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 OKKLUEASY  
VOOR THERAPIE ZONDER STRESS!
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De DUURZAME 
pleister alternatief 

bij strabisme en 
amblyopie therapie.

VERKLARENDE VIDEO: WWW.OKKLUEASY.NL

Dit is hoe OKKLUEASY  
is bevestigd aan de bril.
Klittenband naar boven en vervolgens de bril in de 
grote opening aan de zijkant steken en doordrukken.  
Trek OKKLUEASY met zachte druk over de lens, haal het 
klittenband onder het neusstuk door en bevestig het aan 
de bovenkant van de bril. Klaar! Therapeuten kunnen u 
verdere tips geven – en elke verpakking wordt geleverd 
met gedetailleerde instructies voor het bevestigen van 
de bij elke verpakking.

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

NIEUW
E COLLECTIE

past links

past rechts

past altijd

op elke bril

gegarandeerd

Huilende  
kinderen,  
verdrietige  
ouders?  
Nooit meer!

VEEL 
COOLE
NIEUW 

ONTWER-
PEN

NIEUW FORMAATmaxi+

DUURZAME THERAPIE

ZONDER TE PLAKKEN
ZONDER ALLERGIEËN

OKKLUEASY is verkrijgbaar in de volgende maten:

mini Lensgrootte: 34-41 x 20-26 mm 
 GTIN 4050184000002 / REF NL80010

midi Lensgrootte: 41-47 x 22-32 mm
 GTIN 4050184000019 / REF NL80020

maxi Lensgrootte: 47-52 x 31-38 mm 
 GTIN 4050184000026 / REF NL80030

maxi+ Lensgrootte: 50-55 x 39-45 mm 
 GTIN 4050184000071 / REF NL80040



 OKKLUEASY  
voor een duurzame en professionele  
strabisme- en amblyopie therapie

ondoorzichtig

verkrijgbaar in 4 maten

passen op elke bril, rechts of links

geen kleven, geen trekken

voor strabisme en amblyopie

geen verdriet

geen allergieën

materiaal: Zachte fleece

duurzaam

met de hand wasbaar

veel coole ontwerpen

Gunstiger over de gehele therapie dan occlusiepleisters

NU OOK VERKRIJGBAAR IN MAAT maxi+

 ONLINE BESTELFORMULIER OP: 

www.okklueasy.nl

Het oogluik voor bevestiging aan de aan de 
bril te bevestigen. Een duurzaam alterna-
tief voor de occlusielap voor professione-
le strabisme- en amblyopie-therapie.  
 
Therapeuten, ouders en kinderen zijn enthousiast. Sim-
pelweg omdat een pijnloze therapie zonder allergische 
reacties de motivatieproblemen bij de wortel aanpakt!  

OKKLUEASY in mini, midi, maxi of maxi+? Met de  
OKKLUEASY liniaal bepaalt u in een handomdraai de opti-
male maat!

DE MODELLEN 
Here you can see a small selection. 

More designs on okklueasy.nl

Meer motieven

NIEUW FORMAATmaxi+
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