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Leczenie i profilaktyka zespołu suchego oka 
 
 

Zespół suchego oka (łac. xerophtalmia, keratoconjunctivitis sicca, ang. Dry Eye 
Syndrome) jest schorzeniem oczu spowodowanym brakiem łez w stosunku do potrzeb, 
tzn. albo niedostatecznym wydzielaniem łez albo nadmiernym ich parowaniem. Istotą 
tego zespołu są zmiany patologiczne w składzie, ilości, stabilności i napięciu tzw. filmu 
łzowego, co w konsekwencji prowadzi do złuszczania się nabłonka spojówki i rogówki, 
a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty wzroku. Objawy zespołu 
suchego oka są opisywane zwykle jako uczucie piasku pod powieką, uczucie drapania, 
obecności ciała obcego pod powieką, którym towarzyszą przekrwienie spojówek, 
zmęczenie oczu, wymuszone mruganie, trudności przy ruchach powiek, swędzenie 
powiek podczas mrugania, nadwrażliwość na światło, uczucie ucisku w oczach, 
występowania bólu oczu w nocy, śluzowa wydzielina, zbieranie się wydzieliny w kątach 
zewnętrznych. Czasem w worku spojówkowym stwierdza się ciągnące, trudne do 
usunięcia nitki śluzu. U pacjentów z bardziej zaawansowanym, przewlekłym schorzeniem 
mogą występować zaburzenie widzenia, ból i światłowstręt, ograniczenie ruchomości 
powiek. Paradoksalnie do nazwy schorzenia, w początkowych okresach choroby może 
występować wzmożone łzawienie, tzw. krokodyle łzy. Dolegliwości mogą występować w 
różnych porach dnia: rano ponieważ w nocy nie są produkowane łzy, ale także 
wieczorem, po całodziennym narażeniu na niekorzystne warunki środowiska. Objawy 
zespołu suchego mogą przybrać postać uogólnionego dyskomfortu, z uczuciem ciała 
obcego a w ciężkich postaciach dolegliwości mogą całkowicie uniemożliwić codzienne 
życie pacjenta. 

 
Mechanizm działania filmu łzowego 

Łzy to złożona substancja, która w niezwykle wymyślny sposób utrzymuje się na 
powierzchni oka. W prawidłowych warunkach powierzchnia gałki ocznej pokryta jest stale 
substancją nazywaną cienkim filmem łzowym o grubości około 6-10 mikrometrów. Składa 
się on z trzech warstw: dolnej – mucynowej (około 0,5% całkowitej grubości filmu), 
środkowej – wodnej (ponad 98% filmu) i powierzchniowej – lipidowej (1% grubości filmu). 
Każda z tych warstw odpowiada za inne czynności, a wszystkie razem umożliwiają 
prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. Warstwa dolna – mucynowa umożliwia 
utrzymywanie się łez na powierzchni oka, druga warstwa – wodna magazynuje tlen dla 
rogówki, a dodatkowo zawarte w niej substancje antybakteryjne (m.in. lizozym) chronią 
oko przed zakażeniami z zewnątrz. Trzecia warstwa stabilizuje film łzowy, tzn. zapobiega 
wysychaniu łez przez zmniejszanie parowania i wymiany ciepła.  

Prawidłowa lepkość filmu łzowego umożliwia szybkie ruchy gałek ocznych.  
Właściwy skład i struktura filmu łzowego to najważniejsze czynniki zapewniające jego 

