
ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
WYMAGA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA

SYSTEM PIELĘGNACJI OCZU





Twoje oczy są zaczerwienione i towarzyszy Ci uczucie 
piasku pod powiekami? Twoje oczy nie wytwarzają 
wystarczającej ilości łez? W takim przypadku diagnoza 
prawie zawsze brzmi: zespół suchego oka. Eksperci szacują, 
że zespół suchego oka występuje u co piątej dorosłej osoby, 
a liczba chorych stale rośnie.

Zespół suchego oka może mieć różne przyczyny

poza zmianami hormonalnymi i zmianami związanymi z wiekiem, 
przyczyną zespołu suchego oka może być suche powietrze  
w otoczeniu, klimatyzacja, a nawet noszenie soczewek kontaktowych.
Oczy są szczególnie narażone na podrażnienia po wielu godzinach 
spędzonych przed monitorem lub w wyniku częstego korzystania 
z tabletów i smartfonów. Jest to tak zwany zespół oka biurowego. 
Kiedy wpatrujemy się w monitor, znacznie rzadziej mrugamy. 
Powoduje to uszkodzenie filmu łzowego i nadmierną utratę wilgoci  
z powierzchni oka.

Zapewnij swoim oczom ulgę, której potrzebują, sięgając po produkty 
HYLO EYE CARE® firmy URSAPHARM. Wśród szerokiej gamy 
produktów nawilżających do oczu Ursapharm można znaleźć ten 
właściwy, do stosowania na dzień i na noc, w zależności od nasilenia 
dolegliwości. Skorzystaj z następujących zalet naszych produktów:

ODCZUWASZ SWĘDZENIE,  
ŁZAWIENIE I PIECZENIE OCZU?

Intensywne nawilżanie dzięki zawartości długołańcuchowego  

kwasu hialuronowego

Bez konserwantów i fosforanów

Wysoka wydajność (opakowanie zawiera ponad 300 kropli)

Możliwość stosowania podczas noszenia szkieł kontaktowych
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USZKODZONY FILM ŁZOWY

Film łzowy chroni powierzchnię oka przed nadmiernym wysychaniem.
Prawidłowy film łzowy składa się z trzech warstw (Rys. 1):

Film łzowy: fundament zdrowych oczu

Cienki film lipidowy tworzy warstwę 
zewnętrzną, która styka się bezpośrednio 
z powietrzem atmosferycznym. Warstwa 
lipidowa zapobiega parowaniu niższej 
warstwy filmu łzowego.

Czynniki środowiskowe mogą powodować 
nadmierne parowanie filmu łzowego 
z powierzchni oka lub zmiany w składzie 
filmu łzowego. W efekcie film łzowy staje 
się niestabilny i traci ciągłość (Rys. 2), 
co powoduje zakłócenia w zaopatrzeniu 
komórek rogówki i siatkówki w tlen,  
i składniki odżywcze. Może to prowadzić  
do uszkodzenia komórek na tle zapalnym, 
a także urazy rogówki i siatkówki.

Rys. 2

Jest to o tyle istotne, że niższa warstwa 
wodna filmu łzowego zawiera tlen,  
składniki odżywcze i pierwiastki śladowe, 
które zaopatrują komórki rogówki i spojówki.

Z powierzchnią oka styka się bezpośrednio warstwa mucynowa.  
Dzięki warstwie mucynowej film łzowy przylega do powierzchni oka  
i równomiernie rozlewa się na rogówce i spojówce oraz zapewnia stałe 
zaopatrzenie tych tkanek w tlen i składniki odżywcze.

Rys. 1
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Długotrwałe intensywne nawilżanie

Kwas hialuronowy to związek chemiczny naturalnie występujący  
w tkankach całego organizmu. Ma wysoką zdolność wiązania wody, 
długotrwale przylega do powierzchni tkanek i przyspiesza gojenie się 
ran. Ten cenny składnik wykazuje właściwości, które warto wykorzystać 
również w okulistyce.

Długotrwały i intensywny efekt nawilżenia powierzchni oka uzyskaliśmy 
dzięki zastosowaniu wysokiej jakości długołańcuchowego kwasu 
hialuronowego. Jest to bardzo lepka substancja, która trwale  
i intensywnie nawilża powierzchnię oka. Kwas hialuronowy tworzy 
ochronną warstwę, która zmniejsza siły tarcia pomiędzy powieką 
a rogówką, a dzięki temu łagodzi dolegliwości suchych i podrażnionych 
oczu bez pogorszenia jakości widzenia.

Z DŁUGOŁAŃCUCHOWYM 
KWASEM HIALURONOWYM
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  HYLO CARE® 
– CODZIENNA 
PIELĘGNACJA  
DLA KAŻDEGO.

