
Intensivt smørende øyedråper for kronisk tørre øyne

Inneholder høy konsentrasjon av hyaluronsyre (2 mg/ml) og ektoin som 
gir langvarig lindring av inflammatoriske symptomer som tørrhet, svie 
og rennende øyne. Bør ikke brukes sammen med kontaktlinser på 
grunn av dråpens høye viskositet. 

Hyaluronsyre er et stoff som finnes 
naturlig i kroppen. De viktigste 
egenskapene til hyaluronsyren er at 
den smører og binder vann. 

Ektoin utvinnes av mikroorganismer som 
lever under svært tøffe forhold, og 
hjelper disse å overleve i ekstreme 
miljøer ved å kompensere for 
variasjoner i salt- og væskenivå. 

Ektoinets rolle i Hylo Dual Intense er å 
øke vannbindingen i tårefilmen og 
dermed lage en fysiologisk barriere mot 
inflammatoriske irritasjoner i øyet. 

Samtidig vil ektoinet stabilisere 
tårefilmens lipidlag og beskytte mot 
videre fordamping av tårer.

Helt fri for konserveringsmidler.

HYLO®-GEL

VitA-POS
®

HYLO-COMOD
®

Øyedråper ved moderate plager

Salve med A-vitamin for svært tørre øyne

Langtidsvirkende dråper for intensiv smøring av 
øyet ved vedvarende tørre eller rennende øyne. 
Etter kirurgiske inngrep kan HYLO-GEL hjelpe 
helningsprosessen ved å holde øyet fuktig 
og velsmurt. 
Inneholder 2 mg/ml hyaluronsyre av høy kvalitet.

Kan brukes sammen med kontaktlinser.

Helt fri for konserveringsmidler.

Lindrer trøtte, røde og irriterte øyne

Beskyttende kombinasjonsdråpe

Fuktende øyedråper med 1 mg/ml hyaluronsyre av 
høy kvalitet. Inneholder i tillegg dexpantenol, 
et B-vitamin som fremskynder legingen av mindre 
skader på øyet, som følge av tørrhet, kontakt-
linsebruk eller kirurgiske inngrep.

Kan brukes sammen med kontaktlinser.

Helt fri for konserveringsmidler.

HYLO-FRESH
®

HYLO-CARE
®

Lindrer plager ved svært tørre øyne. Beskytter øyets 
ytre deler og hjelper øyelokkene å gli lettere over 
hornhinnen. Inneholder vitamin A og lanolin (ullfett). 
Kan gi lett tåkesyn rett etter påføring. VitA-POS salve 
påføres øyet ved å trykke ut en liten stripe (2-3 mm) 
salve som legges i nedre øyelokk.

Skal ikke brukes sammen med kontaktlinser.
Helt fri for konserveringsmidler.

Smører tørre og trøtte øyne

Forebyggende og fuktende øyedråper.
For bedre smøring av øyets ytre ved tørre, sviende, 
rennende eller trøtte øyne.
Inneholder 1 mg/ml hyaluronsyre av høy kvalitet

Kan brukes sammen med kontaktlinser. 

Helt fri for konserveringsmidler.

Øyedråper  for vedvarende plagerØyedråper for lettere plager

Intensivt smørende øyedråperØyedråper  for moderate plager

Smørende øyedråper for deg med lettere plager. 
Inneholder 0,3mg/ml hyaluronsyre av høy kvalitet 
og Euphrasia officinalis, en medisinurt som har blitt 
brukt klinisk siden middelalderen. 

Kan brukes sammen med kontaktlinser. 

Helt fri for konserveringsmidler.

Effektiv øyesalve som beskytter og lindrer

HYLO DUAL INTENSE
®

H
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HYLO EYE CARE-serien er en familie lindrende øyedråper som inne-
holder hyaluronsyre, et stoff som finnes naturlig i blant annet øyne, 
muskler og ledd. Hyaluronsyrens viktigste egenskaper er at den fukter, 
smører og binder vann. Produktene i HYLO-serien inneholder 
hyaluronsyre av høy kvalitet, men i ulik mengde og sammensetning. 
Mange kombinerer bruk av øyedråper med beskyttende øyesalve 
om natten.

HYLO® 

EYE CARE

Intensivt smørende dråper ved tørre øyne



UNIK FLASKE TØRRE ØYNE - HVORFOR?

Veldig mange opplever tørre øyne. Noen sliter med rusk-følelse, svie 
eller at øynene kjennes som sandpapir, andre plages med 
rennende og såre øyne. Årsakene til tørre øyne kan være mange 
og sammensatte. 

Tørre øyne kan skyldes for liten tåreproduksjon eller oppstå på grunn 
av for stor fordampning og lite fett i tårefilmen. Vi ser på dataskjermer 
og mobiler store deler av dagen, ser på TV, vi oppholder oss i miljøer 
med mye luftkondisjonering både hjemme, i bilen og på jobben.

I tillegg til miljøfaktorer påvirkes tørre øyne av aldersforandringer og 
hormonelle endringer. En del medikamenter kan gi tørre øyne som 
uønsket bivirkning. Eksempler på slike medisiner kan være p-piller, 
betablokkere og antihistaminer mot allergi. 

Tørre øyne ses også ved mange kroniske sykdommer, spesielt 
autoimmune og revmatologiske sykdommer.  Det er også vanlig med 
tørre øyne ved kontaktlinsebruk og etter kirurgiske inngrep i øynene. 

Kontakt optikeren din eller øyelege for å få fastsatt årsaken til dine 
tørre øyne.

HYLO-FRESH

 En dråpe pr øye          ganger daglig

HYLO-COMOD

En dråpe pr øye          ganger daglig 

 

VitA-POS
 En streng pr øye          ganger daglig 

HYLO-GEL

En dråpe pr øye          ganger daglig 

HYLO DUAL INTENSE

En dråpe pr øye          ganger daglig

HYLO-CARE

En dråpe pr øye          ganger daglig

  

Mer informasjon får du hos din optiker og på apotek.

NYHET!

Helt uten
konserveringsmidler. 
Holdbar i 6 måneder

etter åpning!
Telefon: 32 76 88 36
post@procornea.no
www.procornea.no

Telefon: +46 42-14 12 25
info@medilensnordic.com
www.hyloeyecare.no

Produsent: Ursapharm, Tyskland

Det er innsiden som teller!

På utsiden ser flasken ut som mange andre,
men innsiden har en unik konstruksjon som
gir deg flere fordeler:  

• Enkel å bruke
• Renslig å bruke uten at noe går til spille
• Alltid eksakt dosering 
 – minst 300 sterile dråper per flaske (10 ml)
• 6 måneders holdbarhet etter åpning
• Helt fri for konserveringsmidler

Så lett bruker du flasken!

Ta av hetten! Du holder flasken over øyet, og 
med et raskt trykk på flaskebunnen kommer 
en eksakt dosert steril dråpe ut. Inneholder 
minst 300 dråper.

FRISKE 
ØYNE
Hjelp for tørre og irriterte øyne
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