stabilność, która jest jednak bardzo krótkotrwała. Do „przerwania” filmu dochodzi już po 
12-15 sekundach i wówczas musi on być odnowiony. Dzięki ruchom powiek nowe 
składniki filmu łzowego są rozprowadzane na całej powierzchni oka, a jednocześnie 
usuwane są jego części zanieczyszczone przez kurz czy pyłki. W normalnych warunkach 
częstość mrugnięć wynosi 15 na minutę i jest wystarczająca do utrzymania ciągłości 
i sprawności filmu łzowego. Niekiedy film łzowy ulega przerwaniu znacznie szybciej niż 
wynikałoby to z częstości mrugnięć powiek i rogówka przez dłuższy czas pozostaje 
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niezwilżona. W bardzo zaawansowanych przypadkach film łzowy może w ogóle nie 
powstawać na jej powierzchni, co prowadzi do zmętnienia rogówki, a z czasem do 
upośledzenia ostrości widzenia. Tylko prawidłowa budowa filmu łzowego gwarantuje 
prawidłowe odżywianie i utrzymywane w dobrej kondycji oczu. Wiele gruczołów wydziela 
poszczególne elementy filmu łzowego na powierzchnię oka. Komórki kubkowe 
odpowiadają za produkcję warstwy śluzowej. Gruczoł łzowy produkuje część wodnistą 
łez. Dzięki gruczołom tarczkowym wytwarzane substancje tworzą warstwę tłuszczową. 
Natomiast gruczoły przyrzęsowe wspomagają produkcję warstwy tłuszczowej. Ciecz 
łzowa wydzielana jest w ilości 1,5-2 ml na dobę. Przy podrażnieniu oczu wydzielanie 
może wzrosnąć nawet stukrotnie. Łzy uwalniane są do worka spojówkowego i łagodnie 
rozprowadzane po powierzchni oka przez mruganie. Uwalnianie łez odbywa się 
przeciętnie co 5-12 sekund.  

W zespole suchego oka wszystkie funkcje łez zostają upośledzone co powoduje nie 
tylko dyskomfort, ale także sprzyja uszkodzeniom powierzchni oka. Zespół suchego oka 
zwiększa jego podatność na zakażenie drobnoustrojami. Wysuszony nabłonek łuszczy 
się, co sprawia, że oko nie posiada żadnej osłony przed bakteriami. Drobinki kurzu i brudu 
nie są właściwie zmywane z powierzchni oka, gromadzą się w nim i mogą wywoływać 
stan zapalny w tym także o charakterze alergicznym. Na powierzchni oka powstają 
mikrouszkodzenia łatwo przekształcające się w owrzodzenia, a wysuszone gruczoły 
szybciej ulegają zwyrodnieniu i starzeniu się. Zespół suchego oka może być 
spowodowany zaburzeniem każdej z trzech warstw tworzących film łzowy. Narażenie na 
wysoką temperaturę otoczenia, zwiększone nasłonecznienie, zmniejszoną wilgotność 
powietrza, uszkodzenia termiczne, chemiczne, czy przewlekłe zapalenie spojówek 
powodują zaburzenia w warstwie śluzowej. Zmiany te powstają w wyniku zmniejszenia 
ilości mucyny w filmie łzowym, przy prawidłowym wydzielaniu płynu łzowego. Powoduje 
to niestabilność filmu łzowego, który bardzo szybko ulega przerwaniu. Czynniki 
sprzyjające uszkodzeniu warstwy lipidowej i zwiększonemu odparowywaniu łez to 
niewłaściwie nastawiona klimatyzacja, zanieczyszczenia, podrażnienia, długotrwałe 
stosowanie soczewek kontaktowych. Warto podkreślić, że stosowanie niektórych leków 
może prowadzić do niekorzystnych zmian w filmie łzowym. Warstwę wodną filmu łzowego 
niszczą m.in. leki usuwające z organizmu lub z tkanki wodę, np. leki cholinolityczne czyli 
np.  antydepresyjne, antyhistaminowe, lub diuretyki lub środki znieczulenia ogólnego, 
które wyłączają odruchy chroniące oko przed wysychaniem.  Z kolei środki znieczulające 
miejscowo, ß-adrenolityki, leki adrenergiczne czy środki hamujące owulację powodują 
zmiany w warstwie śluzowej. 

 
Preparaty sztucznych łez 

Podstawową metodą leczenia zespołu suchego oka jest stosowanie substancji tzw. 
sztucznych łez, które naśladują naturalny film łzowy. W celu uniknięcia dolegliwości 
muszą być one stosowane praktycznie do końca życia. Idealny preparat powinien być 
skuteczny przy rzadkim podawaniu, łatwy w aplikacji, i nie powinien wywoływać działań 
niepożądanych,  
w tym uczucia ciała obcego w oku. Częstość stosowania sztucznych łez jest zależna od 
potrzeb i stopnia nasilenia objawów choroby. W niektórych przypadkach pacjenci muszą 
używać „łez” nawet co 1-2 godziny. Obecnie przy produkcji preparatów stosuje się 
najnowsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym można wydłużyć odstępy między 
kolejnymi aplikacjami.  

