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DROGE OGEN

Vermoeide, brandende, krassende 
of tranende ogen ?

De oplossing heet :

Symptomen :

•  Droogheidsgevoel
•  Gevoel dat er een zandkorrel of een 

vreemd voorwerp in het oog zit
•  Meer tranende ogen
•  Lichtgevoeligheid
•  Vermoeidheid, branden, jeuken, 

krassen van het oog
•  Roodheid van het bindweefsel

Functie van het traanvocht :

•  Bevochtiging van het hoorn- en bindvlies
•  Verzorging van het hoornvlies : voedingsstoffen en zuurstof
•  Afweer tegen bacteriële besmettingen
•  Zuiveren van vreemde deeltjes

Wat kunt u doen :

•  Voldoende water drinken
•  Bewust en regelmatig met de ogen knipperen
•  Uw ogen tegen tocht beschermen
•  Binnen regelmatig luchten
•  Regelmatig uw arts consulteren

Vraag uw arts of apotheker welk product uit de VISMED®-
familie voor u het beste is.

Voor bijkomende informatie kan u onze website 
bezoeken www.trbchemedica.be, www.trbchemedica.nl   
of ons een mailtje sturen info@trbchemedica.be, 
info@trbchemedica.nl 

Droge ogen kunnen 
verschillende 
oorzaken hebben.

Klimaatinvloeden zoals :
•  droge lucht
•  airconditioning
•  stof en rook

Menselijke oorzaken :
•  Gebruik van beeldschermen zoals tv en pc
•  Onvoldoende drinken
•  Medicijngebruik zoals bètablokkers, hormonen, 

anti-depressiva, chemotherapie
•  Zwangerschap of menopauze
•  Ziektes zoals diabetes, neurodermitis, reuma

Altijd is een storing of verandering in het traanvocht 
de oorzaak.

Beschadigd traanvocht

Normaal traanvocht

Oppervlakkige vetlaag

Waterige laag

Slijmlaag

Hoornvliesoppervlak



Het bestanddeel hyaluronzuur :

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die in het menselijk
lichaam overal voorkomt waar vocht vastgehouden moet
 worden. Dat is bijvoorbeeld in het traanvocht en in het 
glaslichaam van het oog.

Het functioneert daar als ruimtecreëerder, smeermiddel, 
 transportmiddel voor voedingsstoffen. Het neemt vocht in 
grote hoeveelheden op en houdt het vast.

Door zijn bijzondere fysische en chemische eigenschappen
 lijken oplossingen met hyaluronzuur op het natuurlijke
 traanvocht. Daarom worden ze in oogheelkunde heel graag 
gebruikt ter behandeling van droge ogen.

Droge ogen. 
             Het VISMED®-gamma – hyaluronzuur in elke situatie.

Een tekort aan hyaluronzuur is de 
oorzaak van vele klachten !

TRB CHEMEDICA heeft als doelstelling het tekort aan A
hyaluronzuur in het menselijk lichaam te vervangen
door biotechnologisch geproduceerd hyaluronzuur.
Zo kunnen we de klachten aanzienlijk verlichten.

Met alle types contactlenzen te gebruiken

Lichte 
klachten

0,1 % 
Hyaluronzuur

Flesje van 15 ml
3 maanden na 
opening houdbaar

Middelmatige
klachten

0,18 % 
Hyaluronzuur

Flacons van 0,3 ml
20 of 60 stuks

Flesje van 10 ml 
3 maanden na 
opening houdbaar

Ernstige 
Klachten

0,3 % 
Hyaluronzuur

Flacons van 0,45 ml
20 of 60 stuks

Rinsing solution for the eye
20 ml

Sodium hyaluronate 0.075 %

Oogspoeling met 
 hyaluronzuur

0,075 %
Hyaluronzuur

Flesje van 20 ml
3 maanden na 
opening houdbaar

bewaar-
middelen

bewaar-
middelen

bewaar-
middelen


