
M22 OPT voor 
droge ogen

Behandel de oorzaak, 
niet de symptomen!



Bied dé oplossing voor DROGE OGEN 
met de M22 IPL behandeling!

 BEHANDEL DE OORZAAK, NIET DE SYMPTOMEN

 STIMULATIE VAN DE MEIBOMKLIEREN ZORGT VOOR MINDER VERDAMPING VAN HET TRAANVOCHT

 IPL BEHANDELING ZORGT BIJ 90% VAN DE MENSEN VOOR EEN VERBETERING VAN DE KLACHTEN

Wazig 
zicht?

Jeukende 
ogen?

Veel
tranen?

Rode
ogen?

Onderzoek wijst uit dat ruim 2 op de 10 Nederlanders last heeft van 
droge ogen. Veel voorkomende klachten zijn wazig zicht, jeukende 
ogen, tranende en rode ogen. Droge ogen kunnen meerdere oorzaken 
hebben. Recente studies wijzen uit dat de meeste gevallen het gevolg 
zijn van een slechte smering van het oogoppervlak als gevolg van 
een verstoorde samenstelling van het traanvocht. Dit komt door een 
verstopping van de meibomklieren. Voorheen werd gedacht aan een 
tekort aan traanvocht als hoofd-oorzaak bij droge ogen. Dit verklaart 
waarom er zoveel comfortdruppels worden voorgeschreven. 
  

Droge ogen door problemen 
met de meibomklieren
De meibomklieren zijn kleine kliertjes die achter de rand van het 
ooglid liggen. Deze klieren voegen een olieachtige substantie (lipiden) 
toe aan de tranen van de traanfilm wanneer iemand knippert. Deze 
substantie heeft dezelfde eigenschappen als olie, namelijk dat het 

drijft op water. Hierdoor komt deze laag bovenop de tranen te liggen 
en vormt het een laag die ervoor zorgt dat de tranen minder snel 
verdampen. 

Als de toevoeging van deze lipiden wordt verhinderd door een ver-
stopping of verminderde productie zal de samenstelling van de laag 
minder goed zijn, waardoor een slechte smering en snellere verdamp-
ing wordt veroorzaakt. Ook wel de Meibom Klier Dysfunctie (MKD) 
genoemd.

Oogdruppels zorgen maar kort voor verlichting omdat ze slechts de 
symptomen bestrijden. Ook het laten inbrengen van een plug in de 
traanafvoer zorgt er slechts tijdelijk voor dat het oog bevochtigd blijft.  
Het is daarom veel verstandiger om te kiezen voor een langdurige en 
effectieve oplossing.
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Break the dry eye vicious cycle

· Destroys the abnormal blood vessels that are perpetuating the inflammation6,7

· Decreases the level of pro-inflammatory mediators and inhibits the progression of the inflammation8,9 

· Reduces the tear film osmolarity back to normal levels10,11

· Restores meibomian gland’s morphology and functionality9

· Decreases Demodex mites stimulating infection leading to MGD12 

Optima IPL breaks the vicious cycle of inflammation
and restores homeostasis  in DED due to MGD10,11

“I’ve been using IPL to treat MGD for 18 years. Now with Lumenis’ new Optimal Pulsed 
technology (OPTTM) that provides consistent energy level, with no spikes in energy, I can reach 
top success rate with my MGD patients. In addition, recent studies, done by myself and others, 
show that Optima IPL reduces the inflammation which is a key contributor to MGD and Dry Eye” 

Rolando Toyos, MD

DED due to MGD cycle of inflammation
Treat the signs and symptoms of MGD
IPL improves signs and symptoms of DED due to MGD11. 

“Optima IPL is an important addition to my practice as it allows me to offer my patients 
a drug free, drop free treatment and to reach a significant improvement in signs and 
symptoms of DED due to MGD in just few short treatments”.

Laura M. Periman, MD

+91.3% improvement in tear break up time

DED MGD treatment Rosacea  treatment

54.7% decrease in dry eye symptoms 
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Lumenis, the inventor of IPL, is proud to 
present Optimal Pulse Technology (OPT™)

Homogenous pulses
· No spikes in energy
· The energy you choose
 is the energy you get

Safety

Reproducible pulses
· Consistent level of energy
 between pulses

Ef�cacy

·  Optima IPL is a modular system, allowing to extend your practice to  additional         
20 different skin indications and aesthetic treatments (e.g., vascular lesions)

·  ExpertFilters™ tailored to the skin type, indication, and severity for optimized results 

Modular system that includes 
additional skin conditions and 
aesthetic treatments 

SapphireCool™ chiller tip allows to: 

1. Reach higher levels of energy and achieve optimal results 
2. Provide safe and comfortable treatment for the patient

Patented water cooled tip
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Lumenis IPL with OPT™

Middels IPL (Intense Pulsed Light) wordt de Meibom Klier dysfunctie behandeld. Door de lichtflitsen 
worden de Meibomkliertjes in het ooglid gestimuleerd. De hoge dosering aan licht zorgt ervoor dat 
de signalen naar de klieren weer op gang komen en dat de productie aanzienlijk wordt verbeterd.

