
HIALAG 
IZOTONICZNA MAŚĆ DO OCZU 

HIALAG to izotoniczna maść do oczu zawierająca 0,4% hialuronianu sodu. 
Wyrób medyczny Hialag pomaga zachować odpowiedni poziom nawod
nienia oraz zabezpiecza powierzchnię oka, tworząc ochronny film. 

Czym jest HIALAG? 

HIALAG zawiera 5 g sterylnej, izotonicznej maści do oczu, której formulacja 
składa się z hialuronianu sodu, chlorku sodu, oleju wazelinowego, wazeliny, 
wodorofosforanu potasu, sorbinianu potasu, fosforanu sodu, alkoholu lanolino
wego, wody i hydroksymetyloglicynianu (µwater™). 
HIALAG dzięki swojej lepkości umożliwia długotrwałe przyleganie do powierzch
ni oka, działając nawilżająco i ochronnie nawet podczas godzin nocnych. 

Kiedy stosować HIALAG? 

HIALAG to sterylna, izotoniczna maść do oczu przeznaczona do łagodzenia 
objawów suchego oka oraz niedomykalności powiek. Formulacja maści sprzyja 
utrzymywaniu się na powierzchni oka, a hialuronian sodu tworząc barierę 
na powierzchni rogówki zapewnia ochronę i nawodnienie. Hialuronian sodu 
składający się z łańcuchów cukrowych, rozprowadzany jest po powierzchni 
rogówki tworząc strukturę zdolną do wiązania cząsteczek wody. Dzięki tym 
właściwościom nawilża i chroni powierzchnię oka. 

HIALAG zwiększa poziom nawodnienia i nawilżenia powierzchni oka w 
przypadku suchości, pieczenia czy zmęczenia oczu, spowodowanych np. długo
trwałym oglądaniem telewizji, przedłużoną ekspozycją na wyświetlacze lub 
powietrze z systemów ogrzewania i klimatyzacji. 
HIALAG chroni powierzchnię rogówki i spowalnia parowanie filmu łzowego 
u pacjentów cierpiących z powodu nocnej niedomykalności powiek, przynosząc ulgę 
w typowych objawach takich jak suchość, pieczenie czy uczucie ciała obcego w oku. 

Jak stosować HIALAG? 

Przed użyciem HIALAG dokładnie umyj ręce. 
Po otwarciu HIALAG, nie używaj pierwszej porcji, która może być wodnista, 
do momentu wyciśnięcia maści o właściwej konsystencji. 
Odchyl głowę do tyłu i odciągnij w dół dolną powiekę tworząc kieszonkę. 
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Trzymaj tubkę pionowo nad okiem. 
Delikatnie naciśnij tubkę aplikując niewielką porcję HIALAG do oka. 
Powtórz te same czynności dla drugiego oka. 
Aplikuj niewielką ilość maści przed snem. 
Jeżeli występuje konieczność podania dodatkowych dawek, aplikuj niewielką 
ilość maści co każde 3-4 godziny lub według wskazań lekarza. 
Zwróć uwagę, aby końcówka tubki nie dotykała oka i palców. 
Po użyciu dokładnie zamknij tubkę. 

Ostrzeżenia: 

Nie stosować HIALAG w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jakikolwiek 
ze składników preparatu. 
W przypadku podrażnienia, należy zaprzestać stosowania HIALAG oraz skonsul
tować się z lekarzem. 
Po aplikacji może wystąpić uczucie ciała obcego w oku ustępujące po mrugnię
ciu okiem. 
Nie stosować jeżeli produkt jest uszkodzony. 
Nie stosować po upływie terminu ważności. 
Zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w chłodnym, suchym miejscu w tempe
raturze od 9 do 2s0 c. 
Nie połykać. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę. 
HIALAG, przez swoją lepkość i przedłużoną obecność na powierzchni oka, może 
powodować czasowe zaburzenia widzenia. Należy upewnić się, że powróciła 
prawidłowa ostrość widzenia przed prowadzeniem samochodu lub używaniem 
maszyn i urządzeń. 
Przed użyciem maści należy zdjąć szkła kontaktowe, ponieważ ich powierzchnia 
może zostać uszkodzona. 
Jeżeli stosowane są inne krople lub maści do oczu, należy zachować odstęp 
15 minut pomiędzy aplikacjami. Zaleca się stosowanie HIALAG jako ostatniego. 
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem HIALAG powinny skonsulto
wać się z lekarzem. 
Produkt jest wskazany do ciągłego stosowania przez nie więcej niż 30 kolejnych 
dni; jeżeli objawy będą się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. 
Nie stosować HIALAG w przypadku zmian ocznych. 
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