
Så här använder du EvoTears®EvoTears® – En ny generation 
innovativa ögondroppar för dig 
med MGD* eller lipidbrist

Ögondropparna fungerar som tårfilmens lipidfas vid MGD* och lipidbrist
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EvoTears® är vattenfri vilket leder till att:  

• Du slipper onödiga tillsatser som konserveringsmedel, fosfater  
 och buffertar. Vilket gör att EvoTears® är extra snälla och   
 skonsamma för ögonen.

• EvoTears® saknar både pH (surhetsgrad) och osmolaritet   
 (salthalt). Detta minskar risken drastiskt för att få en svidande  
 eller brännande känsla i ögonen när man droppar.

• Du slipper emulgeringsmedel som kan rubba tårfilmens  
 naturligt skiktade vatten- och lipidlager.

• Du får lagom stora droppar som ryms precis på ögats yta    
   och sprids mycket snabbt över hornhinnan tack vare den låga  
 ytspänningen hos EvoTears®.

 

EvoTears® stabiliserar tårfilmens lipidskikt. 
Förhindrar tårfilmens avrinning/avdunstning och   
lindrar torra ögonbesvär.

EvoTears® är den första ögondroppen som innehåller endast 
ett enda fettlösligt ämne - Perfluorohexyloktan (F6H8). 

*MGD (Meibomian Gland Dysfunction) = Dysfunktion i    
de Meibomska körtlarna

NORMAL TÅRFILM RUBBAD TÅRFILM

Hornhinnan

Emulsion

Hornhinnan

Slemlager

Vattenlager

Lipidlager 

Lipidlagret upplöst 
som små fettdroppar 
i vattenlagret pga
emulgeringsmedel

1 Skruva av korken från flaskan. Första  
 gången måste du även ta bort för-  
 seglingsringen innan du börjar droppa.

2 Håll den öppnade flaskan med flask- 
 spetsen uppåt och tryck ihop flaskan lätt.

3 Vänd flaskan så att flaskspetsen pekar  
 nedåt medan du fortfarande håller den  
 ihoptryckt. Släpp sedan trycket på   
 flaskan. Nu strömmar lite luft genom  
 vätskan in i flaskan med ett lätt   
 pysande ljud.

4 Böj huvudet något bakåt och dra   
 försiktigt ner det nedre ögonlocket. Håll  
 den upp- och nervända flaskan lodrätt  
 över ögat. Tryck endast mycket lätt på  
 flaskan och droppa en droppe i vardera  
 öga. Sätt på korken efter användning.  

 OBS: På grund av EvoTears® särskilda  
 egenskaper är det möjligt att du inte   
 känner av droppen i ögat. För enklare  
 applicering kan du använda dig av en  
 spegel eller ligga ner när du droppar.

 

Då specifika studiedata saknas ska EvoTears® inte användas av 
gravida, ammande, barn eller kontaktlinsbärare.



En ny generation ögondroppar
vid MGD eller lipidbrist

EvoTears® dosering:
En droppe per öga           ggr dagligen.  
Rekommenderad dosering: 4 ggr/dag.

För närmaste återförsäljare: www.evotears.se

EvoTears® – Kliniskt bevisade effekter:

Är EvoTears® rätt för dig?

EvoTears®

• Stabilare tårfilm 1,2

• Minskade skador på hornhinnan 1,2

• Ökat antal fungerande Meibomska körtlar och   
 minskade blefaritsymptom 2

• Tolereras väl 1,2

• Ökad patientnöjdhet 1,2

• Ingen påverkan på syn eller ögontryck 1,2

• Helt fri från konserveringsmedel
• Hållbar i 6 månader efter öppnandet
• Vattenfri med ett enda ämne - Perfluorohexyloktan
• Känns som sammet i ögat!
• Dryg - 3 ml ger upp till 280 droppar
• Ny generation ögondroppar vid MGD* 
 eller lipidbrist 

EvoTears® passar dig som upplever besvär i minst   
3 av 4 påståenden:
• Ofta besvär med rinnande ögon.
• Ofta besvär med röda, ömmande och svullna ögonlock.
• Upplever en brännande känsla/sveda i ögonen.
• Störst besvär på morgonen som gradvis lättar under dagen.

Upplever du andra besvär med ögonen kan det bero på att 
du har för lite tårvätska och då rekommenderas t ex den 
smörjande ögondroppen HYLO-GEL® dagtid och VitA-POS® 
ögonsalva till natten. Dessa råd ersätter inte en 
undersökning av ögonläkare eller optiker.
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Helt fri från
konserveringsmedelOm du använder andra ögondroppar eller ögonläkemedel 

ska du ta de först och vänta minst 15 minuter innan du 
droppar EvoTears®.


