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Operační zákroky na oku,
např. operace katarakty nebo
glaukomu, vedou k rozsáhlému
podráždění očí
Tři nejzávažnější faktory:
Oko reaguje na chirurgický zákrok zánětlivě
a je proto silně zarudlé.
Nástroje k rozevírání oka během operace
dráždí spojivku.
V operované části oka dochází k poruše
nervových vláken inervujících slznou žlázu.
Produkce slz je proto omezena.
Tyto tři faktory narušují proces
zvlhčení povrchu oka. Proces
hojení po operačním zákroku však
probíhá optimálně jen při dostatečném zvlhčení povrchu oka.

URSAPHARM
standard

Bez konzervačních látek
a fosfátů

V předoperační a pooperační péči se již mnoho let
používají oční kapky s vysokomolekulární kyselinou
hyaluronovou. Kyselina hyaluronová má vynikající
zvlhčující vlastnosti a dlouhodobě ulpívá na očním
povrchu.
Protože konzervační látky znesnadňují hojení ran
a fosfáty na poškozeném očním povrchu mohou
vytvářet nerozpustné vápenaté usazeniny, oční kapky
určené pro pooperační péči by měly být bez obsahu
konzervačních látek a fosfátů.

HYLO-COMOD ® patří na mnoha očních klinikách
k uznávanému standardu v pooperační péči.
HYLO ® -GEL se doporučuje zejména těm pacientům,
kteří trpěli syndromem suchého oka již před operačním zákrokem.
Je nezbytné používat oční kapky, které není nutné
kapat příliš často a zároveň je čerstvě operované oko
excelentně snáší.

Tyto požadavky splňují produkty
URSAPHARM:
HYLO-COMOD®
Top produkt – nejprodávanější oční kapky
z řady HYLO® EYE CARE
Oční kapky v COMOD® -systému s obsahem
0,1 % kyseliny hyaluronové
Bez konzervačních látek a fosfátů
Snášenlivost s kontaktními čočkami
Obsahují minimálně 300 kapek
HYLO-COMOD®: lehké až středně těžké formy
suchého oka, pooperační péče

HYLO® -GEL
Dlouhotrvající intenzivní zvlhčení
Oční kapky v COMOD® -systému s obsahem
0,2 % kyseliny hyaluronové
Bez konzervačních látek a fosfátů
Snášenlivost s kontaktními čočkami
Obsahují minimálně 300 kapek
HYLO® -GEL: těžké a chronické formy syndromu
suchého oka, pooperační péče

COMOD®-systém: jistota
a komfort

Konzervační látky, které zajišťují
sterilitu očních kapek během jejich
užívání a skladování, poškozují
buňky očního povrchu. Tyto látky
poškozují také přirozený slzný ﬁlm
a mohou být příčinou nežádoucích
reakcí. Proto moderní umělé slzy
konzervační látky neobsahují.
U očních kapek HYLO-COMOD®
a HYLO®-GEL je kontaminace
roztoku mikroorganismy, díky patentovanému COMOD®-systému,
vyloučena.
Mnohé oční kapky obsahují vedle konzervačních
látek fosfáty, které mohou také negativně ovlivnit schopnost vidění. Reakcí s vápníkem, který
je uvolňován buňkami podrážděné rohovky,
mohou vzniknout nerozpustné krystaly, které
mohou trvale zhoršit schopnost vidění. Proto by
oční kapky uřčené k ošetření suchých a podrážděných očí neměly fosfáty obsahovat.
Zvlhčující oční kapky HYLO-COMOD®
a HYLO®-GEL fosfáty neobsahují, a tím je riziko
vzniku krystalů vyloučené.

