
Kullanma Talimatı 

Lütfen bu bilgiyi dikkatle okuyunuz, çünkü HYLO-COMOD®’un doğru şekilde 
uygulamasında size yardımcı olacaktır.. 

HYLO-COMOD® 
1 mg/mL Sodyum hiyalüronat  

Kuru gözlerde, yabancı cisim hissi veya gözlerde yanma gibi çevresel koşullara bağlı 
rahatsızlıklarda, ayrıca gözde yapılan cerrahi girişim sonrasında, göz yüzeyinin daha iyi 
nemlendirilmesi içindir. 

Koruyucu madde içermeyen steril, fosfatsız solüsyon 

 

HYLO-COMOD® nedir? 
HYLO-COMOD® steril, koruyucu madde içermeyen bir solüsyon olup, 1 mg/mL sodyum hiyalüronat, 
sitrat tamponu, sorbitol ve su ihtiva eder. 

HYLO-COMOD® ne için kullanılır? 
Kuru gözler, yabancı cisim hissi veya gözlerde yanma gibi çevresel koşullara bağlı rahatsızlıklarda, 
ayrıca göz cerrahisi sonrasında, göz yüzeyinin daha iyi nemlendirilmesi için kullanılır. 

HYLO-COMOD® ne zaman kullanılmalıdır? 
Gözlerde kaşıntı, yanma, çabuk yorulma ve gözlerin içinde kum varmış gibi bir his varsa, bunun nedeni 
göz yüzeyinin eksik nemlendirilmesi olabilir.  Örneğin klimalı odalarda uzun süre kalındığında veya 
yoğun ekran faaliyetlerinde doğal gözyaşı film  tabakasının daha çabuk yıkılması söz konusu olabilir.  
Ne var ki, göz dokularının tam işlevsel özellikte tutulması için, sürekli olarak gözyaşı film tabakası 
tarafından nemlendirilmesi zorunludur. 
Gözde yapılan cerrahi müdahale veya gözde yaralanma sonucunda doğal gözyaşı sekresyonu azalmış 
olabilmektedir. Bununla birlikte, gözün yüzey dokusunun rejenerasyonu, devamlı olarak yeterli bir 
nemlendirme gerektirir. HYLO-COMOD® uygulaması sayesinde kornea dokusu ve konjunktif doku 
uzun süreli nem ile beslenerek fizyolojik iyileşme süreçlerinin optimum şekilde oluşması sağlanır. 
HYLO-COMOD®, göz içinde ve diğer dokularda bulunabilen doğal bir madde olan hiyalüronik asidin 
sodyum tuzunu içerir. Göz yüzeyi üzerinde hızlı şekilde yıkanıp giderilmeyen, düzenli, stabil ve 
bilhassa uzun süre yapışan bir nem tabakasını oluşturan kendine özgü fiziksel özelliğe sahiptir. Görsel 
performans tam olarak muhafaza edilir. Böylece gözler, kuruluk hissine ve tahrişlere karşı uzun süre 
korunur. 
Bu durum, özellikle kontakt lens kullananlarda önemlidir, zira kontakt lens yalnızca yeterli gözyaşı 
sıvısında yüzebildiği zaman, optimum şekilde uyumlu olmaktadır. HYLO-COMOD®, kontakt lenslerle 
birlikte kullanılabilir. HYLO-COMOD® uygulaması sayesinde, kabuklanma veya tortulaşma meydana 
gelmeden, sert veya yumuşak kontakt lenslerin kullanılması daha rahat hale gelmektedir. 
Koruyucu madde içermemesinden dolayı HYLO-COMOD® genel olarak mükemmel biçimde uyum 
sağlar. Bundan başka, HYLO-COMOD® fosfatsız olup, böylece gözün kornea dokusunda tortu 
oluşumundan dolayı olası komplikasyonlar önlenir. 
 
HYLO-COMOD® nasıl kullanılır? 
 

 

1. Adım 

 

2. Adım 

 

3. Adım 

Her kullanımdan önce kapağı 
çıkartınız. 
Lütfen ilk kez HYLO-COMOD® 
kullanmadan önce şişeyi 
damlatıcı ucu aşağı gelecek 
şekilde  tutunuz ve şişenin 
ucundan ilk damla çıkana kadar 
şişe dibinin üstüne art arda 
bastırınız. Bundan sonra şişe 
aşağıdaki uygulamalar için 
kullanılmak üzere hazırdır. 

Başparmakla şişe kenarına ve 
diğer parmakları şişe dibinin 
üzerine koyarak şişeyi damlatıcı 
ucuyla aşağıya doğru tutunuz. 

COMOD®-şişesini tutan eli 
resimde gösterildiği şekilde 
serbest ele dayayınız. 

 
 



 

 

4. Adım 

 

5. Adım 

Başı hafif geriye doğru yaslayınız, serbest elle alt göz kapağını 
hafifçe gözden çekiniz ve hızlı ve güçlü biçimde şişe dibinin ortasına 
bastırınız. Bu yolla bir damlanın alınması için mekanizma çalıştırılır. 
COMOD®-sisteminin özel valf tekniği sayesinde, şişenin dibine çok 
güçlü olarak bastırılsa da damlanın büyüklüğü ve hızı hep aynı kalır. 
Gözleri yavaşça kapatarak sıvının eşit şekilde gözün yüzeyine 
dağılmasını sağlayınız. 