Daarnaast zorgt de warmte ervoor dat de verstopping verdunt en uiteindelijk wordt opgelost. De 
verstopping is vaak een opeenhoping van een substantie welke, net als bijvoorbeeld vet, dun-
ner wordt door verwarming.  De lipidenproductie neemt vervolgens weer toe en de tranen zullen 
daardoor minder snel verdampen. Bij ongeveer 90% van de behandelde mensen is er een duidelijke 
vermindering van de droge ogen.

Een IPL behandeling pakt de oorzaak aan, 
niet alleen de symptomen. 

Behandel de symptomen van MKD
(= Meibom Klier Dysfunctie)

+91.3% verbetering in traan break up time 54.7% vermindering in droge ogen symptomen
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De M22 OPT
Lumenis, de uitvinder van IPL, presenteert 
vol trots Optimal Pulse Technology (OPT™)
De M22 is een krachtig IPL apparaat dat zorgt voor een 
evenredige energietoediening over de hele pulse. Hierdoor is er 
geen sprake van energiepieken die zorgen voor ongewenste bi-
jwerkingen of energiedalen die de effectiviteit van de 
behandeling beïnvloeden. 

Daarnaast wordt de huid gekoeld tussen de pulsen met een 
unieke SapphireCool™ technologie. Dit zorgt voor een comfortabele 
en veilige behandeling voor de patiënt. Door de combinatie van 
deze elementen zal er geen schade aan omliggend weefsel worden 
veroorzaakt, maar komt de energie daar waar het nodig is.

Gepatenteerde watergekoelde tip
SapphireCool™ chiller tip helpt om:

1. Hogere mate van energie veilig toe te dienen, voor optimaal resultaat

2. Een veilige en comfortabele behandeling voor de patiënt

Homogene pulsen

Geen energiepieken

De gekozen energie wordt daadwerkelijk toegediend

Reproduceerbare pulsen

Consistente energie tussen de pulsen

Andere IPL systemen

Piek Constante
Energie
T1=T2=T3

T1 T1T2 T2T3 T3

Lumenis IPL met OPT™

Modulair systeem met optionele 
oplossingen voor huidproblemen en 
esthetische behandelingen

 Q-Switched Nd:YAG voor de behandeling van tatoeages en pigment

 Nd:YAG voor het verwijderen van blauwe vaatjes

 ResurFX:  voor de behandeling van littekens, striae en voor huidverstrakking

Veiligheid

Efficiëntie

Wat is IPL?
Intense pulsed light (IPL, ook wel als flitslamp aangeduid) kan gebruikt 
worden om huidaandoeningen te behandelen op een methode die 
vergelijkbaar is met laserbehandelingen. Verschillende onderdelen in 
de huid absorberen licht van verschillende golflengtes. Het geabsor-
beerde licht wordt omgezet in warmte.

IPL produceert breedspectrum licht van meerdere golflengten. Met 
behulp van filters kan het spectrum gedeeltelijk aangepast worden, 
afhankelijk van de gewenste behandeling en toepassing. 

Om iets te behandelen moet je het ook bereiken. 
Daarom is het essentieel om de juiste filters ( en dus golflengte), 
pulsduur en intensiteit te gebruiken. Met de M22 wordt de gewenste 
energie verdeeld over meerdere pulsen en wordt de energie op 
een veilige manier toegediend. Hierbij richt de energie zich op de 
omliggende bloedvaten en niet op de Meibomklieren zelf. Door deze 
methode toe te passen wordt de droge ogen problematiek effectief 
en veilig aangepakt.



De behandeling van droge ogen hoeft niet slechts te stoppen bij 
het bestrijden van de symptomen. Door gebruikt te maken van de 
revolutionaire IPL behandel methode met de M22 kan de oorzaak 
daadwerkelijk aan worden gepakt. De M22 is een krachtig IPL 
apparaat die zorgt voor een evenredige energietoediening over de 
hele pulse. Hierdoor is er geen sprake van energiepieken die zorgen 
voor ongewenste bijwerkingen of energiedalen die de effectiviteit van 
de behandeling beïnvloeden. Daarnaast wordt de huid gekoeld tussen 
de pulsen met een unieke SapphireCool™ technologie. Dit zorgt voor 
een comfortabele en veilige behandeling voor de patiënt. Door de 
combinatie van deze elementen zal er geen schade aan omliggend 
weefsel worden veroorzaakt, maar komt de energie daar waar het 
nodig is.

Door deze effectieve, maar veilige werking van de M22 is de IPL 
behandeling binnen handbereik. Nu kunt u uw patiënten een 

permanente oplossing bieden tegen droge ogen.

