
Ce este ochiul uscat?1,2

Sindromul ochiului uscat este o afecţiune 
caracterizată de lipsa de umiditate a ochiu-
lui. Deseori considerată ca o ”maladie a 
suprafeţei oculare” ochiul uscat este adesea 
o afecţiune cronică (de durată). Afecţiunea 
poate fi provocată de mai mulţi factori 
precum îmbătrânirea, modificările hormo-
nale, operaţii chirurgicale, de anumite 
medicamente, etc.

Ochiul uscat poate provoca dificultăţi în 
realizarea anumitor activităţi,cum ar fi utiliza-
rea computerului sau lectura pe perioade 
mai lungi de timp.

Afecţiunea se poate manifesta printr-o vari-
etate mare de simptome, precum:3

• Uscăciune
• Usturimi/înţepături
• Mâncărime
• Iritaţii
• Ochi obosiţi
• Vedere înceţoşată
• Lăcrimat excesiv

Despre Filmul Lacrimal 3,4

Suprafaţa ochiului este acoperită de un strat 
subţire de lichid cunoscut drept film lacrimal. 
Atunci când funcţionează corespunzător, 
filmul lacrimal menţine umiditatea ochiului şi 
protejează celulele de la suprafaţa acestuia 
(cunoscute drept celule epiteliale). Totuşi, 
dacă filmul lacrimal începe să se deterioreze, 
este posibil să nu mai poată proteja 
corespunzător ochii, ceea ce poate  duce la 
uscăciune.

NOUA soluţie oftalmică 

SYSTANE® HYDRATION

CE ESTE

OCHIUL USCAT
Un ghid pentru tratarea 

suprafeței oculare
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Stratul lipidic (uleios) previne evaporarea 
lacrimilor. Glandele meiboiman produc  
stratul lipidic.

Stratul apos (din mijloc)  dizolvă majoritatea 
componentelor filmului lacrimal.

Stratul mucinic (din interior) ajută la 
uniformizarea lacrimilor pe suprafaţa ochiu-
lui şi stabilizează filmul lacrimal.

Filmul lacrimal este compus 
din trei straturi 3,4
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Celule epiteliale 
corneene  pe suprafaţa 
ochiului

Filmul lacrimal și ochiul uscat

Tipul specific de ochi uscat pe care îl are o 
persoană poate varia, în funcţie de stratul filmului 
lacrimal care nu este hidratat.

Deficienţa stratului lipidic1-4

• Disfuncţia glandei meibomiene (MGD) este o 
cauză principală de ochi uscat evaporant şi este 
asociată cu deficienţa stratului lipidic al filmului 
lacrimal.
• Cantitatea redusă de lipide provoacă evaporar-
ea prea rapidă a lacrimilor.
• Prevalenţa MGD a fost observată la diferite 
populaţii de pacienţi ca variind de la 3% la 70%. 5 

Deficienţa stratului apos sau a celui mucinic1-4

• Această stare limitează producţia elementelor 
apoase ale lacrimilor.
• Producţia insuficientă de lacrimi îngreunează 
posibilitatea ca ochiul să menţină o suprafaţă 
sănătoasă.

Familia de produse

Protejați-vă
suprafața ochilor
dumneavoastră

Întrebaţi-vă medicul ce 
produs SYSTANE® este 
potrivit pentru
dumneavoastră.
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Un produs pentru simptomele dumneavoastră de sindrom de ochi uscat
Familia de produse SYSTANE® cuprinde o varietate de produse create pentru a vă ameliora simptomele de ochi uscat şi pentru a răspunde simptomelor manifestate ale 
persoanelor suferind de această afecţiune.

Doi agenţi de hidratare în
loc de unul singur

Atunci când este vorba despre suprafaţa 
ochilor dumneavoastră, o formulă cu două 
ingrediente este mai eficientă decât doar 
HA .6 *

Iată de ce picăturile oftalmice lubrifiante 
SYSTANE® HYDRATION conțin acid hialu-
ronic (HA) şi hidroxipropil guar (HP-Guar) 
care se combină pentru a oferi protecţie de 
durată şi retenţia hidratării.6

ronic (HA) şi hidroxipropil guar (HP-Guar) 
care se combină pentru a oferi protecţie de 
durată şi retenţia hidratării.6

NOU

*Bazat pe modelul celular în vitro

Combinaţia de HA şi de HP-Guar se ataşează celulelor 
deteriorate de pe suprafaţa oculară, conferind mai 
multă hidratare şi lubrifiere, decât oferă HA singur.6

Aceasta formulă ameliorează temporar arsurile şi 
senzaţia de iritare provocate de uscăciunea ochiului.

Un component 
rezultat natural, cu 
proprietăţi similare 
cu lacrimile naturale 
ale ochilor, care 
permite refacerea 
celulelor deteriorate 
de pe suprafaţa 
oculară.12

Un gel de protecţie 
şi hidratare care   
conferă hidratare şi 
protecţia suprafeţei 
oculare.13

HA HP-Guar

1 2 FAMILIA SYSTANE®
SYSTANE® ULTRA 7,8 

picături oftalmice lubrifiante

ajută la creşterea şi refacerea 
stratului apos şi a celui mucin din 
filmul lacrimal şi oferă protecţie 
extinsă pentru un confort de 
durată.

SYSTANE® BALANCE 9,10 

picături oftalmice lubrifiante

ajută la creşterea şi refacerea 
stratului lipidic al filmului lacrimal 
pentru atenuarea simptomelor 
asociate cu MGD.

SYSTANE® Gel Drops 11 

gel oftalmic

crează un scut intens de gel 
pentru protecţie suplimentară şi 
oferă terapie reconstructivă atât 
ziua, cât şi noaptea cu atenuare 
de durată a simptomelor.

SYSTANE® Lid Wipes 4 
şerveţele igienă palpebrală

curăţă delicat pleoapele fiind 
parte a unei igiene adecvate a 
ochiului.

Sfaturi pentru managementul
sindromului de ochi uscat14

Deoarece nu există tratament pentru 
sindromul ochiului uscat, aceste sfaturi vă pot 
ajuta să vă controlaţi simptomele şi să vă 
simţiţi mai confortabil.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră despre 
diagnoza exactă a sindromului de ochi uscat 
pe care îl aveţi şi despre găsirea tratamentului 
potrivit pentru dumneavoastră.

Faceţi pauze de citit atunci când lucraţi la 
computer pentru a vă odihni ochii. Beţi mai 
multă apă. Rămâneţi hidratat prin consumul 
zilnic a 8 pahare de 250 ml de apă.

Evitaţi elementele iritante cum ar fi polenul, 
poluarea, fumul şi alte particule aeropurtate.

Folosiţi o compresă caldă o dată sau de două 
ori pe zi pentru a ajuta la hidratarea pleoape-
lor.

Adăugaţi suplimente de omega-3 la dietă 
pentru a ajuta la producerea de lacrimi 
sănătoase.

Practicaţi o igienă oculară corespunzătoare,
şi folosiţi SYSTANE® Lid Wipes ca ajutor 
pentru aceasta.




