SUCHÉ OČI
VYŽADUJÚ INDIVIDUÁLNU STAROSTLIVOSŤ

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VAŠE OČI

SVRBIA VÁS OČI,
SLZIA ALEBO PÁLIA?
Máte červené oči alebo sa vám zdá, že v očiach máte niečo,
čo vás dráždi? Vaše oči nedostatočne slzia? Potom sa
takmer vždy jedná o diagnózu „suché oči“. Odborníci odhadujú, že tieto problémy postihujú každého piateho dospelého človeka v Európe a tento trend stúpa.

Suché oči majú mnoho príčin:
Spoločne so vyšujúcim sa vekom a hormonálnymi zmenami sa jedná
napríklad o suchý vzduch, klimatizáciu alebo nosenie kontaktných
šošoviek.
Oči sú tiež viac náchylné k podráždeniu pri dlhšom sledovaní obrazovky alebo pri častom používaní tabletu a moderných telefónov, čo
sa popisuje ako kancelársky syndróm. Pri pohľade na obrazovku oči
žmurkajú omnoho menej ako by mali. Slzný ﬁlm sa poškodí a oči sa
vysušia.
Doprajte svojím očiam úľavu, ktorú potrebujú s produktmi z rady
HYLO EYE CARE® od spoločnosti URSAPHARM. Široký výber očných kvapiek umožňuje vybrať si správny produkt pre denné a nočné
použitie bez ohľadu na intenzitu ťažkostí. Využite nasledujúce výhody:

Očné kvapky rady HYLO EYE CARE®
Intenzívne zvlhčenie vďaka kyseline hyalurónovej s dlhým reťazcom
Bez konzervačných látok a fosfátov
Cca 300 kvapiek
Použiteľnosť s kontaktnými šošovkami*
Produkty rady HYLO EYE CARE® sú zdravotnícke pomôcky.
Prečítajte si, prosím, pozorne návod na použitie.
* HYLO DUAL INTENSE® sa nesmie používať, ak nosíte kontaktné šošovky.
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POŠKODENÝ SLZNÝ FILM
Slzný ﬁlm: základ pre zdravé oči
Naše oči chráni pred vyschnutím slzný ﬁlm.
Skladá sa z troch vrstiev (obr.1).

Tenký lipidový ﬁlm tvorí vonkajšiu
vrstvu, ktorá je priamo v kontakte so
vzduchom. Zabraňuje odprovaniu vodnej
zložky.
To je dôležité, pretože táto vodná
zložka obsahuje kyslík, živiny
a stopové prvky, ktoré dodáva bunkám
rohovky a spojovky.

Obrázok 1

V priamom kontakte s povrchom oka je mucinová vrstva. Táto vrstva
zajisťuje priľnavosť a správne rozloženie slzného ﬁlmu po rohovke a spojovke,
zajisťuje stály prísun kyslíka a živín do buniek v týchto častiach oka.

Vplyvy vonkajšieho prostredia môžu spôsobiť zvýšené odparovanie slzného ﬁlmu alebo
zmenu jeho zloženia. To spôsobuje to, že sa
slzný ﬁlm stáva menej odolným a dochádza
k jeho pretrhnutiu (obr. 2), čím sa preruší
dodávka živín a kyslíka do buniek rohovky
a spojovky. To môže mať za následok zápal
vedúci k poškodeniu rohovky a spojovky.
Obrázok 2
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KYSELINA HYALURÓNOVÁ
S DLHÝM REŤAZCOM
Pre dlhodobé intenzívne zvlhčenie
Kyselina hyalurónová je prirodzenou súčasťou ľudského tela. Má vysokú
schopnosť viazať vodu, dlhodobo priľnáva na povrch tkaniva a podporuje
hojenie. Vďaka týmto vlastnostiam je unikátna a bola by škoda
ju v našich očných kvapkách nevyužiť.
Pre dosiahnutie dlhodobého a intenzívneho zvlhčenia používame výhradne
vysoko kvalitnú kyselinu hyalurónovu s dlhým reťazcom. Tá vďaka
extrémnej viskozite intenzívne a dlhodobo zvlhčuje povrch oka. Ochranný
ﬁlm, ktorý tvorí kyselina hyalurónová, znižuje trenie medzi viečkom
a rohovkou a prináša úĺavu pre suché a podráždené oči bez obmedzenia
videnia.
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PROTI KAŽDODENNEJ
ÚNAVE OČÍ

