Patiënteninformatie

Opplak prisma
Opplakprisma
U heeft vandaag een opplakprisma meegekregen
van de orthoptist. Een opplakprisma zorgt ervoor
dat u bij recht vooruit kijken geen last meer heeft
van dubbelzien. Als het opplakprima het probleem
van dubbelzien verhelpt kan de opticien het prisma
uiteindelijk inslijpen in uw bril.

Het prisma moet op het:
# linker glas
# rechter glas

Te leen
Een opplakprisma is duur, ongeveer € 50,00 tot
€ 75,00. Deze kosten worden niet vergoed door de
ziektekostenverzekering. Bij de polikliniek
Oogheelkunde van het Amphia Ziekenhuis kunt u
deze prisma's lenen. Wij vragen u het prisma goed
te verzorgen en deze na afloop van de behandeling
weer in te leveren bij de orthoptist. Alleen op die
manier kunnen we deze service blijven geven.

Polikliniek Oogheelkunde:

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
de assistent of uw behandelend specialist.

Locatie Langendijk/Pasteurlaan
T (076) 595 10 77
www.amphia.nl

Verzorging
Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur en
dus de bruikbaarheid van het opplakprisma.
Als uw prisma vuil is kunt u deze aan de rand van
het glas met uw nagel verwijderen.
U kunt het prisma dan met lauwwarm water en
een beetje handzeep schoonmaken en afspoelen.
Droogmaken kunt u het beste doen met een
doekje dat niet pluist.
Gebruik geen agressieve, schurende of bijtende
middelen om het prisma schoon te maken. Ook
de speciale brilreinigingsdoekjes raden we af.

5644/1114

Hoe moet het prisma op uw bril?
Zorg ervoor dat uw brillenglazen goed schoon,
vetvrij en droog zijn.
Plak het prisma vervolgens, met de gladde kant,
op de binnenkant van het glas.
Met schone vingers of een pluisvrij doekje kunt u
de luchtbelletjes er onderuit wrijven.
Plakt het prisma niet goed op uw brillenglas, laat
dan eerst een druppel water op het glas lopen en
probeer het opnieuw.
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