 
Rodzaje preparatów 

Preparaty sztucznych łez mają na celu zapewnienie niezbędnego nawilżenia 
powierzchni oka. Składają się one przede wszystkim zwody oraz środków zatrzymujących 
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wodę i utrudniających jej odpływanie zoka (polimerów), co ułatwia powiekom ślizganiesię 
pojego powierzchni, oraz innych środków utrzymujących stężenie jonów sodu i chlorków 
i wartość pH w granicach fizjologicznych. Preparaty sztucznych łez to roztwory 
o stabilnym, fizjologicznym odczynie (wartości współczynnika pH od 7,2 do 7,4), 
osmolarności zbliżonej do osmolarności warstwy wodnej filmu łzowego (285-300 
mOsml/l), lepkości od 2 do 6000 mPa.s (milipuaz), współczynniku refrakcji zbliżonym do 
współczynnika refrakcji rogówki. Ponadto są to preparaty sterylne o wysokiej 
przejrzystości i długotrwale przylegające do gałki ocznej. Sztuczne łzy różnią się między 
sobą wieloma właściwościami fizykochemicznymi takimi jak rodzaj substancji aktywnej, 
wartości lepkości, pH, osmolarności obecność lub brak środka konserwującego. 
W zależności od rodzaju polimeru szybkość uwalniania zawartej w nim wody jest różna. 
Preparaty zawierające polividon (PVP) szybciej uwalniają zawartą wodę i działają 
krócej,a preparaty zawierające hydroksypropylometylocelulozę (HPMC) działają dłużej. 
Najdłuższym czasem działania charakteryzują się preparaty zawierające jako substancję 
czynną kwas poliakrylowy (PAA). Lepkość, czyli stopień przylegania preparatu 
do powierzchni oka również warunkuje czas działania sztucznych łez. Im większa lepkość 
preparatu tym dłużej utrzymuje się on na powierzchni oka i tym rzadziej można go 
stosować. Osmolarność i pH sztucznych łez powinna być zbliżona do wartości 
występujących w filmie łzowym. Niefizjologiczna osmolarność lub pH sztucznych łez 
może być przyczyną różnych dolegliwości (pieczenie, łzawienie). Sztuczne łzy mogą 
również zawierać substancję konserwującą, dzięki której okres ich stosowania po 
otwarciu opakowania może wynosić od 4 do 6 tygodni. Sztuczne łzy bez konserwantów, 
występują w pojedynczych, jednorazowych opakowaniach i powinny zostać użyte 
bezpośrednio po otwarciu, a pozostałość wraz z opakowaniem wyrzucona. 
Niekonserwowane sztuczne łzy są szczególnie zalecane osobom noszącym soczewki 
kontaktowe (można je stosować bezpośrednio na soczewki kontaktowe), aktywnym 
zawodowo (brak konieczności noszenia dużego opakowania sztucznych łez) oraz 
osobom nietolerującym lub uczulonym na konserwowane sztuczne łzy.  

Niewielką uciążliwością stosowania sztucznych łez jest nieznaczne pogorszenie 
ostrości widzenia, które występuje tuż po podaniu leku i opisywane jest przez pacjentów 
jako rozmazywanie się obrazów. Przyczyną tego są różne zdolności załamywania światła 
przez preparat i rogówkę. Ma to miejsce na granicy faz różnego załamania światła. 
Producenci starają się zmniejszyć tę ich wadę przez dostosowywanie współczynnika 
załamania światła preparatu do współczynnika załamania światła rogówki ludzkiej. 