Dynamický životný štýl znamená,
že naše oči majú denne tisíc vecí
k videniu a tiež sú vystavené
značnému stresu. Intenzívne
používanie smartfónov, notebookov
a tabletov a denné sledovanie
televízie či streamingových služieb
vedú k „digitálnemu očnému
stresu“. Riziko vysušovania očného
povrchu sa zvyšuje v klimatizovanom
prostredí. Príčinou únavy očí je,
že pri sústredenom pohľade na
obrazovku sa znižuje frekvencia
žmurkania na niekoľko žmurknutí
za minútu. Odborníci odhadujú, že
väčšina populácie používa displej
alebo obrazovku viac ako šesť hodín
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denne. Výsledkom je vysychanie
očného povrchu, pri ktorom bunky
v rohovke a spojovke nie sú správne
zvlhčované, a nie sú preto schopné
dobre fungovať! Tým sa oči nie
len unavia rýchlejšie, ale môžu sa
vyskytnúť rôzne iné príznaky, ako
svrbenie či bolesť očí alebo dokonca
nadmerné slzenie. Tiež to môže viesť
k začervenaniu očného povrchu
a viečok. V mnohých prípadoch sa
tieto príznaky prejavujú pravidelne
alebo sa stávajú chronickými. Takýto
stav sa nazýva „suché oči“. Ale
nemusí to skončiť až takto zle.

HYLO CARE ®

Každodenná nutnosť

Ochrana a intenzívna starostlivosť pre podráždené oči.
Obsahuje 0,1 % kyseliny hyalurónovej a dexpanthenol.

Aby mohli pokračovať vo svojej
práci, potrebujú vaše oči jednu
vec predovšetkým: pravidelnú
starostlivosť!
Mali by ste sa preto o vaše oči
niekoľkokrát denne starať očnými
kvapkami HYLO CARE®. Vďaka
vysoko kvalitnej kyseline hyalurónovej
(0,1%) s dlhým reťazcom budú vaše
oči intenzívne zvlhčené po dlhú dobu.
Tým bude podporená prirodzená
regenerácia, pretože oči fungujú lepšie
v stále zvlhčenom prostredí. Najviac
v praxi vyskúšaná látka dexpanthenol,
ukľudňuje podráždené oči a podporuje
správnu funkciu buniek v očnej rohovke.
HYLO CARE® pozitívne kombinuje
pôsobenie kyseliny hyalurunovej
a dexpanthenolu, a preto zaisťuje
bezprostrednú úľavu od príznakov
a zabezpečuje riadne fungovanie buniek
očného povrchu z dlhodobého hľadiska.

kyselina hyalurónová
+ dexpanthenol
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HYLO CARE® –

KAŽDODENNÁ NUTNOSŤ
PRE KAŽDÉHO

Ochrana a intenzívna starostlivosť pre podráždené oči.
Obsahuje 0,1 % kyseliny hyalurónovej a dexpanthenol.

kyselina hyalurónová
+ dexpanthenol
S vysoko efektívnou kyselinou
hyalurónovou a dexpanthenolom
Bez konzervačných látok a fosfátov
Použiteľnoť
s kontaktnými šošovkami
Na mnoho dní
(cca 300 kvapiek vo fľaštičke)
Nízke náklady na každodenné
použitie
V praktickom systéme COMOD®:
sterilný a ľahko použiteľný

Použitelnosť 6 mesiacov
po prvom otevření
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ĎALŠIE TIPY
PRE STAROSTLIVOSŤ O VAŠE OČI

•

Vypite najmenej dva litre vody alebo nesladeného čaju denne,
aby ste zaistili vaším očiam dostatočné množstvo tekutín.

• Správna výživa: Omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou niektorých typov
stravy, napríklad mnohých druhov studenovodných rýb, sú dôležité k tomu,
aby vaše oči zostali zdravé.

•

Vyhnite sa suchému vzduchu z klimatizácie alebo vykurovania
a niekoľkokrát denne na pár minút vyvetrajte svoju kanceláriu.

•

Cez obednú prestávku si precvičte oči na čerstvom vzduchu –
pri tom dovoľte svojmu pohľadu zamieriť niekoľkokrát do diaľky.

•

Aby ste šetrili svoje oči, dbajte na to, aby vaše
pracovné prostredie bolo dostatočne osvetlené.

•

Zakrúžte očami päťkrát v smere a päťkrát proti smeru hodinových ručičiek.
Tým pomôžete optimálne rozšírenie slznej tekutiny a súčasne precvičíte
okohybné svaly.
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HYLO COMOD ®

Klasika v starostlivosti o suché oko

Účinne a dlhodobo zvlhčuje pri ľahkých
až stredne ťažkých typoch suchého oka.
Obsahuje 0,1 % kyseliny hyalurónovej.
HYLO COMOD® sú najčastejšie používané očné kvapky v Nemecku*.
Očné kvapky HYLO COMOD® ponúkajú účinné a spoľahlivé
zvlhčenie suchých očí.

