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Vårda dina ögonlock på ett ögonblick med
Blephaclean
Besväras du av sekret, kladd eller krustor kring ögonen? I höst finns en nyhet på många
apotek. Blephaclean rengör skonsamt samt mjukgör och återfuktar med hjälp av naturlig
hyaluronsyra. Blephaclean sterila våtservetter är framtagna i samarbete med hud- och
ögonläkare.
”Daglig vård av ögonlocken och huden närmast
ögonen är viktigt vid flera vanliga ögonbesvär.
Blephaclean våtservetter är fria från parfym,
parabener och konserveringsmedel och rengör och
återfuktar på ett enkelt sätt utan att irritera ögon och
hud”, säger Eric Iwar, affärsområdeschef Sverige på
Théa Nordic.
Varför blir ögonen kladdiga?
En vanlig orsak till sekret och skorpbildning är blefarit som innebär att ögonlockskanterna är
inflammerade. Vanliga symtom är sveda, skav och klåda och ögonen kan kännas torra och grusiga
samtidigt som de rinner. Besvären brukar vara långvariga och återkommande.1
Det finns två former av blefarit – främre och bakre. Främre blefarit beror ofta på bakterier. Den
påverkar ögonfransarna och huden ovanför och ger upphov till var och skorpbildningar i
ögonfransarna. Bakre blefarit har sitt ursprung på insidan av ögonlockskanterna. Där sitter ett antal
små körtlar (Meiboms körtlar) som vid normal funktion producerar fett som hjälper till att smörja
ytan av ögat och ögonlocken. Tilltäppta körtlar irriterar ögonlockskanterna och bakterier får lättare
att frodas.2 Tillståndet kallas MGD, Meibomian Gland Dysfunction, och är den vanligaste orsaken till
torra ögon.
Två av tre personer med torra ögon behöver daglig rengöring av sina ögonlockskanter för att
körtlarna ska kunna producera det lipidskikt som utgör grunden för en stabil tårfilm.
Blephaclean – för daglig rengöring av ögonlocken
Blephaclean sterila våtservetter används för daglig rengöring av ögonlocken och huden kring
ögonen. Våtservetterna innehåller återfuktande och mjukgörande ämnen och motverkar
uppkomsten av bakterier. Blephaclean våtservetter är framtagna i samarbete med ögon- och
hudläkare och är helt fria från parfym, konserveringsmedel och parabener.
Vem ska använda Blephaclean?
Blephaclean våtservetter rekommenderas för personer med:
•
•
•
•

Torra ögon
Blefarit (ögonlocksinflammation)
Kladdiga ögon (orsakade av allergier, infektioner mm)
Kontaktlinsbärare

Försäljningsställen: Blephaclean säljs receptfritt på apotek och hos många optiker. Från vecka 42
finns den i Apoteket AB:s sortiment. Rekommenderat cirkapris: 89 kr/förpackning 20 st servetter.
Pressbilder: Högupplösta bilder för media finns att ladda ner under ”Press” på www.theanordic.se
Kontaktperson: Eric Iwar, affärsområdeschef Sverige Théa Nordic, mobil: 070- 333 7366, e-post:
E.Iwar@thea-nordic.com
Ref: 1) http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Ogonsjukdomar/Riktlinjer-for-behandling-av-blefarit/ 2)
http://www.sankterik.se/sv/sjukdomar-och-besvar/ogonsjukdomar/ogonlocksinflammation-blefarit/
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