
STERILE VÅTSERVIETTER

Skånsom øyelokkhygiene 
med dokumentert klinisk effekt

•  Rengjør
•  Mykgjør
• Fukter



BEGYNN DAGEN MED EN GOD VANE:
God øyelokkhygiene er ikke bare en god start på dagen for øynene 

dine. Det er også en forutsetning for effektiv behandling av 
forskjellige øyeplager. Blephaclean® våtservietter er det eneste 
godkjente, medisinsk-tekniske produktet i sitt slag på markedet, 
som rengjør, stimulerer, fukter og beskytter sensitive øyelokk 
med dokumentert klinisk effekt.1, 2, 3

ANBEFALES TIL:
•  Tørre øyne og MGD (meibomsk kjertel dysfunksjon)
•  Blefaritt (øyelokkbetennelse)
•  Klebrige øyne (forårsaket av  

allergier, infeksjoner m.m.)

 FORDELER MED BLEPHACLEAN®:
•  Fjerner sekret og skorpedannelse uten å irritere

•  Inneholder hyaluronsyre med fuktende egenskaper
•  Uten konserveringsmidler og parfyme
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BLEPHACLEANS FIRE FUNKSJONER MED DOKUMENTERT KLINISK EFFEKT1, 2, 3

Funksjon Innhold

Skånsom rengjøring av 
den følsomme huden 
rundt øynene

Rengjørende lotion:
• Kapryloylglysin (antimikrobiell-effekt)
• PEG 8
• Poloksamer 184
• Polysorbat 20
• PEG 6 

Stimulerer tilheling og 
nydannelse av hud

Gjenopprettende funksjon:
Hydrokotylekstrakt
(Propylenglykol, ekstrakt fra Centella 
asiatica, vann)

Fukter og gjenoppretter 
hudens elastisitet Hyaluronsyre

Beskytter huden 
mot uttørking

Talgregulerende funksjon: 
• Ekstrakt fra Iris florentina-rot
• Sinksulfat
• Retinylpalmitat (vitamin A)
• Propylenglykol, PPG-5 Ceteth 20
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Klare til bruk, ikke nødvendig å skylle øynene etterpå

Godkjent for voksne og barn over 3 måneder

Utviklet i samarbeid med hud- og øyeleger

Anbefalt bruk ved blefaritt: 2 ganger per dag  
de første 3 ukene, deretter 1 gang per dag
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To av tre trenger både rengjøring  
og øyedråper mot tørre øyne

Tørre øyne skyldes i to av tre tilfeller MGD, et problem med de meibomske 

kjertlene i øyelokket, som krever daglig rengjøring. De blokkerte åpningene i 

kjertlene irriterer øyelokkskantene og gir raskt grobunn for bakterier. Når kjertlenes 

normale funksjon blir hindret, svekkes tårevæskens stabilitet og osmotiske 

balanse. Den primære behandlingen er å gjenopprette kjertlenes funksjon, men 

andre behandlinger kan være nødvendige. I de nordiske retningslinjene mot tørre 

øyne anbefales hypotone øyedråper uten konserveringsmidler.4

    Unik kombinasjon med trehalose, hyaluronsyre og karbomer

    Ekstra langvarig effekt sammenlignet med dråper5, 6

    Hypoton løsning, uten konserveringsmidler

Thealoz ® Duo Gel
– en ny generasjon øyegel for  

behandling av tørre øyne

Nyhet!
Til nat ten og ved  

behov om dagen




