
Langdurige verlichting voor de ogen van uw klant
Bij SBM Sistemi nemen wij het welzijn van uw ogen zeer serieus.

• Dit innovatieve oogmasker biedt een complete verwarmings- en geautomatiseerde  
 massagetechnologie aan in één enkel apparaat, snel en pijnloos;

•  Gemakkelijk te reinigen en geen gel of andere verbruiksartikelen nodig;

•  De geboden behandeling biedt meer dagelijks comfort voor contactlenslens  
 dragers, vermoeide ogen veroorzaakt door intensief beeldscherm gebruik worden  
 fitter na elke toepassing.

COMPLETE VERWARMINGS- EN 
MASSAGE TECHNOLOGIE
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Gebruikt u IPL in de optiekzaak of 
kliniek?
Zoals u misschien weet, voelen IPL patiënten het 
effect van de behandeling niet vanaf de eerste 
sessie. Het verwarmen en masseren van de klieren 
van Meibom is een belangrijke procedure die wordt 
gecombineerd met de IPL therapie.

Activa in combinatie met IPL geeft de patiënt een 
onmiddelijk gevoel  van comfort.

Activa ondersteunt de werkzaamheid van IPL 
behandelingen en zorgt voor verlichting bij 
patiënten.

Activa is een nieuw business 
model
Verhoog de klanttevredenheid en bespaar tijd en geld.

Verlicht spanning symptomen en 
oogzwelling
• Biedt snelle en langdurige verlichting van ooglid  
 ongemakken;

• Produceert een gecontroleerde warmte, die  
 bijdraagt aan het ontstoppen van de klieren van  
 Meibom aan de rand van de oogleden door het  
 zachter maken van de meibum;

• Verlicht gezwollen en geïrriteerde oogleden  
 als gevolg van blefaritis, Meibomklier dysfunctie,  
 strontjes en gerstekorrel;

• Genereert gedurende 15 minuten een constante  
 warmte van ongeveer 42 graden en past een  
 massage toe via microtrillingen om verlichting te  
 maximaliseren;

• Het apparaat is veilig in gebruik en er is geen  
 risico op brandwonden.

Geen extra kosten, verbruiksartikelen niet nodig

Onmiddellijk gevoel van verlichting en welzijn 
voor uw klant

Geen specialist vereist om het apparaat te 
bedienen

Verwarmings- en massage technologie voor 
een snelle en praktische oplossing

De gevalideerde desinfectie procedure zorgt 
voor bescherming tegen infecties

Activa verhoogt de effectiviteit van IPL 
behandeling door onmiddellijke verlichting 
te geven

Pijnloos en ontspannend

Voordelen van Activa

Welzijn voor uw ogen


