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HYLO®-FRESH
Pro suché a unavené oči.

HYLO-COMOD®

HYLO®-GEL
Zvlhčení pro těžké formy syndromu suchého
oka a po očních operacích.

Molekulová hmotnost je rozhodující!
Dlouhodobé zvlhčení oka díky dlouhým
řetězcům kyseliny hyaluronové

Perfektní řešení pro
všechny formy syndromu
suchého oka.

říjen 2016

Kyselina
hyaluronová

Zvlhčení pro mírné a střední formy syndromu
suchého oka a po očních operacích.

Zvýšená viskozita díky vysoce
kvalitní kyselině hyaluronové
Viskozita očních lubrikantů obsahujících kyselinu
hyaluronovou závisí na různých faktorech. Až do
nedávné doby byla považována za rozhodující
faktor její koncentrace, ale nyní víme, že:

Déletrvající účinek v důsledku
delšího řetězce kyseliny
hyaluronové (HA)

Viskozitu roztoku určuje délka řetězce kyseliny
hyaluronové.
URSAPHARM pracuje pouze s vysoce kvalitní
kyselinou hyaluronovou s dlouhým řetězcem!
Výsledkem je intenzivnější a déletrvající
lubrikace.

Oční kapky URSAPHARM splňují veškerá kritéria pro
mimořádnou účinnost a bezpečnost:

Molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové má
zásadní význam pro viskozitu:
Produkt

Koncentrace kyseliny hyaluronové sama
o sobě není rozhodující; je to kvalita, která se
počítá!

Špičková účinnost a bezpečnost
mají prvořadý význam

Koncentrace
HA

Molekulární
hmotnost HA
(Dalton)

Viskozita
(Mm2/s)

Konkurenční produkt*
(trh SRN)

0.15 %

0.4 × 106

2.6

HYLO®-GEL*
(URSAPHARM)

0.2 %

2.1 × 106

50

Konkurenční produkt*
(trh SRN)

0.24 %

0.75 × 106

11

Konkurenční produkt*
(trh SRN)

0.3 %

0.8 × 106

44

Konkurenční produkt*
(trh SRN)

0.1 %

0.8 × 106

3.1

vysoce kvalitní kyselina hyaluronová s ideální viskozitou
bez konzervantů
citrátový pufr, tudíž bez fosfátů
kompatibilní s kontaktními čočkami

Jasná výhoda pro vaše
pacienty – produkty URSAPHARM
obsahují vysoce kvalitní kyselinu
hyaluronovou!

*Zdroj: Teping C. Hyaluronsäure. Thieme Drug Report 2010; 4 (2): 1–12

HYLO® EYE CARE
nabízí vyšší viskozitu
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