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TORRA ÖGON

Fakta om ett vanligt hälsoproblem
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VAD ÄR TORRA ÖGON?
Torra ögon innebär att ögonen antingen producerar för lite tårar eller att kvaliteten på tårarna är
försämrad. Det är ett vanligt problem som drabbar mellan 10 och 15 procent av alla vuxna.1
Vanliga symtom vid torra ögon är sveda, klåda, irritation, skav, gruskänsla och dimmig syn.
Ögonen kan även bli röda och känsliga för ljus. Andra upplever att ögonen är trötta och de kan
kännas igenklistrade på morgnarna. Besvären är ofta kroniska och kan variera i svårighetsgrad.

VARFÖR BLIR ÖGONEN TORRA?
Torra ögon kan bero på olika faktorer. Det kan vara miljön, livsstilen, vissa sjukdomar, hormonella
förändringar och läkemedel. Idag arbetar många framför en bildskärm i kontorsmiljö vilket ökar
risken för torra ögon. Men även att vistas i torra, kalla, varma, blåsiga, dammiga eller rökiga miljöer
kan ge besvär med torra ögon. Med åldern ökar dessutom risken att få torra ögon. Problemen är
vanligare hos kvinnor.
Gemensamt vid torra ögon är att tårfilmen på ögats yta blir instabil på grund av uttorkning.
Så här går det till: När tårfilmen utsätts för uttorkning kompenserar hornhinnans celler bristen på
vatten till tårfilmen vilket gör att celler skadas eller dör. När detta sker hamnar tårfilmen i obalans.

HUR BEHANDLAS TORRA ÖGON?
I de flesta fall krävs behandling med ögondroppar som smörjer, återfuktar och skyddar cellerna
för att lindra symtomen. Eftersom besvären ofta är kroniska så är det rekommenderat att välja
tårsubstitut utan konserveringsmedel.1 Detta stöds också av ledande forskare och rekommenderas
i moderna oftalmologiska läroböcker.2

THEALOZ DUO®
– ETT HELT NYTT SÄTT ATT BEHANDLA TORRA ÖGON
Thealoz Duo® ögondroppar är ett helt nytt sätt att behandla torra ögon.
Dropparna ger dubbelt skydd och långvarig lindring genom två naturliga
molekyler: trehalos och hyaluronsyra. Trehalos stabiliserar och skyddar
hornhinnans celler från uttorkning. Hyaluronsyra förbättrar återfuktning
och smörjning av hornhinnans yta. Kortfattat kan man säga att trehalos
skyddar insidan, medan hyaluronsyra återfuktar utsidan.

TREHALOS finns i många växter
och hjälper dem att överleva i
torra miljöer. Den verkar genom
att skydda cellerna så att de
kan fungera optimalt.

HYALURONSYRA finns naturligt
i ögat och har unika egenskaper
att binda vatten. Den hjälper till
att smörja och behålla tårvätskan
på ytan.

Långvarig lindring
Thealoz Duo® ger långvarig lindring och förbättrar tårfilmen sex gånger längre än ögondroppar
med enbart hyaluronsyra. Dessutom förkortas läkningstiden hos hornhinnans celler. Tårfilmen
som skyddar ögat blir signifikant tjockare och får hjälp att åter komma i balans.

Vem ska använda Thealoz Duo®?
Thealoz Duo® rekommenderas till alla som har milda till svåra besvär med torra ögon. Produkten
är fri från konserveringsmedel tack vare en unik flaska. Det gör ögondropparna extra skonsamma
så att de även kan användas av kontaktlinsbärare.

Dosering
En flaska Thealoz Duo® innehåller 10 ml vilket motsvarar 300 droppar. Dosering: 1 droppe i varje
öga, 4–6 gånger om dagen eller så ofta som det behövs. Öppnad flaska har lång hållbarhet och
kan användas i upp till 3 månader.

Försäljningsställen
Thealoz Duo® säljs receptfritt på apotek och hos många optiker. Rekommenderat cirkapris:
169 kr/10 ml flaska.

NÄR BÖR MAN SÖKA HJÄLP?
Man bör kontakta vårdcentralen om man har torra eller irriterade ögon som inte har blivit bättre
efter att provat med egenvårdsprodukter i 2–3 veckor. Likaså om man använder kontaktlinser och
upplever att ena ögat, eller båda ögonen, är irriterade. Då bör man kontakta sin optiker för att få
rådgivning. 3

PRESSRUM
Pressmaterial och högupplösta bilder för media finns att ladda ner under ”Press” på
www.thealozduo.se och www.thea-nordic.se

Läs mer om torra ögon på

WWW.THEALOZDUO.SE
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