
Een veilige, virusvrije werkomgeving

Driven to help you perform



Innovatieve techniek, 
pragmatische oplossingen

De oogheelkundige zorg en de optiekbranche worden hard geraakt door de coronacrisis. Om in deze 
uitdagende tijd het werk weer op te kunnen pakken, introduceert Rockmed de Eye Care VIRAL FREE 
SOLUTION. De veiligheid nu én straks van zowel oogzorgprofessionals als patiënten en cliënten staat 
hierbij voorop.

De Eye Care VIRAL FREE SOLUTION is een slimme combinatie van innovatieve techniek en 
pragmatische oplossingen, die samen zorgen voor een veilige, virusvrije werkomgeving. De oplossing 
voor oogklinieken, oogheelkundige afdelingen in ziekenhuizen en optiekzaken bestaat uit een 
Virobuster®, Slit Lamp Shield®, Workplace Shield en Medexs certificering. De Eye Care VIRAL FREE 
SOLUTION is leverbaar als totaalconcept, maar de elementen zijn ook los verkrijgbaar.

Eye Care VIRAL FREE SOLUTION



Virobuster®

De basis van onze oplossing 
is de Virobuster®, een 
luchtzuiveringssysteem dat 
zorgt voor een continue flow van 
beschermende lucht rondom 
de patiënt/cliënt. Ook de lucht 
rondom de (eventueel besmette) 
patiënt/cliënt wordt afgezogen 
en gesteriliseerd. Dat zorgt voor 
een veilige, virusvrije werkplek 
tot 300 m3! De Virobuster® wordt 
geïnstalleerd door onze partner 
Medexs.

Eye Care VIRAL FREE SOLUTION

Slit Lamp 
Shield®

Oogcontroles via een spleetlamp 
zijn potentieel gevaarlijk voor 
oogzorgprofessionals en 
patiënten/cliënten omdat er 
eenvoudig luchtwegpathogenen 
kunnen worden verspreid 
via druppelinfectie. Met de 
gepatenteerde Slit Lamp Shield® 
voorkomt u dit. Het scherm 
van plexiglas is eenvoudig 
te monteren op de lamp en 
is compatibel met de meest 
gebruikte spleetlampen, zoals 
Haag-Streit, CSO, Topcon, Keeler, 
Zeiss etc. De Slit Lamp Shield® 
is ook geschikt voor gebruik met 
ooglasers.

Workplace 
Shield

Social distancing – minimaal 
1,5 meter afstand houden – is 
het RIVM-advies. Dat maakt 
het vrijwel onmogelijk om 
werkzaamheden te verrichten, 
waarbij interactie tussen de 
oogzorgprofessional en de 
patiënt/cliënt noodzakelijk is. Met 
het Workplace Shield, een custom 
made scherm van plexiglas, is 
dit wel mogelijk en zijn zowel 
de oogzorgprofessional als de 
patiënt/cliënt beschermd. Het 
scherm is volledig transparant 
en goed te reinigen met een 
desinfecterend middel.

Medexs 
certificering

De Virobuster® zorgt voor 
een virusvrije werkplek. Om 
dit inzichtelijk te maken voor 
u en uw patiënt/cliënt, kan 
Medexs uw werkomgeving 
na de installatie certificeren. 
Medexs is de enige partij in 
Nederland die werkomgevingen 
mag certificeren. Een 
certificeringstraject duurt twee 
uur en toont onomstotelijk aan 
dat uw werkomgeving veilig en 
virusvrij is.



Virobuster®

€ 6.750

Slit Lamp 
Shield®

€ 59 

Medexs 
certificering

€ 995 

Workplace 
Shield

€ 999 € 8.803
of 12 maandtermijnen 

van € 599  
(inclusief plaatsing) 

per meter 
(inclusief plaatsing)

Kies voor een totaaloplossing of bestel los

of 12 maandtermijnen 
van € 775 

(inclusief plaatsing) 

met bijbehorend 
certificaat en 
raamsticker

Totaalprijs v.a. 

exclusief 
verzendkosten

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
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Levertijd en plaatsing

Gezien de urgentie waarmee we op dit moment te maken hebben, is het 
mogelijk om de Eye Care VIRAL FREE SOLUTION binnen een week te plaatsen 
én te certificeren. Kortere levertijden op aanvraag.

Zorg voor maximale veiligheid

De Eye Care VIRAL FREE SOLUTION zorgt voor een veilige, virusvrije 
werkomgeving – desgewenst gecertificeerd door onze partner Medexs. 
Uiteraard is het zaak om ook de algemene hygiëneregels en de specifieke 
RIVM-richtlijnen te respecteren om te zorgen voor maximale veiligheid voor 
uzelf, uw team en uw patiënt/cliënt.

Meer informatie

Wilt u op korte termijn weer veilig aan de slag? Dat is mogelijk met de Eye Care 
VIRAL FREE SOLUTION van Rockmed. Neem contact met ons op voor meer 
informatie via 0499 - 55 10 20 of stuur een e-mail naar info@rockmed.nl. 
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