Bez konzervačných látok
B
a fosfátov
P
Použiteľnoť s kontaktnými
š
šošovkami
N
Na mnoho dní
((cca 300 kvapiek vo fľaštičke)
N
Nízke náklady na každodenné
p
použitie
V praktickom systéme COMOD®:
s
sterilný
a ľahko použiteľný

Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení
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* Insight Health 2018

HYLO® GEL

Jedinečný pri chronických príznakoch

Obzvlášť intenzívne a dlhodobé zvlhčenie
pri ťažkých formách suchých očí a po operáciách.
Obsahuje 0,2 % kyseliny hyalurónovej.
Očné kvapky HYLO® GEL sú vysoko viskózne a intezívne zvlhčujú povrch oka.
Vysoká koncentrácia kyseliny hyalurónovej s dlhým reťazcom zaisťuje trvalé
a výrazné intenzívne zvlhčenie oka bez obmedzenia videnia. Trpíte príznakmi
ťažkej formy suchých očí? Potom si zlepšite kvalitu svojho života pomocou
očných kvapiek HYLO® GEL.

Bez konzervačných látok
a fosfátov
Použiteľnoť s kontaktnými
šošovkami
Na mnoho dní
(cca 300 kvapiek vo fľaštičke)
Nízke náklady na každodenné
použitie
V praktickom systéme COMOD®:
sterilný a ľahko použiteľný
Žiadna alternatívna liečba

Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení
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HYLO
DUAL®

HYLO
DUAL INTENSE®

Zvlhčenie a stabilizácia slzného ﬁlmu
0,05% kyselina hyalurónová
a 2% ectoin

Intenzívna terapia chronicky suchých očí
so zápalovými príznakmi
0,2% kyselina hyalurónová a 2% ectoin
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Zvlhčenie suchých a podráždených
očí a trvalá ochrana pred vysychaním
vďaka stabilizácii slzného ﬁlmu

Intenzívne
nzívne a dlhodobé zvlhčeni
zvlhčenie
chronicky suchých očí so zápalovými
príznakmi

Podporuje prirodzenú bariéru
oka proti alergénom
a dráždivým látkam

Kombinácia vysokoviskóznej kyseliny
hyalurónovej a ectoinu chráni očný
povrch pred nadmerným vysychaním
(nadmerným odparovaním sĺz)
a stabilizuje slzný ﬁlm

Bez konzervačných látok
a fosfátov
Na mnoho dní
(cca 300 kvapiek vo fľaštičke)

Dlhodobé zmiernenie zápalových
príznakov a podpora prirodzenej
bariéry oka proti zápalovým podnetom
Bez konzervačných látok a fosfátov
Na mnoho dní
(cca 300 kvapiek vo fľaštičke)
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Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení

Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení

ŠPECIÁLNA KOMBINÁCIA
KYSELINY HYALURÓNOVEJ
A PRÍRODNÉHO ECTOINU
Ectoin navyše zvlhčuje,
chráni a pôsobí protizápalovo.
Kombinácia kyseliny hyalurónovej a ectoinu
v HYLO DUAL® a HYLO DUAL INTENSE®
zaisťuje intenzívne a dlhodobé zvlhčenie
povrchu oka a ochranu pred nadmerným
odparovaním sĺz. Zmierňuje tak typické
prejavy zápalu ako je svrbenie a pálenie,
ktoré sú spôsobené dráždením z vonkajšieho
prostredia.
HYLO DUAL INTENSE® obsahuje zvlášť
vysokú koncentráciu kyseliny hyalurónovej
(0,2 %). Vďaka tomu je oko intenzívne a
dlhodobo zvlhčované.
S HYLO DUAL INTENSE® dochádza
k zmierneniu závažných chronických ťažkostí
a oči sú chránené pred podráždením.

Použitím ectoinu v HYLO DUAL®
a HYLO DUAL INTENSE® sa zvyšuje ich
schopnosť viazať vodu v bunkách povrchu
oka a na spojivke sa tak vytvára fyziologická
bariéra proti vonkajším zápalovým podnetom.
Ectoin ďalej pomáha stabilizovať lipidovú
vrstvu v slznom ﬁlme. Oči sú účinnejšie
chránené pred odparovaním tekutín
a vysychaním. Ectoin pomáha zmierniť
príznaky zápalu a upokojuje poškodené
tkanivo.
Ectoin je prirodzená látka, ktorú okrem
iného vytvárajú baktérie žijúce v extrémnych
podmienkach. Napríklad baktérie, ktoré žijú
v extrémne slaných vodách, produkujú ectoin,
aby sa ochránili pred vysychaním a zabezpečili
svoje životne dôležité bunkové súčasti proti
účinkom nepriateľského prostredia.
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VitA POS ®

Ochrana očí počas noci

Ochrana a starostlivosť počas noci pri všetkých typoch
suchých očí s vitamínom A.
Chráňte povrch vašich očí pred vysychaním a skoncujte so zalepenými
očami počas noci s prípravkom VitA POS®, jemnou očnou masťou
na báze vitamínu A.

