
Intensivt smörjande ögondroppar för 
kroniskt torra ögon 
Innehåller 2 mg/ml hyaluronsyra av hög kvalitet och 20 mg/ml 
ectoin,vilket ger långtidsverkande lindring av inflammatoriska 
symptom som torrhet, brännande, kliande och rinnande ögon.

Bör ej användas tillsammans med kontaktlinser 
på grund av ögondroppens höga viskositet.

Hyaluronsyra är ett naturligt kroppseget 
ämne. Den viktigaste egenskapen hos 
hyaluronsyran är att den binder vatten och 
därmed både smörjer och bibehåller fukt.

Ectoin är ett ämne som är snarlikt 
hyaluronsyran genom att även den har 
en hög vattenbindande egenskap. Ectoin 
utvinns av mikroorganismer som lever under 
mycket hårda förhållanden, där de hjälper 
dem att överleva i de extrema miljöerna. 

Ectoinets roll är att tillsammans med 
hyaluronsyran förstärka vattenbindningen i 
tårfilmen och därmed skapa en fysiologisk 
barriär mot inflammatorisk irritation i ögat. 
Ectoinet kommer indirekt att stabilisera lipidskiktet i 
tårfilmen och begränsa/förhindra vattenavdunstningen.
Helt fria från konserveringsmedel.

HYLO®-GEL

VitA-POS
®

HYLO-COMOD
®

Ögondroppar vid medelsvåra besvär

A-vitaminsalva för mycket torra ögon

Långtidsverkande droppar för intensiv smörjning 
av ögat vid allvarligare och ihållande torrhet eller 
vid rinnande ögon. Efter en ögonoperation kan 
HYLO-GEL stötta läkningsprocessen genom att 
hålla ögat fuktigt och välsmort. 
Innehåller 2 mg/ml hyaluronsyra av hög kvalitet.

Kan användas med kontaktlinser.
Helt fria från konserveringsmedel. 

Lindrar trötta, irriterade och röda ögon

Vårdande kombinationsdroppe

Fuktande ögondroppar med 1 mg/ml hyaluronsyra 
av hög kvalitet. Innehåller även dexpantenol som är 
ett B-vitamin som påskyndar läkning i ögat till följd av 
torra ögon, mindre skador på ögats yta eller efter en 
ögonoperation.

Kan användas med kontaktlinser.
Helt fria från konserveringsmedel. 

HYLO-FRESH
®

HYLO-CARE
®

Lindrar besvär vid mycket torra ögon. Skyddar ögats 
yttre delar och hjälper ögonlocken att glida lättare över 
hornhinnan. Innehåller A-vitamin och lanolin (ullfett). 
Kan ge lätt dimsyn direkt efter applicering.  
Många kombinerar användning av ögondroppar med 
ögonsalvan VitA-POS på natten. Tryck ut en liten sträng 
salva som läggs på insidan av nedre ögonlocket. 
Ska ej användas med kontaktlinser.
Helt fria från konserveringsmedel. 

Smörjer torra och trötta ögon

Förebyggande och fuktande ögondroppar. För bättre 
smörjning av ögats yta vid torra, svidande, rinnande 
eller trötta ögon. 
Innehåller 1 mg/ml hyaluronsyra av hög kvalitet.

Kan användas med kontaktlinser.
Helt fria från konserveringsmedel. 

Ögondroppar vid ihållande besvärÖgondroppar vid lättare besvär

Intensivt smörjande ögondropparÖgondroppar vid medelsvåra besvär

Smörjande ögondroppar för dig som har lättare 
besvär. 
Innehåller 0,3 mg/ml hyaluronsyra av hög 
kvalitet och Ögontröst - Euphrasia Officinalis, 
en medicinalört som använts kliniskt ända 
sedan medeltiden.

Kan användas med kontaktlinser.
Helt fria från konserveringsmedel. 

Effektiv ögonsalva som skyddar och lindrar

HYLO DUAL INTENSE
®
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HYLO EYE CARE-serien är lindrande ögondroppar som alla innehåller 
hyaluronsyra, ett ämne som finns naturligt i t ex dina ögon, muskler 
och leder. Hyaluronsyrans viktigaste egenskaper är att den smörjer, 
återfuktar och binder vatten. Produkterna i HYLO-serien innehåller 
hyaluronsyra av hög kvalitet, men med olika mängd och samman-
sättning. Många kombinerar användning av ögondroppar med 
ögonsalvan VitA-POS på natten. 
Alla produkterna är helt fria från konserveringsmedel och hållbara i 
6 månader efter öppnandet.

Intensivt smörjande droppar för torra ögon

HYLO® 

EYE CARE



UNIK FLASKA

Det är insidan som räknas!

På utsidan ser flaskan ut som många andra,
men på insidan finns en unik konstruktion som

innebär många fördelar för dig:

• Enkel att använda
• Inget spill och kladd
• Alltid exakt dos – minst 300
 sterila droppar per flaska (10 ml)
• Hållbar 6 månader efter öppnandet
• Helt fri från konserveringsmedel

TORRA ÖGON –VARFÖR?

Många kämpar med torra ögon. Vissa drabbas av röda, rinnande, 
brännande ögon eller att det känns grusigt. Andra har så stora  
problem att de knappt kan öppna ögonlocken på morgonen.  
Orsakerna till torra ögon kan vara många och komplexa. 

Torra ögon kan bero på otillräcklig tårfilmsproduktion eller på grund 
av lipidbrist i tårfilmen vilket leder till ökad vattenavdunstning av 
tårfilmen. Vi tittar på skärmar större delen av dagen och lever alltmer 
i luftkonditionerade miljöer, dessutom är det många som använder 
kontaktlinser idag. 

Förutom miljöfaktorer kan torra ögon orsakas av åldersförändringar 
och hormonella förändringar. Många läkemedel kan också orsaka 
torra ögon som en oönskad biverkan, till exempel p-piller och 
antihistaminer för att nämna några. 

Torra ögon följer även med i många kroniska sjukdomar, särskilt 
autoimmuna och reumatologiska sjukdomar. Det är också vanligt 
med torra ögon om man använder kontaktlinser, samt efter kirurgiska 
ingrepp i ögonen.

Kontakta din optiker eller ögonläkare för att avgöra orsaken till dina 
torra ögon.

Så här lätt används flaskan!

Hatten av! Du håller flaskan över ögat 
och genom ett snabbt tryck kommer
en exakt doserad steril droppe ut.

Innehåller minst 300 droppar.

PIGGA
ÖGON
Återfuktar torra, irriterade och trötta

ögon och gör dem pigga igen!

HYLO-FRESH

En droppe per öga          gånger dagligen 

HYLO-COMOD

En droppe per öga          gånger dagligen 

 

VitA-POS
En sträng per öga          gånger dagligen   

HYLO-GEL

En droppe per öga          gånger dagligen 

HYLO DUAL INTENSE

En droppe per öga          gånger dagligen 

HYLO-CARE

En droppe per öga          gånger dagligen 

  

Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com  
www.hyloeyecare.se • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

För närmaste återförsäljare: www.piggaögon.com
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Utan konserverings-
medel och hållbara i

6 månader!