Przy naszym intensywnym trybie 
życia, zarówno podczas codziennych 
aktywności, jak i intensywnego 
uprawiania sportu, nasze oczy 
codziennie patrzą na tysiące różnych 
rzeczy i są narażone na mnóstwo 
czynników stresowych. Częste 
korzystanie ze smartfonów, notebooków 
i tabletów oraz codzienne oglądanie 
telewizji i serwisów streamingowych 
prowadzi do cyfrowego zmęczenia 
oczu. Powierzchnię oka dodatkowo 
wysusza klimatyzowane powietrze.
Przyczyna: zbyt długie skupianie wzroku 
w jednym punkcie zmniejsza częstość 
mrugania do zaledwie kilku mrugnięć na 
minutę. Eksperci szacują, że większość 
osób korzysta z monitorów  
lub wyświetlaczy przez ponad sześć  
godzin dziennie. W efekcie 
powierzchnia oka wysycha,  
a komórki rogówki i spojówki nie są 
wystarczająco nawilżone, zatem nie 
mogą funkcjonować prawidłowo!
Oczy męczą się znacznie szybciej, 
ponadto mogą pojawić się różne 

objawy, takie jak swędzenie, 
pieczenie, a nawet łzawienie.  
Na powierzchni oka mogą pojawić się 
podrażnienia i stan zapalny. W wielu 
przypadkach objawy te występują 
regularnie, a nawet przewlekle.  
Jest to tak zwany zespół suchego oka.  
Nie należy zwlekać, aż sprawy 
przybiorą, aż tak zły obrót.
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Aby oczy mogły funkcjonować 
prawidłowo, wymagają regularnej  
pielęgnacji!

Należy zadbać o oczy kilka razy dziennie, 
stosując krople do oczu HYLO CARE®. 
Produkt ten zawiera długołańcuchowy kwas 
hialuronowy (0,1%), który zapewni długotrwały 
efekt nawilżenia oczu. Związek ten wspomaga 
też naturalny proces regeneracji, ponieważ 
organizm lepiej funkcjonuje w nawilżonym 
środowisku, w którym stale panuje wilgoć. 
Dekspantenol to kolejny sprawdzony składnik, 
który łagodzi podrażnione oczy i zapewnia 
odpowiednią czynność komórek rogówki  
i siatkówki. HYLO CARE® łączy dobroczynne 
właściwości kwasu hialuronowego  
i dekspantenolu, zapewnia natychmiastowe 
złagodzenie objawów, a w dłuższej 
perspektywie prawidłowe działanie komórek 
powierzchni oka.

HYLO® WE CARE
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Ochrona i intensywna pielęgnacja zmęczonych oczu.
Zawiera 0,1% kwasu hialuronowego i dekspantenol!

Wysoce skuteczny kwas  
hialuronowy i dekspantenol

Bez konserwantów i fosforanów

Możliwość stosowania podczas 
noszenia szkieł kontaktowych

Wysoka wydajność (opakowanie 
zawiera co najmniej 300 kropli)

Korzystna cena w przeliczeniu  
na dzień leczenia

Z użyciem praktycznego systemu 
COMOD®: sterylny i prosty  
w stosowaniu

HYLO CARE® 
– CODZIENNA 
PIELĘGNACJA  
DLA KAŻDEGO.

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia
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•	 	Pij co najmniej 2 litry wody lub niesłodzonej herbaty dziennie, aby zapewnić 
oczom odpowiednią ilość płynów.

•	  Prawidłowa dieta: dla zdrowia oczu niezbędne są kwasy tłuszczowe 
Omega-3, które można znaleźć m.in. w wielu gatunkach ryb zimnowodnych.

•	  Unikaj suchego powietrza pozbawionego wilgoci przez systemy 
klimatyzacji lub ogrzewania lub kilka razy dziennie przez kilka minut wietrz 
pomieszczenia, w których pracujesz.

•	  Ćwicz na świeżym powietrzu w przerwie obiadowej lub pozwól, aby kilka 
razy dziennie twój wzrok wędrował w dal, nie skupiając się na żadnym 
konkretnym przedmiocie.

•	  Zadbaj o prawidłowe oświetlenie miejsca pracy, aby chronić oczy.

•	  Przewracaj oczami pięć razy w prawo i pięć razy w lewo. W ten sposób 
optymalnie rozprowadzisz film łzowy na powierzchni oka, a jednocześnie 
rozruszasz mięśnie oczu.

INNE ZASADY DBANIA O OCZY
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HYLO COMOD®

* INSIghT health 2018

Klasyczny produkt

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie w łagodnej  
i umiarkowanej postaci zespołu suchego oka.
Zawiera 0,1% kwasu hialuronowego.

HYLO COMOD® to najpopularniejszy preparat do nawilżania oczu w Niemczech.*
Nawilżające krople do oczu HYLO COMOD® zapewniają skuteczne  
i trwałe nawilżenie oraz uzupełniają poziom wilgoci w zespole suchego oka.