Očná masť obsahuje 250 medzinárodných jednotiek
retinol palmitátu (vitamín A) v jednom grame
Jedno balenie obsahuje cca 300 jednotlivých dávok,
preto sa hodí pre dlhodobé používanie
Bez konzervačných látok a fosfátov

Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení
14

15

PATENTOVANÝ COMOD® SYSTÉM
Očné kvapky by nemali obsahovať konzervačné látky!
Mnohí výrobcovia ich však stále používajú, aby výrobky udržali sterilné
a predĺžili ich trvanlivosť.

Inovatívna technológia systému COMOD®
zaručuje sterilitu očných kvapiek
bez použitia konzervačných látok:

Bezvzduchový dávkovací mechanizmus
m
zabraňuje kontaktu roztoku so vzduchom

Patentovaný viackomorový systém
a soﬁstikovaná ventilová technológia

Presné dávkovanie

Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení
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AKO POUŽÍVAŤ COMOD® SYSTÉM
Jednoduchá a bezpečná aplikácia.

Krok 1:
Snímte ochranné
viečko.

Krok 2:
Krok 3:
Chyťte fľaštičku typickým Oprite si ruku s fľaštičkou
spôsobom pre systém
o druhú voľnú ruku.
COMOD® – kvapkacou
špičkou dolu.

Krok 4:
Odtiahnite spodné viečko ľahko smerom dolu
a stisknite dno fľaštičky.

Krok 5:
Nasaďte ochranné viečko
späť na fľaštičku.
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HYLO FRESH®

Rýchla úľava

Osvieženie pre unavené oči.
Získajte ho hneď!
Nech už v kancelárii, po dlhých jazdách autom alebo pri hraní sa
na konzolách alebo PC – očné kvapky HYLO FRESH® poskytujú unaveným
očiam rýchlu úľavu, ktorú potrebujú!
Kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom a očianka lekárska rýchlo a priamo
podporujú prirodzený slzný ﬁlm oka, a tým znižujú začervenanie, svrbenie
a sú obzvlášť vhodné pre zmiernenie príznakov únavy.

S vysoko účinnou kyselinou
h
hyalurónovou
a očiankou lekárskou
B konzervačných látok
Bez
a fosfátov
P
Použiteľnoť
s kontaktnými
š
šošovkami
N mnoho dní
Na
(
(cca
300 kvapiek vo fľaštičke)
N
Nízke
náklady na každodenné
p
použitie
V praktickom systéme COMOD®:
s
sterilný a ľahko použiteľný

Použiteľnosť 6 mesiacov
po prvom otvorení
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PRE OČI HRÁČOV

Skúsení hráči veria v HYLO FRESH®!
Príznaky unavených očí, ktoré vznikli intenzívnym hraním na konzolách
alebo počítačoch môžu mať negatívny efekt na reakčný čas a schopnosť
koncentrovať sa. Keď k tomu dôjde, HYLO FRESH® vašim očiam rýchlo
poskytne zvlhčenie.
Pri hraní hier sú vaše oči najdôležitejším zmyslovým orgánom
a sú absolútne nevyhnutné pre hernú koordináciu.
Oči sú skutočne kľúčové pre úspešné
hranie a sú rozhodujúcim faktorom,
pokiaľ ide o víťazstvo alebo o prehru.

PRETOŽE
V KĽUDE JE SILA
HYLO FRESH® ukľudňuje oči, zvlhčuje ich a prináša
im novú sviežosť.

Vysoko účinná kyselina hyalurónová zaisťuje,
aby vaše oči boli okamžite zvlhčené a nikdy nazaváhali.
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Materská tinktúra z Euphrasie ofﬁcinalis
(očianka lekárska) sa tradične, už po desaťročia,
používa na ukľudnenie podráždených očí.

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku:
URSAPHARM spol. s r. o.
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10
IČO: 61678139
Tel.: +420 295 560 468

5-MAT-2109-01

info@ursapharm.cz · www.ursapharm.sk
www.hylo.sk

