
blunda och spraya

tearsagain lindrar på ett ögonblick
 • tearsagain stabiliserar tårfilmen och lindrar torra  
  ögon.5, 6

 • tearsagain används på stängda ögon, blunda och  
  spraya över ögonlocken.
 • tearsagain kan användas med kontaktlinser och  
  ögonmakeup.
 • tearsagain kan, om behov finns, kombineras med  
  tårersättningsmedel.
 • tearsagain är försedd med en vakuumpump vilket  
  gör att den kan användas fram till utgångsdatum.
 • Av samma anledning kan samma flaska användas  
  av flera personer.
 • Sprayflaskan är enkel att använda och innehåller  
  10 ml (ca 140-150 doser).

Så här används tearsagain
 • Håll flaskan minst 10 cm från ögat.
 • Blunda och spraya en dos över stängt öga.
 • Öppna ögat och tearsagain fördelas över ögonytan.
 • Om tearsagain, oavsiktligt, sprayas i öppet öga kan  
  en lätt brännande känsla uppstå. Det är ofarligt och  
  går snabbt över.
 • tearsagain förvaras i temperatur mellan 
  2°C och 25°C. 
 • Dosering 1-2 sprayningar 3-4 gånger dagligen. 
  I svårare fall kan tearsagain användas oftare.

ABIgO Medical AB Askim, 031-748 49 50  www.abigo.se
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Torra och irriterade ögon
Varje gång man blinkar bildas en skyddande film över 
ögonytan. Tårfilmen har flera uppgifter. Bland annat 
skapar den en optiskt fungerande yta, skyddar mot 
infektioner, fungerar som smörjmedel, förhindrar 
avdunstning och håller ögat fuktigt.1

Torra ögon uppstår när tårfilmen inte fungerar 
tillfredsställande. Detta beror på otillräcklig 
tårproduktion eller ökad avdunstning från ögats yta.1

Tårfilmen är uppbyggd i tre skikt; mucin-, vätske- 
och lipidskikt. Ett intakt lipidskikt, det yttre skiktet, 
förhindrar avdunstning från ögat.1

Nästan 80% av de som lider av torra ögon uppvisar  
en störning i tårfilmens lipidskikt.2

De vanligaste orsakerna till torra ögon
Det finns flera faktorer som kan öka risken för att 
drabbas av torra och irriterade ögon.
 • Torrt inomhusklimat, centralvärme och   
  luftkonditionering.1

 • Långvarigt tittande på t ex TV och dataskärm   
  reducerar blinkningsfrekvensen.1

 • Åldrande och hormonella förändringar efter   
  klimakteriet kan minska produktionen av tårvätska.1

 • Vissa läkemedel kan orsaka torra ögon som    
  biverkning.1

 • Autoimmuna sjukdomar, t ex Sjögrens syndrom.1

 • Kontaktlinser.3

 • Efter ögonoperation, t ex LASIK.3, 4

Symtom på torra ögon
Torra ögon beskrivs ofta med andra ord än ”torra”.
 • Man känner skav, sveda, klåda eller upplever   
  ögonen som trötta.1

 • Andra uttrycker det som en brännande känsla eller  
  som om man har grus i ögonen.1

 • Rinnande ögon, ljuskänslighet, röda ögon, dimsyn  
  är andra symtom.1

 
Effektiv lindring för torra och irriterade ögon
tearsagain innehåller liposomer som är små fettpartiklar 
som finns naturligt i tårfilmen. tearsagain stabiliserar 
lipidskiktet och förhindrar därmed avdunstning.5, 6 
Ytterligare fördelar är att tearsagain är i sprayform och 
används på stängda ögon.6 

Så fungerar tearsagain
 • När ögat sluts förs lipidskiktet ihop i springan  
  mellan ögonlocken.1, 5

 • Efter sprayning blandas liposomerna i tearsagain  
  med de kroppsegna lipiderna vid ögonlockskanten.5, 

 • När ögat åter öppnas fördelas tearsagain   
    tillsammans med tårfilmen över ögats yta och  
  därmed repareras och stabiliseras det defekta  
  lipidskiktet.5, 6