Kullanımdan sonra damlatıcı 
ucunu derhal kapakla 
kapatınız. Damlatıcı ucunun 
kuru olmasına dikkat ediniz. 
Damlatma esnasında damlatıcı 
ucunun göz veya yüz cildine 
temas etmesinden sakınınız. 

Bu ürün, 10 mL solüsyon içermektedir, bu yaklaşık 300 damlaya karşılıktır. Üretim tekniği 
nedenlerinden ötürü her zaman şişe içinde az bir solüsyon kalabilir. 

HYLO-COMOD® uygulamasının süresi sınırlı değildir. 

Bir HYLO-COMOD® şişesinin içeriği ile daima aynı kişi tedavi edilmelidir. 

Kullanım için başka hangi hususlara dikkat edilmelidir? 
Göz damlası ile ek olarak başka bir ilaç tedavisinde en az 30 dakikalık bir uygulama aralığına 
uyulmalıdır. Böyle durumlarda HYLO-COMOD® en son olarak verilmelidir. Göz merhemleri, her 
durumda HYLO-COMOD® uygulamasından sonra konjunktival kese içine sürülmelidir. 
Koruyucu madde içermemesi nedeniyle HYLO-COMOD® uzun süren uygulamalarda da özellikle iyi 
biçimde tolere edilir. Çok ender münferit durumlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları (yanma, gözyaşı 
akması) bildirilmiş olup, HYLO-COMOD® bırakıldıktan sonra direkt azalmaktadır. 

HYLO-COMOD® hangi sıklık ve süre ile damlatılmalıdır? 
HYLO-COMOD® dozajı, bireysel olarak genel durumunuz ve göz doktorunuzun veya kontakt lens 
uzmanınızın tavsiyesine uygun şekilde verilmelidir. 
Genellikle her gözün konjunktival kesesine günde 3 kez 1 damla HYLO-COMOD® damlatılmalıdır. 
Daha güçlü şikayetlerde HYLO-COMOD®gün içinde daha sık damlatılabilir. Eğer daha sık HYLO-
COMOD® (örn. günde 10 kereden fazla) uyguluyorsanız, bir göz doktoruna muayene olunuz. 
HYLO-COMOD®, sürekli kullanıma uygundur; ancak – tüm hastalıklarda olduğu gibi- uzun süre 
devam eden şikayetlerde bir göz doktoruna başvurmalısınız. 

HYLO-COMOD® ne zaman kullanılmamalıdır? 
HYLO-COMOD®, içeriğindeki bileşenlerin birine karşı aşırı duyarlılıkta kullanılmamalıdır. 

HYLO-COMOD® saklanırken hangi uyarılar dikkate alınmalıdır? 
Oda sıcaklığında saklayınız. 
Bir şişe HYLO-COMOD® açıldıktan sonra 6 ay kullanılabilir.  
Son kullanma tarihinden sonra (  )  kullanılmamalıdır. 

Çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

Bilginin güncel durumu: 
Ağustos 2010 

Üretici (  ): 
URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken - ALMANYA 
Tel.: 06805/92 92-0, Fax: 06805/9292-88,  
E-posta: info@ursapharm.de,  www.ursapharm.de  

 
Distribütör: 
BİEM TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Turgut Reis Cad. No:21 06570 
Tandoğan-ANKARA 
Tel: 0312 230 29 29 , Fax: 0312 230 68 00  
E-posta: biem@biemilac.com.tr  

 

     

STERILE A 



 
SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR! 

 
Sizin görüşleriniz bizim için çok önemlidir. 
HYLO-COMOD® 10 mL Göz Damlası’nın ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilmesi için lütfen bize 
yazınız! 
 
Doldurduğunuz anketi lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz: 
 
Biem Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti. 
Turgut Reis Cad. No:21,  
 06570, Tandoğan / ANKARA 
 
veya  0 312 230 68 00 no’lu faksa ya da biemilac@biemilac.com.tr adresine gönderiniz.  
 
 

1. HYLO-COMOD® 10 mL Göz Damlası’nı hangi durumlar için kullandınız? 
 
 � Gözlerin nemlendirilmesinde? 
 
 � Kontakt lenslerin kullanılmasını kolaylaştırmak için? 
 
 � Uzun süreli ekran karşısında çalışmalarda? 
 
 � Diğer: —————————————————————————————— 

 
 

2. HYLO-COMOD® 10 mL Göz Damlası hakkında değerlendirmeniz nedir? 
 

Gözlerin nemlendirilmesinde 
 

 � çok iyi � iyi � kısmen iyi � kötü � çok kötü 
 
 
Etki süresine göre 
 

 � çok iyi � iyi � kısmen iyi � kötü � çok kötü 
 
 

Kullanım kolaylığı açısından  
 

 � çok iyi � iyi � kısmen iyi � kötü � çok kötü 
 
 

3. Bilgilerimin BİEM İLAÇ’ta kaydedileceğini kabul ediyorum. Bu bilgiler üçüncü şahıslara 
ulaştırılmayacaktır! 

 
Adı —————————— Soyadı —————————— 

  
 Cadde/Sok No.—————————— P.Kodu, il —————————— 
 
 Yaş* —————————— Meslek* —————————— 
 
 Tarih —————————— İmza —————————— 
 

 *bu bilgiyi vermede serbestsiniz   

 