Bez konserwantów i fosforanów

Możliwość stosowania podczas  
noszenia szkieł kontaktowych

Wysoka wydajność
(opakowanie zawiera co najmniej 
300 kropli)

Korzystna cena w przeliczeniu  
na dzień leczenia

Z użyciem praktycznego systemu 
COMOD®: sterylny i prosty  
w stosowaniu

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia
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HYLO GEL®

Szczególnie intensywne i długotrwałe nawilżenie w ciężkiej 
postaci zespołu suchego oka i w pielęgnacji pooperacyjnej.
Zawiera 0,2% kwasu hialuronowego.

Krople do oczu HYLO GEL®  są bardzo lepkie i intensywnie nawilżające.
Wysokie stężenie długołańcuchowego kwasu hialuronowego zapewnia trwałe 
i bardziej intensywne nawilżenie oczu bez pogorszenia jakości widzenia.
Dokucza Ci ciężka postać zespołu suchego oka? Zadbaj o poprawę jakości 
swojego życia, stosując krople do oczu HYLO GEL®.

Unikalny produkt na przewlekłe objawy

Bez konserwantów i fosforanów

Możliwość stosowania podczas 
noszenia szkieł kontaktowych

Wysoka wydajność
(opakowanie zawiera co najmniej 
300 kropli)

Korzystna cena w przeliczeniu  
na dzień leczenia

Z użyciem praktycznego systemu 
COMOD®:sterylny i prosty w sto-
sowaniu

Brak innej opcji leczenia

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia
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Intensywne i długotrwałe nawilżenie 
przewlekle suchych oczu 
z towarzyszącymi objawami 
zapalenia

Połączenie kwasu hialuronowego 
o wysokiej lepkości oraz ektoiny 
chroni powierzchnię oka przed 
ponownym wysuszeniem oraz 
stabilizuje film łzowy

Trwałe złagodzenie objawów 
zapalnych i wzmocnienie naturalnej 
bariery ochronnej organizmu przed 
czynnikami zapalnymi

Bez konserwantów i fosforanów

Intensywne leczenie przewlekle suchych 
oczu z towarzyszącymi objawami zapalnymi  

– kwas hialuronowy 0,2% i ektoina 2%

Nawilżenie i stabilizacja filmu łzowego  
– kwas hialuronowy 0,05%  

i ektoina 2%

NOWOŚĆ!

HYLO  
DUAL®

HYLO  
DUAL INTENSE®

Nawilżenie suchych i podrażnionych 
oczu oraz trwała ochrona przed 
ponowną utratą wilgoci poprzez 
stabilizację filmu łzowego

Wzmocnienie naturalnej bariery 
ochronnej organizmu przed 
substancjami, które wywołują  
alergie i podrażnienie

Bez konserwantów i fosforanów

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia
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SPECJALNE POŁĄCZENIE 
KWASU HIALURONOWEGO  
I NATURALNEJ EKTOINY

Ektoina dodatkowo nawilża, ochroni i wykazuje 
działanie przeciwzapalne

Połączenie kwasu hialuronowego i ektoiny 
w preparatach HYLO DUAL® i HYLO DUAL 
INTENSE® tworzy trwały i stabilny film 
łzowy oraz zapobiega parowaniu łez. Efekt 
ten łagodzi typowe objawy swędzenia  
i pieczenia, które świadczą o reakcji zapalnej 
na czynniki drażniące obecne w otoczeniu.

HYLO DUAL INTENSE® zawiera kwas 
hialuronowy w wyjątkowo wysokim stężeniu 
0,2 %. Daje to stabilny i długotrwały efekt 
intensywnego nawilżenia oka.

HYLO DUAL INTENSE® łagodzi 
utrzymujące się i nasilone dolegliwości  
oraz trwale chroni oczy przed 
podrażnieniem.

Uzupełnienie składu preparatów HYLO 
DUAL® i HYLO DUAL INTENSE®  
o ektoinę zwiększa zdolność wiązania 

wody w komórkach powierzchni oka 
oraz wzmacnia fizjologiczną barierę 
siatkówki, chroniącą przed oddziaływaniem 
zewnętrznych czynników zapalnych.

Ektoina dodatkowo stabilizuje warstwę 
lipidową filmu łzowego. W ten 
sposób skuteczniej chroni oczy przed 
wyparowywaniem łez i wysychaniem 
powierzchni oka. Ektoina przyczynia się 
do łagodzenia objawów zapalenia i koi 
uszkodzoną tkankę.

