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A TĚŽKÉ FORMY SUCHÉHO OKA

PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ
ZVLHČENÍ OČNÍHO POVRCHU

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE
O VAŠE OČI

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O VAŠE OČI

SILNÉ DUO PRO STŘEDNÍ

Použitelnost 6 měsíců
po prvním otevření

OČNÍ OPERACE MOHOU
VYVOLAT VÝZNAMNÉ
PODRÁŽDĚNÍ OČÍ

Tři nejvýznamnější faktory:

•

•

•

Chirurgické operace mohou vést k zánětlivým
příznakům jako je zčervenání očí.

Chirurgické nástroje, které během operace udržují oko
otevřené, namáhají spojivku.

HYLO ® STANDARD

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
A FOSFÁTŮ

Oční kapky s vysoce kvalitní kyselinou hyaluronovou s dlouhým
řetězcem se již mnoho let úspěsně používají v předoperační
a pooperační péči, protože kyselina hyaluronová má vynikající
zvlhčující vlastnosti a dlouhodobě ulpívá na očním povrchu.

HYLO COMOD® patří na mnoha očních klinikách k uznávanému
standardu v perioperační péči.
HYLO® GEL se doporučuje zejména těm pacientům, kteří trpěli
syndromem suchého oka již před operačním zákrokem.

Protože konzervační látky znesnadňují hojení ran a fosfáty
na poškozeném očním povrchu mohou vytvářet nerozpustné vápenaté
usazeniny, oční kapky určené pro perioperační péči by měly být bez
obsahu konzervačních látek a fosfátů.

Po operacích je ideální používat oční kapky, které není nutné
kapat příliš často a které jsou současně výborně tolerovány.

Tyto požadavky pro předoperační
a pooperační péči splňují přípravky řady
HYLO® EYE CARE

Použitelnost 6 měsíců
po prvním otevření

Chirurgické řezy poškozují nervová vlákna, která jsou
propojená se slznou žlázou. To může vést ke snížené
produkci slz.

Tyto tři faktory narušují proces řádného
zvlhčení očního povrchu.
Náležité zvlhčení očního povrchu je
však klíčové pro optimální proces hojení
po operačním zákroku.

SYSTÉM COMOD ®:
JEDNODUCHÁ A BEZPEČNÁ
APLIKACE

Konzervační látky poškozují buňky očního povrchu, porušují
i přirozený slzný ﬁlm a mohou být příčinou nežádoucích reakcí.
U očních kapek HYLO COMOD® a HYLO® GEL je kontaminaci
roztoku mikroorganismy zabráněno díky patentovanému systému
COMOD®.
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 určené 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.

HYLO COMOD®

HYLO® GEL

Klasika v péči o suché oko.

Standardní péče při chronických příznacích.

Oční kapky v systému COMOD® s obsahem
0,1% kyseliny hyaluronové

Oční kapky v systému COMOD® s obsahem
0,2% kyseliny hyaluronové

Bez konzervačních látek a fosfátů

Bez konzervačních látek a fosfátů

Použitelnost s kontaktními čočkami

Použitelnost s kontaktními čočkami

Obsahují minimálně 300 kapek

Obsahují minimálně 300 kapek

Mírné až středně těžké formy suchého oka,
stavy po očních operacích.

Těžké formy suchého oka, stavy po očních operacích.

