Slik bruker du EvoTears®

EvoTears® – en ny generasjon
innovative øyedråper for deg
med MGD* eller lipidmangel.
EvoTears® fungerer som tårefilmens lipidlag og		
passer for deg som har tørre øyne på grunn av 		
MGD-problemer eller lipidmangel.
EvoTears® er den første øyedråpen som inneholder kun én
eneste ingrediens: Perfluorohexyloktan (F6H8).
Perfluorohexyloktan er fettløselig og er ikke utsatt for å reagere
hverken kjemisk, fysiologisk eller metabolsk. Perfluorohexyloktan
har lavere overflatespenning enn vann, noe som gjør at dråpen
spres veldig raskt over øyets overflate.
EvoTears® inneholder ingen konserveringsmidler, fosfater eller
emulgeringsmidler og er den eneste øyedråpen som ikke inneholder vann. Det gjør at dråpens volum på 10 µl blir ca 1/3 av
størrelsen til vanlige øyedråper som inneholder vann, noe som
omtrent tilsvarer det volum som får plass på øyets overflate.
*MGD (Meibomian Gland Dysfunction) = Meibomsk kjertel
dysfunksjon

1 Skru korken av flasken. Første gang
må du fjerne forseglingsringen.

EvoTears® øyedråper er fri for vann og har derfor verken pH
(surhetsgrad) eller osmolaritet (saltinnhold). Dette minsker
sannsynligheten for en brennende/sviende følelse. Man unngår
også det osmotiske stress som hornhinnen kan eksponeres for,
og som kan føre til inflammasjon i øyet.
Alt dette gjør at du opplever EvoTears® øyedråper		
som meget behagelige – fløyelsmykt på øyet!
En flaske 3 ml inneholder opptil 280 dråper.

EvoTears® - å tenke på:
Om du bruker andre øyedråper eller
øyelegemidler – påfør disse først og vent 		
minst 15 minutter før du bruker EvoTears®. 		
Da forskningsresultater mangler, skal ikke
EvoTears® brukes av gravide, ammende, 		
barn eller kontaktlinsebrukere.

Øyedråpene fungerer som tårefilmens lipidlag ved MGD* og lipidmangel
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2 Hold den åpnede flasken med tuppen
oppover og klem flasken lett sammen.
3 Mens du fortsatt klemmer sammen 		
flasken, snur du den slik at tuppen peker 2
nedover. Slipp så trykket på flasken.
Nå strømmer litt luft gjennom væsken
inn i flasken med en lett hvesende lyd.
4 Bøy hodet litt bakover og dra forsiktig
ned det nedre øyelokket. Hold flasken,
3
fortsatt med tuppen vendt ned, over øyet.
Trykk veldig lett på flasken og drypp en
dråpe i hvert øye. Sett på korken etter
bruk.
OBS: På grunn av EvoTears® spesielle
egenskaper, er det ikke sikkert du kjenner
at dråpen lander på øyet. Tips for lettere
påføring er å bruke speil eller å 		
dryppe mens en ligger.
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Er EvoTears® riktig for deg?
EvoTears® passer for deg som opplever minst 		
3 av 4 følgende plager:
• Ofte rennende øyne.
• Ofte røde, ømme og hovne øyelokk.
• Svie og en brennende følelse i øynene.
• Størst ubehag på morgenen, som gradvis letter 			
utover dagen.
Opplever du andre plager med øynene, kan det komme av
at du har for lite tårevæske. Da anbefales f.eks. den
smørende øyedråpen HYLO-GEL® på dagtid og VitA-POS®
øyesalve om natten. Disse rådene erstatter ikke en
undersøkelse hos optiker eller øyelege.

EvoTears® - klinisk beviste effekter:
• Mer stabil tårefilm 1,2
• Mindre skader på hornhinnen 1,2
• Økt antall fungerende meibomske kjertler,			
og forbedrede blefarittsymptomer 2
• Tolereres godt 1,2
• Økt pasienttilfredshet 1,2
• Ingen påvirkning på syn eller øyetrykk 1,2
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Helt fri for konserveringsmidler
Holdbar i 6 måneder etter åpning
Vannfri med én eneste ingrediens – Perfluorohexyloktan
Føles fløyelsmykt på øyet
Drøy – 3 ml gir opp til 280 dråper
En ny generasjon øyedråper ved MGD* eller lipidbrist

EvoTears® dosering:
En dråpe per øye

ganger daglig i

Normal doseringsanbefaling: 4 ganger per dag.

For nærmeste forhandler: www.evotears.no
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