Ektoina to naturalna substancja wytwarzana 
między innymi przez bakterie, które potrafią 
przetrwać w ekstremalnych warunkach. 
Bakterie wytwarzające ektoinę w wodach 
o ekstremalnie wysokim zasoleniu chronią 
się przed utratę wilgoci i zabezpieczają 
własne komórki przed wpływem warunków 
panujących w nieprzyjaznym środowisku.
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VitA POS®

Chroń powierzchnię oka przed wysychaniem, pozbądź się uczucia 
zlepionych powiek i piasku pod powiekami w ciągu nocy!  
Sięgnij po VitA POS®, maść do oczu z witaminą A. 

Ochrona na noc

Maść do oczu zawiera 250 JM palmitynianu  
retinylu (witaminy A) / 1g

Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością, 
ponieważ każda tubka zawiera 300 pojedynczych 
dawek

Bez konserwantów i fosforanów

Ochrona na noc i pielęgnacja we wszystkich postaciach 
zespołu suchego oka. Maść zawiera witaminę A!

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia
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OPATENTOWANY SYSTEM COMOD®

System COMOD® w postaci innowacyjnego, 
zaawansowanego technicznie opakowania, 
gwarantuje skuteczną ochronę kropli do oczu 
przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym 
bez użycia konserwantów:
 

Pompa działająca bez zaciągania 
powietrza zapobiega kontaktowi 
roztworu z powietrzem z otoczenia

Opatentowany układ wielokomorowy 
i zaawansowana technologia zaworów

Precyzyjna dawka

Krople do oczu nie powinny zawierać żadnych konserwantów! 
Wielu producentów dodaje konserwanty do swoich produktów, 
aby utrzymać sterylność i wydłużyć termin ważności.

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia
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Bezpieczny w użyciu.

Krok 4: 
Delikatnie odchyl dolną powiekę  
i naciśnij na spód butelki.

Krok 1: 
Zdejmij nakładkę 
ochronną.

Krok 2: 
Unieś butelkę nad głowę, 
stabilnie trzymając  
w dłoni system COMOD®.

Krok 3: 
Dłoń trzymającą butelkę 
oprzyj na wolnej dłoni.

Krok 5: 
Umieść nakładkę 
ochronną na butelce.

OBSŁUGA SYSTEMU COMOD®
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HYLO FRESH®

Zarówno w biurze, jak i podczas długich podróży samochodem lub gry 
na konsoli lub komputerze – krople do oczu HYLO FRESh® zapewnią 
Twoim oczom odświeżenie, którego potrzebują! Długołańcuchowy 
kwas hialuronowy i świetlik, w sposób bezpośredni i natychmiastowy 
wzmacniają naturalny film łzowy, łagodząc zaczerwienienie i świąd oraz 
doskonale sprawdzają się jako środek doraźny, zmniejszający okresowe 
objawy zmęczenia oczu.

Fala świeżości

Odśwież zmęczone powieki.
Spróbuj już teraz!

Wysoce skuteczny kwas  
hialuronowy i świetlik

Bez konserwantów i fosforanów

Możliwość stosowania podczas 
noszenia szkieł kontaktowych

Wysoka wydajność
(opakowanie zawiera co najmniej 
300 kropli)

Z użyciem praktycznego systemu 
COMOD®: sterylny i prosty  
w stosowaniu

Preparat można stosować  
przez 6 miesięcy  
od pierwszego otwarcia

18



Twoje oczy są najważniejszym organem 
zmysłów, z którego korzystasz podczas gry, 
i są niezbędne do prawidłowej koordynacji 
oko-ręka. Są kluczem do powodzenia  
w grze, a ich sprawność może decydować 
o wygranej lub przegranej.

MOC TKWI W UKOJENIU

Wysoce skuteczny kwas hialuronowy  
zapewnia natychmiastowe nawilżenie, dzięki któremu 
Twoje oczy nigdy Cię nie zawiodą.

Nalewka macierzysta z ziela świetlika 
już od wielu dziesięcioleci znajduje zastosowanie 
jako tradycyjne panaceum na podrażnione oczy.

Objawy zmęczenia oczu w wyniku intensywnego korzystania z konsoli 
lub komputera mogą spowalniać czas reakcji i osłabiać zdolność 
koncentracji. W takim przypadku krople do oczu HYLO FRESh® 
zapewniają natychmiastowy efekt nawilżenia oczu.
.

HYLO FRESH® koi, nawilża i odświeża oczy 

Doświadczeni gracze wybierają HYLO FRESh®!

DLA MIŁOŚNIKÓW GIER

19



info@ursapharm.pl · www.ursapharm.pl · www.hylo.pl 

URSAPHARM Poland sp. z o.o.   
05-092 Łomianki · ul. Malarska 6

Telefon: 22 732 07 90
Fax:  22 732 07 99

URSAPHARM Poland sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, ul. Malarska 6

Tel. 22 732 07 90, Fax. 22 732 07 99 

 info@ursapharm.pl 

 www.ursapharm.pl

www.hylo.pl

ZS
O

/02/2020


