
Czym jest HYLO DUAL INTENSE®?
HYLO DUAL INTENSE® jest sterylnym roztworem  
kropli ocznych bez środków konserwujących.
Skład:
1 ml HYLO DUAL INTENSE® zawiera 2 mg hialuronianu 
sodu, 20 mg ektoiny, kwas borowy, boraks i wodę do 
iniekcji.
Do czego potrzebny jest HYLO DUAL 
INTENSE®?
HYLO DUAL INTENSE® jest do intensywnego, leczni-
czego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzo-
wego. Powoduje to uwolnienie od objawów zapalnych 
takich jak swędzenie i pieczenie oczu. 
Kiedy powinno się stosować HYLO DUAL 
INTENSE®?
W tych sytuacjach podwójne działanie zawartego w 
HYLO DUAL INTENSE® hialuronianu sodu i ektoiny 
niesie ze sobą szczególne korzyści.
HYLO DUAL INTENSE® składa się z soli sodowej 
kwasu hialuronowego, naturalnej substancji występu-
jącej w wielu organach ciała ludzkiego, w tym także 
w oku. Posiada ona szczególne fizykalne właściwości 
tworzenia równomiernego, stabilnego filmu łzowego, 
który długo utrzymuje się na powierzchni oczu i jest 
odporny na wypłukiwanie. Ta tak zwana właściwość 
bioadhezyjna zapewnia ochronę rogówki i spojówki, a 
wraz z fizjologicznymi łzami pokrywa powierzchnię oka. 
HYLO DUAL INTENSE® zawiera większą ilość hialu-
ronianu sodu, dzięki czemu jest bardziej lepki, a dzięki 
temu oko ma intensywną, kojącą i długotrwałą warstwę 
nawilżającą. Przewlekłe lub bardziej nasilone objawy 
ustepują, a oko jest chronione przed dalszym podraż-
nieniem.
Ektoina jest naturalną substancją uzyskaną z drob-
noustrojów żyjących w ekstremalnych warunkach  
(np. w słonych jeziorach). Mikroorganizmy te aby prze-
trwać w tych niesprzyjających warunkach wytwarzają 
naturalną substancję zwaną ektoiną. Szczególne wła-
ściwości tej substancji zostały wykorzystane w prepa-
racie HYLO DUAL INTENSE®. Ektoina zwiększa zdol-
ność wiązania wody przez struktury powierzchniowe 
oka, tworząc na powierzchni spojówek fizjologiczną 
barierę. Jednocześnie stabilizuje ona rozpuszczalną 
w tłuszczach warstwę filmu łzowego, która zapobiega 
nadmiernemu wyparowywaniu łez.

Interakcja hialuronianu sodu i ektoiny zapewnia inten-
sywne i długotrwałe nawilżenie oczu chroniąc je jedno-
cześnie przed nadmiernym, szczególnie szkodliwym dla 
nich wyparowywaniem łez. 
Typowe objawy, swędzenie i pieczenie, wystepu-
jące jako reakcje zapalne na podrażnienia wywołane 
przez środowisko, są łagodzone przez HYLO DUAL 
INTENSE®.
Jak stosować HYLO DUAL INTENSE®?
Krople HYLO DUAL INTENSE® można stosować tylko 
wówczas, jeżeli przed pierwszym użyciem nie stwierdzi 
się uszkodzenia zabezpieczenia opakowania (  ).

Rys. 1 
Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę  
z dozownika. W tym celu proszę chwycić nakładkę tuż 
ponad butelką. Drugą ręką wysunąć ruchem obrotowym 
butelkę z nakładki. Przed pierwszym użyciem proszę 
skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu  
i zdecydowanie nacisnąć kilkakrotnie na denko butelki, 
aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

Rys. 2 
Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk 
na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy 
ułożyć na jej denku.

Rys. 3 
Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzyma-
jącą butelkę COMOD® na drugiej ręce.
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Ulotka informacyjna
Proszę zapoznać się dokładnie z poniższymi informacjami, 
umożliwi to właściwe stosowanie HYLO DUAL INTENSE®.

HYLO DUAL INTENSE®

Hialuronian sodu i ektoina
Do intensywnego, leczniczego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzowego. 
Powoduje to zmniejszenie zapalnych i alergicznych objawów takich jak swędzenie i pieczenie oczu.
Sterylny roztwór bez fosforanów i konserwantów.