Dodatkowym, ale ważnym problemem u pacjentów używających sztucznych łez są 
reakcje cytotoksyczne na stosowane konserwanty. Szczególnie chlorek benzalkoniowy 
powodujący emulsyfikację lipidów ściany komórkowej, powoduje szereg przemian 
toksycznych, immunopatologicznych na powierzchni gałki ocznej. Kluczowa jest 
wówczas odpowiedź na pytanie, na ile korzyści ze stosowania preparatu, przeważają nad 
cytotoksycznym działaniem konserwantu zastosowanego w danym preparacie. Ma to 
niezwykle istotne znaczenie u pacjentów z zespołem suchego oka, gdy leczenie ma 
charakter przewlekły, a stosowanie sztucznych łez bez środka konserwującego 
umożliwia znaczącą redukcję częstości występowania jatrogennych zapaleń rogówki 
wywoływanych przez zespół suchego oka.  

 
Substancje czynne preparatów imitujących naturalny film łzowy  

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej stosowanych substancji 
czynnych preparatów imitujących naturalny film łzowy.  
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Hialuronian sodu 

Hialuronian sodu jest naturalnym glikozaminoglikanem występującym fizjologicznie 
w gałce ocznej. Preparaty zawierające hialuronian sodu zarówno w postaci roztworów 
izo-, jak i hipotonicznych uzyskały w licznych badaniach klinicznych wysoką ocenę, 
a autorzy tych badań podkreślają ich małą cytotoksyczność oraz skuteczną stabilizację 
filmu łzowego, ochronę komórek nabłonka rogówki i przedłużenie czasu obecności 
w przestrzeni przedrogówkowej. Hialuronian sodu wyróżnia się specyficzną spiralną 
strukturą, która nawet przy małych stężeniach tworzy siateczkę silnie wiążącą wodę. Po 
podaniu do worka spojówkowego dzięki swej odpowiedniej lepkości i budowie utrzymuje 
się na powierzchni oka, i co ważne nie zaburza ostrości widzenia.  

Podczas uszkodzenia tkanek powierzchownych gałki ocznej stężenie hialuronianu 
sodu zwiększa się i wpływa korzystnie na procesy gojenia. Hialuronian sodowy odtwarza 
matrycę niezbędną do odbudowy uszkodzonej tkanki i zwiększa  produkcję fibronektyny 
przez uszkodzoną tkankę.  

Omawiany związek jest składnikiem wielu preparatów w postaci kropli lub hydrożelu 
(Tab.1). Na szczególną uwagę zasługują preparaty ze specjalnym systemem dozowania 
Comod oraz z systemem wyjaławiającym Abak lub Oxyd. Preparaty te nie zawierają 
środków konserwujących, mimo, że  cała zawartość znajduje się w jednym opakowaniu. 
System podawczy Comod składa się z dwóch pojemników: wewnętrznego elastycznego 
i zewnętrznego sztywnego. Pojemniki są ze sobą połączone, a od zewnątrz obudowane 
dwuczęściową twardą osłoną, służącą do uruchomienia znajdującej się wewnątrz pompy. 
Pompa funkcjonuje bez udziału powietrza z zewnątrz, co eliminuje niebezpieczeństwo 
zainfekowania roztworu. Elementy opakowania – zawór kulkowy i sprężynka kontaktująca 
się z roztworem zawierają  jony srebra, które wykazują właściwości bakteriobójcze. Podanie 
kropli odbywa się poprzez ucisk na denko opakowania. Jednocześnie dozownik uwalnia 
ściśle określoną ilość kropli. Pojemniki typu Abak posiadają wbudowany system wyjawiający. 
Przechylenie butelki i naciśnięcie bocznych ścian powoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrz 
butelki w taki sposób, że roztwór przechodzi przez warstwę polietylenu, a następnie przez 
sączek wyjaławiający. System konserwujący Oxyd po kontakcie z proteinami i enzymami 
naturalnie występującymi w płynie łzowym, rozpada się do soli fizjologicznej oraz tlenu. 
Pojemniki typu Comod zapewniają trwałość przez 12 tygodni od pierwszego użycia, a typu 
Abak i Oxyd przez 8 tygodni.  

