
Duette™ Hybride
De revolutionaire contactlens 
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Maatwerk in contactlenzenMaatwerk in contactlenzen

Lens Utrecht
oud Kerkhof 15, utrecht
telefoon 030 - 23 17 840

Alle vestigingen van Lens beschikken over uitgebreide optometrie apparatuur. Een team van oogmeetkun-
digen van Lens staat klaar om te voorzien van uitgebreid oogonderzoek en garanderen daarmee perfecte 
oogverzorging op maat. 

Lens Deventer
broederenstraat 30, Deventer
telefoon 0570 - 61 37 37

Lens Arnhem
Steenstraat 2, arnhem
telefoon 026 - 44 21 421
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Karin, 33 jaar
“Ik zie nu altijd helder en nooit meer 
onscherp. Ik ben helemaal verrukt over het 
scherpe zicht dat ik nu met mijn Duette 
lenzen heb. Alles is zoveel helderder dan 
met mijn torische zachte lenzen!”

Robert, 37 jaar
“Ik was nogal sceptisch om van zachte 
lenzen naar hybride lenzen met een harde 
kern over te gaan. Maar ik ben nu erg blij 
dat ik het gedaan heb. Ik zie zoveel beter! 
Het comfort van de Duette lenzen is net zo 
goed als dat van mijn zachte lenzen!”

Melissa, 30 jaar
“ ‘s Avonds zie ik nu scherp en stabiel met 
mijn Duette lenzen. Met mijn torische 
zachte lenzen was het ’s avonds niet 
helder. Wanneer ik moest rijden zette ik 
dan ook altijd mijn bril op. Met Duette 
hoeft dat gelukkig helemaal niet meer!”

Hoe het werkt
De Hybride Duette™ contactlens is in het 
centrum van de contactlens hard. Het harde 
gedeelte raakt het oog net niet; het zweeft er 
boven. Door de stabiliteit van het materiaal 
zorgt de contactlens ervoor dat de scherpte 
van het zien altijd superieur en constant is.

De rand van de contactlens is gemaakt 
van zacht lensmateriaal. Het resultaat? De 
contactlens rust onvoelbaar op het oog. 
Zowel het centrale harde gedeelte als de 
zachte rand zijn gemaakt van materialen 
die zeer hoog zuurstofdoorlaatbaar 
zijn. De zachte rand en de hoge 
zuurstofdoorlaatbaarheid zorgen ervoor dat 
de contactlens zeer comfortabel draagt.

Hybride contactlenzen worden ieder half 
jaar vervangen, en kunnen met de meeste 
moderne, zachte contactlensvloeistoffen 
worden verzorgd.

Voor wie
De Duette™ Hybride contactlenzen zijn voor 
een brede toepassing geschikt:
l  voor ieder die niet voldoende of wisselend 

ziet met zachte contactlenzen.
l  voor ieder die wel perfect ziet met harde 

(vormstabiele) contactlenzen, maar het 
draagcomfort te laag vindt of te veel last 
heeft van stofjes onder de contactlens.

l  voor alle vormstabiele lensdragers die 
angst hebben om de contactlens te 
verliezen.

l  voor hen die alle contactlenzen 
geprobeerd hebben en waar geen 
blijvend succes behaald is.

Waar te verkrijgen
De Hybride Duette™ contactlenzen 
worden door uw vakman aangemeten. De 
contactlensspecialist/ optometrist heeft 
daarvoor een speciale training gevolgd.
De aanmeting gebeurt met zorg waarbij uw 
oog uitvoerig wordt opgemeten. 

harde contactlenzen en zachte contactlenzen zijn al jaren op de markt. 

Door wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen is 

er nu een nieuwe contactlens ontworpen: de hybride contactlens. in deze 

gloednieuwe contactlens komen de beste producteigenschappen van 

de harde- en de zachte contactlens samen. De twee zeer verschillende 

materialen zijn in de hybride contactlens samengebracht en dit heeft geleid 

tot een revolutionair product. Door specialisten wordt nu al gesproken over 

de perfecte symbiose.

De Hybride Duette™ contactlens, van de Amerikaanse fabrikant Synergeyes, wordt in Nederland ge-
distribueerd door Microlens Contactlens Technology. Hybride Duette™ contactlenzen zijn ontworpen 
voor niet pathologische ogen. Naast de Hybride Duette™ serie zijn een aantal andere Hybride contact-
lenstypen beschikbaar: Synergeyes A™, Synergeyes KC™, en Synergeyes PS™ en ClearKone™. Deze serie-
contactlenzen worden gebruikt voor een variëteit aan medische toepassingen. 