Rys. 4 
Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką 
odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie 
nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas urucho-
miony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki 
szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® 
wielkości kropli i szybkość jej podawania będzie każ-
dorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na 
denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, 
umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po 
powierzchni oczu.

Rys. 5 
Po każdorazowym użyciu butelkę należy starannie 
zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby 
końcówka zakraplacza pozostała sucha.
Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą 
twarzy.

Buteleczka zawiera 10 mililitrów roztworu co odpowi-
ada około 300 kroplom. Ze względów technicznych po 
pobraniu gwarantowanej ilości 300 kropli pozostaje  
w butelce niewielka ilość roztworu.
Okres stosowania HYLO DUAL INTENSE® nie jest 
ograniczony.
Opakowanie przeznaczone jest zawsze dla jednej 
osoby, która nie powinna udostępniać go nikomu 
innemu.
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując 
HYLO DUAL INTENSE®

Jeśli używasz innych kropli do oczu, między aplikac-
jami powinno być co najmniej 30 minut, a HYLO DUAL 
INTENSE® powinien być zawsze stosowany na końcu. 
Maści do oczu nie powinny być podawane razem  
z leczeniem HYLO DUAL INTENSE®.
Z uwagi na fakt, że HYLO DUAL INTENSE® nie 
zawiera środków konserwujących jest zwykle dob-
rze tolerowany nawet przy długotrwałym stosowaniu. 
W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje 
nadwrażliwości (pieczenie, łzawienie), które ustępowało 
po odstawieniu preparatu.
Nie ma kontrolowanych danych klinicznych na temat 
stosowania HYLO DUAL INTENSE® u dzieci, w czasie 
ciąży i laktacji. Zgodnie z istniejącą wiedzą HYLO DUAL 
INTENSE® może być stosowany u dzieci w wieku 
powyżej 6 lat, w czasie ciąży i laktacji.
Należy pamiętać, że po podaniu HYLO DUAL 
INTENSE® ze względu na lepkość roztworu kropli do 
oczu jest możliwe tymczasowe rozmazanie obrazu.  
Z tego samego powodu nie należy używać HYLO DUAL 
INTENSE® podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Jak często i jak długo powinno stosować się 
HYLO DUAL INTENSE®?
HYLO DUAL INTENSE® należy dawkować indywidual-
nie zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty. Zwykle podaje 
się dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia 1 kroplę 
3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. 
W przypadku częstszego stosowania HYLO DUAL 
INTENSE® (np. częściej niż 10 razy dziennie) lub przy 
silniejszych dolegliwościach należy poddawać się regu-
larnym badaniom przez lekarza okulistę.
Podczas ciąży i laktacji, a także u dzieci w wieku poniżej 
12 lat, HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być sto-
sowany częściej niż 10 razy dziennie.
HYLO DUAL INTENSE® nadaje się do długotrwałego 
leczenia. Jednak – podobnie jak w przypadku wszyst-
kich utrzymujących się objawów - należy skonsultować 
się z okulistą, jeśli twoje dolegliwości nie ustępują  
w przeciągu dwóch tygodni.
Kiedy nie należy stosować HYLO DUAL 
INTENSE®?
HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stoso-
wany w przypadkach występowania nadwrażliwości 
na którykolwiek składnik preparatu i u dzieci poniżej  
6 roku życia.
HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany 
podczas noszenia soczewek kontaktowych.
Na jakie wskazówki dotyczące przechowywania 
HYLO DUAL INTENSE® należy zwrócić uwagę?
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 

25˚C (  ).
HYLO DUAL INTENSE® może być używany przez okres  
6 miesięcy po pierwszym otwarciu.
Nie należy używać po upływie daty ważności (  ).
Preparat należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
Dostępne opakowanie:
Krople do oczu w butelce o pojemności 10 ml. 
Stan informacji:
Kwiecień 2021
Wytwórca (  ): 
URSAPHARM Arzneimittel GmbH 
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Niemcy
Kontakt w PL: 
URSAPHARM Poland sp. z o.o.
ul. Malarska 6
05-092 Łomianki
Tel: 22 732 07 90
Faks: 22 732 07 99
E-mail: info@ursapharm.pl
www.ursapharm.pl

Wyrób medyczny
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