Istnieją także preparaty zawierające oprócz soli sodowej kwasu hialuronowego, 
deksapantenol (Tab. 1). Deksapantenol, alkoholowy analog kwasu pantotenowego, 
ulega w organizmie przekształceniu do kwasu pantotenowego, który stymuluje procesy 
warunkujące regenerację nabłonka rogówki i przyspiesza proces gojenia uszkodzeń 
powierzchniowych powstałych na skutek upośledzenia filmu łzowego. Na uwagę 
zasługuje także połączenie hialuronianu sodu z actinoquinolem – składnikiem 
absorbującym promieniowanie UVB (Tab. 1). 

 
Alkohol poliwinylowy (PVA) 

Alkohol poliwinylowy jest składnikiem preparatów nawilżających oko (Tab. 2). Działa 
osłaniająco na nabłonek rogówki, łagodzi objawy podrażnienia związane 
z niedostatecznym wydzielaniem łez, posiada właściwość tworzenia równomiernego, 
stabilnego, długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu łzowego. 

 
Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) 

Hydoksypropylometyloceluloza (HPMC), znana także pod nazwą hypromelozy, jest 
często stosowaną substancją w preparatach naśladujących naturalny film łzowy (Tab. 3), 
ponieważ posiada wszystkie właściwości wymagane od nowoczesnego preparatu 
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sztucznych łez. Osmolarność oraz wartość pH są dostosowane do naturalnych łez i dzięki 
temu jego podawanie nie wywołuje dodatkowych podrażnień oraz uczucia dyskomfortu. 
Krople te mają kilkukrotnie większą lepkość niż naturalne łzy. Podwyższona lepkość 
kropli zapewnia ich długotrwałe działanie. Ponadto są konserwowane cetrymidem, który 
jest dobrze tolerowany oraz nie zaburza struktury naturalnych łez. Istnieją także preparaty 
hypromelozy w połączeniu z dekstranem. Zawartość układu polimerowego 
rozpuszczalnego w wodzie (0,1% dekstranu i 0,3% hypromelozy) zapewnia pożądaną 
lepkość i uczucie komfortu w oku.  

 
Poliwinylopirolidon (PVP)  

Poliwinylopirolidon wchodzi w skład kropli i żelu do oczu (Tab. 4). Jest trwałym, dobrze 
zabezpieczonym płynnym żelem na bazie Carbomeru 980. Po zastosowaniu 
miejscowym, preparat szybko rozprowadza się po powierzchni spojówki i rogówki 
tworząc trwałą, wilgotną i śliską powłokę. W badaniu na 30 zdrowych ochotnikach 
stwierdzono, że czas pozostawania żelu na bazie Carbomeru wynosi 16 minut, 
a tradycyjnego preparatu z grupy sztucznych łez z polialkoholem winylowym 2 minuty. 
Trwałość filmu łzowego była zachowana do 6 godzin po podaniu leku.  

 
Kwas poliakrylowy (PAA) 

Pochodne kwasu poliakrylowego znajdują się w hydrożelach (Tab. 5). Posiadają one 
najważniejsze właściwości przydatne w łagodzeniu objawów zespołu suchego oka, np.: 
długi czas kontaktu z rogówką oraz dobre właściwości smarujące. Kwas poliakrylowy - 
polimer karboksywinylowy o dużej masie cząsteczkowej zwiększającej lepkość żelu, 
tworzy na rogówce ochronną, smarującą warstwę. Kontakt z rogówką trwa od 12,5 do 45 
minut, przy czym kwas poliakrylowy nie wnika i nie kumuluje się w tkankach oka. 
Zapobiega temu duża masa cząsteczkowa i usieciowana budowa cząsteczki tego 
związku. PAA w swoim działaniu naśladuje fizjologiczne wydzielanie łez. Woda 
z preparatu uwalniana jest w momencie zamykania powiek, a jej nadmiar jest ponownie 
wiązany w czasie ich otwierania. 

 
Trehaloza 

Trehaloza to cukier składający się z dwóch cząsteczek glukozy połączonych 
wiązaniem α-1,1-glikozydowym, który wykazuje wysoką hydrofilność i stabilność 
chemiczną. Trehaloza zabezpiecza integralność struktur komórkowych, przede 
wszystkim błon biologicznych. Jej działanie polega na tworzeniu wiązań wodorowych 
między grupami hydroksylowymi cukru a fosfolipidami błony komórkowej. Jako składnik 
kropli do oczu przeciwdziała nadmiernemu złuszczaniu nabłonka rogówki (Tab. 6). 

