Nachtlenzen
De nachtlens is een vormstabiele lens die je ’s nachts draagt. De lenzen liggen op uw traanvocht en
passen gedurende de nacht uw hoornvlies aan. Hierdoor kunt u de hele dag scherp zien, zonder dat
u daarvoor overdag een bril of lenzen draagt. Nachtlenzen zijn daarmee een gezond alternatief
voor laseren.
Sinds 2000 werken wij met de nachtlenzen. Door jarenlange ervaring weten we precies wat de
nachtlens kan, maar ook wat hij niet kan. Om succesvol nachtlenzen te kunnen dragen zijn er een
aantal voorwaarden:
•
•
•
•

Hij werkt enkel bij minsterktes, bij plus sterktes werkt hij niet,
Bij sterktes van -0.25 t/m -4.50 dioptrie is de slagingskans bijna 100%,
Bij hogere sterktes neemt naar mate de sterkte toeneemt de slagingskans af. Bij sterktes
boven de -5.50 dioptrie is de slagingskans zeer klein,
Ook cilinders hoeven geen probleem te zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Indien je interesse hebt in nachtlenzen en wil weten of jouw sterkte hiervoor in aanmerking komt
kunnen we altijd een aantal voormetingen doen. Van daaruit kunnen we bekijken hoe hoog uw
slagingskans is.

Beheersing van oplopende sterktes bij kinderen
De nachtlens heeft de afgelopen jaren laten zien dat deze bij kinderen een oplopende sterkte kan
bedwingen. Met succes zijn al veel 8-12 jarigen begonnen aan deze manier van lens dragen. Graag
informeren wij u meer over dit fenomeen.

De voordelen van nachtlenzen
Nachtlenzen hebben geen draagproblemen zoals die voorkomen bij gewone contactlenzen. Droge
ogen hebben bijvoorbeeld geen invloed bij het nachtelijk dragen van lenzen.

Wat kosten nachtlenzen?
De nachtlenzen zijn vormstabiele, zuurstof doorlatende contactlenzen die, om op een gezonde
manier te worden gedragen, op jaarbasis moeten worden vervangen. U kunt nachtlenzen bij ons op
2 manieren betalen:
Gebruikmakend van ons Nachtlenzen Plan (NLP)
Instapkosten NLP
Maandelijkse abonnementskosten

€ 299,€ 16,-

Per maand

Jaarlijkse vervanging
Tussentijdse vervanging of breuk

€
€

Per lens
Per lens

79,79,-

Of
Eenmalige aanschaf
Eerste aanschaf

€ 449,-

Jaarlijkse vervanging
Tussentijdse vervanging of breuk

€ 179,€ 179,-

Per lens
Per lens

Nachtlenzen op proef?
Wij zijn zo overtuigd van de nachtlenzen dat je ze drie maanden zonder kostenrisico kunt
proberen. De enige kosten die u dan eventueel heeft gemaakt zijn een paar keer de automatische
afschrijving van € 16,- en een paar euro voor de vloeistof.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u 5 dagen per week (dinsdag t/m zaterdag) bij ons terecht.
Het liefst maken we met u daarvoor een afspraak zodat we de tijd kunnen nemen onze
mogelijkheden met u door te nemen.

