
Osvěžení očí Prevence 

 

DUAL INTENSE

Terapie

DUÁLNÍ ÚČINEKDUÁLN INEK

In
di

vi
du

ál
ní

 ře
še

ní
 p

ro
 k

až
dé

ho
 p

ac
ie

nt
a

Co
 o

bs
ah

uj
e

Pr
o 

ko
ho

?

Rychlá úleva

Zklidňuje a zvlhčuje oči a obno-
vuje pocit svěžesti.

0,03% kyselina hyaluronová + 
světlík lékařský (Euphrasia)

Na unavené oči a oči 
vystavené stresu

Stupeň I

Každodenní nutnost

Ochrana a intenzivní péče 
pro podrážděné oči.

0,1% kyselina hyaluronová 
+ dexpanthenol

Mírné až středně těžké formy 
suchého oka a na podporu 

hojení poškozeného povrchu 
oka

* Míra zvlhčení vyplývající z koncentrace kyseliny hyaluronové a úměrné viskozity kapek; + = Složka podporující zvlhčení nebo regenerační účinek (v případě produktu HYLO DUAL® a HYLO DUAL INTENSE® navíc stabilizuje lipidovou vrstvu)

Do stupně IIb

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O VAŠE OČI

Klasika v péči o suché oko

Mírné až středně těžké formy 
suchého oka, stavy po očních 

operacích

0,1% kyselina hyaluronová

Účinné a dlouhotrvající 
zvlhčení, osvědčené a ověřené.

Do stupně IIb

Standardní péče při 
chronických příznacích

Těžké formy suchého oka, 
stavy po očních operacích

0,2% kyselina hyaluronová

Obzvlášť intenzivní 
a dlouhotrvající zvlhčení díky 
vysoké koncentraci kyseliny 

hyaluronové.

Do stupně III

Ochrana očí během 
noci

Všechna stádia suchého oka – 
použití na noc

vitamin A

Zlepšuje slzný fi lm a zabraňuje 
zalepení očí.

Do stupně III

Duální efekt: 
zvlhčení a stabilizace 

lipidové vrstvy

Intenzivní terapie pro 
chronicky suché oči 

se zánětlivými projevy

Mírné až středně těžké formy 
suchého oka s nestabilním 
slzným fi lmem, zánětlivými 

a alergickými projevy

Středně těžké až těžké formy 
suchého oka s nestabilním 

slzným fi lmem, přetrvávající 
nebo těžké projevy zánětu 

0,05% kyselina hyaluronová
+ ectoin

0,2% kyselina hyaluronová
+ ectoin

Zvlhčení povrchu oka, 
stabilizace slzného fi lmu 

a zmírnění očních příznaků 
zánětu a alergií.

Intenzivní zvlhčení 
a stabilizace slzného fi lmu, 

efektivní a dlouhodobé 
utišení zánětlivých projevů 
díky vysoce koncentrované 
a vysoce viskózní kombinaci 

kyseliny hyaluronové a ectoinu.

Do stupně IIb Do stupně III

Úleva pro podrážděné oči

Mírné až středně těžké formy 
suchého oka, chronické 

poškození rohovky

0,1% kyselina hyaluronová
+ heparin

Zvlhčuje a pečuje 
o podrážděnou rohovku 

a spojivku.

Do stupně IIb

Úleva pro podrážděné oči 
během noci

Podráždění očí

heparin

Pečuje o podrážděnou rohovku, 
spojivku a oční víčka a chrání 
povrch oka před vysušením.

Do stupně III
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Osvěžení očí Prevence Terapie

Použitelnost 
6 měsíců 
po prvním 
otevření

Individuální řešení 
pro každého pacienta 
se syndromem suchého 
oka

Bez konzervačních látek 
a bez fosfátů

Žádné omezení vidění 
po aplikaci

Obsahuje cca 300 kapek 
(10 ml)

Použitelnost 6 měsíců 
po prvním otevření

Jednoduchá manipulace 
s patentovaným 
systémem COMOD®

Použitelnost 
s kontaktními čočkami

Velikost balení

Zdravotnický prostředekZdravotnický prostředek Zdravotnický prostředekZdravotnický prostředek Zdravotnický prostředek Zdravotnický prostředek Zdravotnický prostředek Zdravotnický prostředek Zdravotnický prostředek

5 g 5 g10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml10 ml

Po aplikaci masti může být 
vidění přechodně zhoršené

Vzhledem k viskozitě 
přípravku může po aplikaci 

dojít k dočasnému 
rozmazanému vidění

Vzhledem k viskozitě 
přípravku může po aplikaci 

dojít k dočasnému 
rozmazanému vidění

Cca 300 jednotlivých dávek

Z důvodu konzistence masti 
bohaté na tuk

může být vidění omezené

Cca 300 jednotlivých dávek

Produkty řady HYLO EYE CARE® jsou zdravotnické prostředky.
Čtěte, prosím, pozorně návod k použití.