 
Postacie preparatów imitujących naturalny film łzowy  

Krople 

Większość stosowanych leków ma postać kropli. Zawierają one wodę oraz substancje 
o dużej lepkości, których zadaniem jest wiązanie wody i zatrzymywanie jej na powierzchni 
oka. Dodatkowo ich właściwości fizyczne sprawiają, że na powierzchni rogówki 
i spojówek tworzy się jednolita warstwa, która chroni przed wysychaniem i jednocześnie 
wyrównuje nierówności i ubytki nabłonka rogówki. 

Preparaty w kroplach różnią się między sobą zawartością substancji o różnej lepkości. 
Dzięki temu w zależności od nasilenia objawów związanych z wysychaniem można 
zastosować odpowiedni lek. Jeśli dolegliwości związane z wysychaniem oka występują 
okazjonalnie, np. w klimatyzowanym pomieszczeniu lub po długiej pracy przed 
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monitorem komputera, to pacjent wymaga leku o średnim stopniu lepkości. Gdy zaś 
dolegliwości występują znacznie częściej, są bardziej nasilone, to odpowiednie dla oka 
pacjenta będą środki o większej lepkości. U osób nietolerujących środków 
konserwujących można zastosować preparaty w mikropojemnikach (minimsach). Są one 
droższe od większych opakowań, ale nie mają w składzie środków konserwujących, 
a więc nie powodują objawów niepożądanych związanych z ich obecnością. Z minimsów 
powinni korzystać także ci pacjenci, którzy na co dzień dobrze tolerują postacie 
wielodawkowe leków, ale okresowe pojawianie się dolegliwości powoduje, że otwarte 
opakowanie leku nie zostanie zużyte w ciągu miesiąca. Korzystanie z leku po okresie 
powyżej 30 dni od jego otwarcia grozi utratą sterylności leku i może bardziej zaszkodzić niż 
pomóc. Tym wszystkim, którzy okazjonalnie muszą korzystać ze sztucznych łez, 
zdecydowanie należy polecić opakowania jednorazowe. Kolejną korzyścią zakupu 
minimsów jest brak ograniczeń w ich stosowaniu przy konieczności korzystania z soczewek 
kontaktowych. Noszenie soczewek kontaktowych oraz zakraplanie leków wraz 
z konserwantami może doprowadzić do uszkodzenia szkieł kontaktowych. Na soczewkach 
kontaktowych tworzą się osady z resztek konserwantów, które mogą uszkadzać rogówkę. 

 
Hydrożele  

Substancje hydrożelowe składają się z fazy stałej i płynnej. Faza stała stanowi 
rusztowanie dla fazy płynnej, którą są cząsteczki wody. Rusztowanie takie charakteryzuje 
się wyjątkową zdolnością gromadzenia wody, gdyż jest w stanie skumulować jej tyle, 
żeby stanowiła 95% ogólnej masy preparatu. Podanie takego leku do worka 
spojówkowego sprawia, że "pracuje" on razem z powiekami. Przy zamykaniu powiek 
rusztowanie "zagęszcza się", uwalniając cząsteczki wody. Wraz z otwarciem powiek 
rusztowanie rozpręża się i woda ponownie wchodzi do wnętrza szkieletu żelowego. 
Zjawisko to można porównać do zaciskania i rozprężania gąbki. Dzięki tym 
właściwościom hydrożel 7-krotnie dłużej utrzymuje się na powierzchni oka i stanowi 
doskonały rezerwuar wilgoci. Mogłoby się wydawać, że podawanie takiego leku 
nastręcza trudności. Na szczęście, w praktyce leki hydrożelowe przy podawaniu tworzą 
gęstą kroplę. 

 
Wkładki do oczu  

Aby przedłużyć czas działania leku opracowano tzw. wkładkę do oczu, np. preparat 
Lacrisert wykonany z hydroksypropylocelulozy w postaci przezroczystej pałeczki, sterylnej, 
rozpuszczalnej w wodzie. Preparat założony do worka spojówkowego uwalnia płyn przez 
kilka godzin. Nie jest zbyt popularny, gdyż wiele osób odczuwa jego obecność w oku.  