Training op maat
Naast producttrainingen gegeven door onze productspecialist, is 
een huidtherapeute verantwoordelijk voor uitgebreide huid- en 
behandeladviezen, die zij doorneemt met de opticien. Hierbij kun 
je denken aan de uitvoering van de intake om eventuele contra-
indicaties te achterhalen, maar ook het instellen van de juiste 
parameters, het herkennen van huidreacties en andere tips en tricks. 

Veel opticiens denken daar nog helemaal niet over na en zijn blij met 
onze trainingen op maat. Na de uitgebreide audit is een certificaat 
een must, en bij hercertificering volgt herscholing. Laservision draait 
de eerste dag na installatie van de M22 IPL volledig mee tijdens de 
behandelingen.

Laservision. Méér dan lasers!
Sinds 1990 zijn wij distributeur van lasers en andere hoogwaardige 
medische technologieën. Het begon allemaal met oogheelkundige 
(VISION) lasers (LASER) en dit werd al snel aangevuld met 
(oogheelkundige) diagnostische apparatuur. Sinds de oprichting 
zorgden technologische ontwikkelingen voor een verruiming van de 
toepassingsmogelijkheden en uitbreidingen aan het assortiment. 
En eerlijk is eerlijk, hierdoor dekt de naam Laservision de lading 
tegenwoordig niet helemaal meer. We doen zoveel méér dan lasers.

Wij zijn specialist in het leveren van laserapparatuur, diagnostische 
apparatuur en instrumenten in de Nederlandse medische sector 
(ziekenhuizen, ZBC’s en gespecialiseerde klinieken). Daarnaast 
is Laservision distributeur van diverse medische, esthetische 
en cosmetische hulpmiddelen voor huidtherapeuten en 
schoonheidsspecialisten. Ook verricht de serviceafdeling van 
Laservision sinds jaar en dag onderhoud en service aan de geleverde 
apparatuur. 
Denkt u dus aan Laservision? Denk dan aan méér dan lasers.

IPL behandelingen met de M22 voor droge 
ogen als oplossing voor uw patiënten

Technische Parameters van de Optima IPL

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de behandeling van uw 
patiënten? Neem dan contact op met Laservision of kijk op www.laservision.nl

Systeem Specificaties
Dimensions 44 x 51 x 47 cm
[without ResurFX] (17 x 20 x 19 inches)

Dimensions 44 x 51 x 62 cm
[with ResurFX] (17 X 20 X 24 inches)

Weight `40 kg / 88 lbs
[without ResurFX]

Weight 55 kg / 121 lbs
[with ResurFX]

Electrical 100 – 240 VAC, 12A
requirements max., 50/60 Hz, single
 phase, dedicated line

Universele IPL
Spectrum  400-1200 nm

ExpertFilters  Acne (400 nm-600 nm & 800 nm-1200 nm); 515 nm;
 Vascular (530 nm-650 nm & 900 nm-1200 nm); 560 nm;
 590 nm; 615 nm; 640 nm; 695 nm; 755 nm

Lightguides  15 x 35 mm; 8 x 15 mm, 6 mm Ø

Fluence  Up to 35 J/cm2 for rectangular lightguides;
 Up to 56 J/cm2 for the round lightguide

Pulse Duration  4-20 ms

Pulse Delay  5-150 ms

Pulse Characteristic  Multiple Sequential Pulsing

Repetition Rate  Up to 1 Hz

Cooling  Continuous contact cooling

Risico’s en waarschuwingen (niet meegenomen in de lijst):
Optima IPL is contraindicated for patients with active infections, dysplatic nevi, or tattoos in the treatment area. Optima IPL can cause
epidermal injury, including redness, swelling, scarring, change of pigmentation, blisters, break in skin integrity, and sloughing. Risk of epidermal
injury increases with greater fluence, shorter delays, shorter pulse durations, darker skin pigmentation, thin skin, and exposure to the sun
within one month following treatment. Refer to the operator manual for a complete list of intended use, contraindications and risks.

1. Lemp et al. (2012) Cornea 31(5): 472-8; 2. De Paiva et al. (2006) Am J Ophthalmol 141(3):438-45; 3. Solomon et al. (2004) Ocul Surf 2(1):34-44; 4. Shtein (2011) Expert Rev Ophthal-
mol; 6(5):575-82; 5. Viso et al. (2014) Eur Ophthalmol Rev 8(1):13-6.; 6. Kassir et al. (2011) J Cosmet Laser Ther 13(5):216-22; 7. Papageorgiou et al. (2008) Br J Dermatol 159(3):628-32; 
8. Liu et al. (2017) Am J Ophthalmol 183:81-90.; 9. Yin et al. (2018) Curr Eye Res 43(3):308-13; 10. Toyos & Briscoe (2016) J Clin Exp Ophthalmol. 7(6); 11. Dell et al. (2017) Clin Ophthal-
mol 11:817-827; 12. Prieto et al. (2002) Lasers Surg Med 30(2):82-5.
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