijzonder absorberend

gemaakt van hoogwaardige 
grondstoffen

OKKLUfix  
 Oogkompressen voor professionele wondverzorging

OKKLUfix is gemaakt van ho-
ogwaardige grondstoffen. Dan-
kzij de sterk gecomprimeerde 
binnen lagen wordt het bescher-
mende kussenkarakter en een 
optimaal absorptievermogen. De 
buitenkant van de kompressen 
bestaat uit huidvriendelijk ve-
zelvlies en is aangenaam zacht. 
Het zelfklevende oogkompres 
OKKLUfix is volledig steriel ver-

pakt en is perfect voor super-
snelle verzorging.

fix



IVOM-SET 
 
Voor een veilige toepas-
sing van geneesmidde-
len

INDIVIDUELE SET 
 
Afgestemd op uw  
persoonlijke wensen

CATARACTSET 
 
Voor een snelle en  
efficiënte therapie

IVI-SET 
 
Gericht op de essentie

OOGCHIRURGIE SET 
 
Perfect voorbereid met 
de alleskunner

OP-SETS voor oogchirurgie 
Voor elk geval het juiste gereedschap  
 
In de oogheelkunde staan precisie en veiligheid voorop. Als specialisten 
ondersteunen wij u elke dag bij het leveren van het beste resultaat. Met 
onze producten op maat kunt u zich concentreren op de essentie: Uw 
patiënten.

INDIVIDUEEL. EFFICIËNT. VEILIG.   
 Altijd voorbereid met de juiste chirurgische set

Samen met u stellen wij uw individuele 
chirurgische set voor oogheelkundige in-
grepen samen. Zodat u altijd perfect voor-
bereid bent. Onze ervaren service-experts 
doen suggesties, die u met uw medische 
expertise naar wens perfectioneert. Zo 
komen we samen tot uw optimale oplos-
sing. Wij ondersteunen u niet alleen bij het  

samenstellen van nieuwe sets, maar ook 
bij het voortdurend samen met u verder on-
twikkelen van bestaande sets. samen met 
u. Met onze chirurgische sets bent u in de 
kortst mogelijke tijd optimaal voorbereid op 
alle operaties - om nog beter te kunnen in-
spelen op de individuele eisen van de acute 
therapie.

Onze ervaring en uw expertise zijn ver-
werkt in onze speciaal samengestelde chi-
rurgische sets. Wij stellen alle producten 
samen die u nodig hebt voor verschillende 
oogheelkundige chirurgische situaties. 
Hetzij volgens onze suggesties, hetzij vol-
gens uw wensen. Zo bespaart u tijd bij de 
voorbereiding van de operatie, kunt u de 
kosten transparant berekenen en bent u 
meteen klaar voor uw patiënten, zelfs in 
noodgevallen.

¢	Ongecompliceerde inkoop  
 beheer van OP-Complete  
 oplossingen voor uw behoeften

¢ Individuele montage van de  
 van de sets vanaf slechts  
 50 eenheden

¢ Hoogste productveiligheid  
 en snelle beschikbaarheid

¢ Voorraadopslag bij ons moge- 
 lijk op aanvraag - OP-sets  
 kunnen individueel worden  
 afgeroepen

¢ Lagere kosten en Opzet tijden

De voordelen op een rij 

Van specialisten  
voor specialisten.  
Bezoek ons: 
BERENBRINKER.DE 

>> te bestellen



Berenbrinker Service GmbH 
Leinenweg 57 
D-33415 Verl

Tel. +49 (0)5246 964 90 53 
Fax +49 (0)5246 964 90 54

info@berenbrinker.de 
www.berenbrinker.de

Service für Handel und IndustrieService im Gesundheitswesen

+49 (0)5246 964 90 53

Onze producten vergemakkelijken therapieën,  
zijn zacht en comfortabel - ook en vooral  

voor kleine patiënten.
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