Tab.1. Preparaty zawierające hialuronian sodu (HNA). 

Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Bepanthen Eye 0,15% 
(+ dekspantenol 0,2%) 

nie 12 godzin krople 
 

20 minimsów po 0,5 ml 
Biolan 
 
Biolan Gel 

0,15% 
 

0,3% 

nie 
 

nie 

12 godzin 
 

12 godzin 

krople 
20 minimsów po 0,35 ml 

hydrożel 
10 minimsów po 0,35 ml 

Hialeye 0,2 lub 0,4% tak 4 tygodnie krople 10 ml 
Hyabak 
Hyabak UD 
 
Hyabak protector 

0,15% 
0,15% 

 
0,15% 

(+ actinoquinol) 

nie 
nie 

 
nie 

8 tygodni 
12 godzin 

 
8 tygodni 

 

krople 10 ml 
krople 

30 minimsów po 0,4 ml 
krople 10 ml 

 
HyalDrop Multi 0,24% nie 12 tygodni krople 10 ml 
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Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Hylo-Care 0,1% 
(+ dekspantenol 2%) 

nie 12 tygodni krople 10 ml 

Hylo-Comod  0,1% nie 6 miesięcy krople 10 ml 
Hylo-Gel  0,2% nie 6 miesięcy hydrożel 10 ml 
Hylo-Parin 0,1% 

(+ heparynian sodu  
1300 j.m./ml) 

nie 6 miesięcy krople 10 ml 

Starazolin 
Hydrobalace 
 
Starazolin 
Hydrobalance One 

0,1% 
 

0,1% 

nie 
 

nie 

8 tygodni 
 

12 godzin 

krople 2x5ml 
 

krople 
12 minimsów po 0,5 ml 

Oxyal 0,15% tak 60 dni krople 10ml 
Zuma Ulga 0,2 lub 0,4% tak 30 dni krople 

Tab. 2. Preparaty zawierające alkohol poliwinylowy (PVA). 

Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Lacrimal 14mg/1ml tak 30 dni krople 2x 5ml 

Tab.3. Preparaty zawierające hypromelozę (HPMC). 

Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Artelac 3,2 mg/ml tak 6 tygodni krople 10 ml 
Dexoftyal UD 0,5% 

(+ dekspantenol 2%) 
nie 12 godzin krople 

20 minimsów po 0,35 ml 
Keratostill 0,3% 

(+ dekspantenol 2%) 
tak 30 dni krople 10 ml 

GenTeal Gel 0,3% tak 12 tygodni hydrożel 10 g 
Tears Naturale II 0,3% 

(+ dekstran 0,1%) 
tak 30 dni krople 15 ml 

Tab. 4. Preparaty zawierające poliwinylopirolidon (PVP). 

Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Filmabak 2% nie 8 tygodni krople 10 ml 
PVP-Comod 2% nie 12 tygodni krople 10 ml 
Lakripos Gel 2% tak 4 tygodnie hydrożel 10 g 

Tab. 5. Preparaty zwierające kwas poliakrylowy (PAA). 

Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Oftagel 0,25% tak 4 tygodnie hydrożel 10 g 
Oftipan 0,5% tak 4 tygodnie hydrożel 10 g 

Vidisic Fluid MP 0,2% tak 6 tygodni hydrożel 10 g 

Tab. 6. Preparaty zwierające trehalozę. 

Preparat 
Stężenie składnika 

nawilżającego 
Obecność 

konserwantów 
Trwałość 

po otwarciu 
Postać 

Thealoz 3% nie 12 tygodni krople 10 ml 

Thealoz Duo 
3% 

(+ hialuronian sodu 0,15%) 
nie 12 tygodni 

krople 10 ml 

Thealoz Duo Gel 3% 
(+ hialuronian sodu 0,15% 

+ kwas poliakrylowy 0,25%) 

nie 12 godzin hydrożel 
10 minimsów po 0,4 

ml 
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