
Osvieženie očí Prevencia 

 

DUAL INTENSE

Terapia
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Rýchla úľava

Zkľudňuje a zvlhčuje oči 
a obnovuje pocit sviežosti.

0,03% kyselina hyalurónová 
+ očianka lekárska (Euphrasia)

Na unavené oči a oči 
vystavené stresu

Stupeň I

Každodenná nutnosť

Ochrana a intezívna starostlivosť pre 
podráždené oči.

0,1% kyselina hyalurónová 
+ dexpanthenol

Mierne až stredne ťažké formy 
suchého oka a na podporu 

hojenia poškodeného povrchu 
oka

* Miera zvlhčenia vyplývajuca z koncentrácie kyseliny hyalurónovej a úmernej viskozity kvapiek; + = Zložka podporujúca zvlhčenie alebo regeneračný účinok (v prípade produktu HYLO DUAL®  a HYLO DUAL INTENSE® naviac stabilizuje lipidovú vrstvu).

Do stupňa IIb

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VAŠE OČI

Klasika v starostlivosti 
o suché oko 

Mierne až stredne ťažké formy 
suchého oka, stavy po očných 

operáciách

0,1% kyselina hyalurónová

Účinné a dlhodobé zvlhčenie, 
osvedčené a overené.

Do stupňa IIb

Štandardná starostlivosť pri 
chronických príznakoch

Ťažké formy suchého ok, 
stavy po očných operáciách

0,2% kyselina hyalurónová

Obzvlášť intenzívne a 
dlhodobé zvlhčenie vďaka 

vysokej koncentrácii kyseliny 
hyalurónovej.

Do stupňa III

Ochrana očí počas noci

Všetky štádiá suchého oka – 
použitie na noc

vitamín A

Zvlhčuje a stará sa 
o podráždenú rohovku 

a spojovky.

Do stupňa III

Duálny efekt: 
zvlhčenie a stabilizácia 

lipidovej vrstvy

Intenzívna terapia pre 
chronicky suché oči 

so zápalovými prejavmi

Mierne až stredne ťažké formy 
suchého oka s nestabilným 
slzným fi lmom, zápalovými 

a alergickými prejavmi

Stredne ťažké až ťažké formy 
suchého oka s nestabilným 

slzným fi lmom, pretrvávajúce 
alebo ťažké prejavy zápalu 

0,05% kyselina hyalurónová
+ ectoin

0,2% kyselina hyalurónová 
+ ectoin

Zvlhčenie povrchu oka, 
stabilizácia slzného fi lmu 

a zmiernenie očných príznakov 
zápalu a alergií

Intenzívne zvlhčenie 
a stabilizácia slzného fi lmu, 

efektívne a dlhodobé utíšenie 
zápalových prejavov vďaka 
vysoko koncentrovanej a 

vysokoviskóznej kombinácii 
kyseliny hyalurónovej a ectoinu.

Do stupňa IIb Do stupňa III

Úľava pre podráždené oči

Mierne až stredne ťažké 
formy suchého oka, chronické 

poškodenie rohovky

0,1% kyselina hyalurónová
+ heparín

Zvlhčuje a stará sa 
o podráždenú rohovku 

a spojovky.

Do stupňa IIb

Úľava pre podráždené oči 
počas noci

Podráždenie očí

heparín

Stará sa o podráždenú 
rohovku, spojovky a očné 
viečka a chráni povrch oka 

pred vysušením.

Do stupňa III
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Osvieženie očí Prevencia Terapia

Použiteľnosť 
6 mesiacov 
po prvom 
otvorení

Individuálne riešenie 
pre každého pacienta 
so syndrómom suchého 
oka

Bez konzervačných látok 
a bez fosfátov

Žiadne obmedzenie 
videnia po aplikácii

Obsahuje cca 300 kvapiek 
(10 ml)

Použiteľnosť 6 mesiacov 
po prvom otvorení

Jednoduchá manipulácia 
s patentovaným 
systémom COMOD®

Použiteľnosť 
s kontaktnými šošovkami

Veľkosť balenia

Zdravotnícka pomôckaZdravotnícka pomôcka Zdravotnícka pomôckaZdravotnícka pomôcka Zdravotnícka pomôcka Zdravotnícka pomôcka Zdravotnícka pomôcka Zdravotnícka pomôcka Zdravotnícka pomôcka

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

Z dôvodu konzistencie masti 
môže byť videnie obmedzené

Vzhľadom na vysokú viskozitu 
prípravku môže dôjsť 

k dočasnému rozmazanému 
videniu

Vzhľadom na vysokú viskozitu 
prípravku, môže dôjsť 

k dočasnému rozmazanému 
videniu

Cca 300 jednotlivých dávok

Z dôvodu konzistencie masti 
bohaté na tuk môže byť 

videnie obmedzené

Cca 300 jednotlivých dávok

Produkty rady HYLO EYE CARE® sú zdravotnícke pomôcky.
Prečítajte si, prosím, pozorne návod na použitie.


