
EYEYON HYPER-CL™
Hyper-CL™ to specjalnie zaprojektowana miękka soczewka kontaktowa złożona z dwóch krzywizn oraz 
wyżłobienia z otworami. Ta unikalna konstrukcja umożliwia przechwycenie i utrzymanie na rogówce każdej 
kropli nałożonej na powierzchnię soczewki. Wydłuża to czas kontaktu zaaplikowanego leku z powierzchnią 
oka, przez co znacznie zwiększa się skuteczność jego działania.

WSKAZANIA
Soczewka kontaktowa Hyper-CL™ może być stosowana do celów tera-
peutycznych, dla ochrony powierzchni rogówki oraz łagodzenia bólu 
w leczeniu takich chorób oka, jak: 

• keratopatia pęcherzowa

• erozja rogówki

• entropion

• dystrofi e

• obrzęk rogówki

Użycie Hyper-CL™ wskazane jest również w przypadku scho-
rzeń pooperacyjnych, powstałych w wyniku usunięcia zaćmy 
i chirurgii rogówki.

Standardowo soczewki kontaktowe Hyper-CL™ są neutralne 
optycznie, możliwe jest jednak wyprodukowanie soczewki z od-
powiednią korekcją wady wzroku.

HYPER-CL™ W OBRZĘKU ROGÓWKI
Obrzęk rogówki corocznie jest diagnozowany u 2 000 000 nowych 
pacjentów na świecie. Jak dotąd nie opracowano skutecznego leczenia 
obrzęku rogówki, z wyjątkiem przeszczepu od ludzkiego dawcy. Jednak 
zastosowanie Hyper-CL™ z kroplami hiperosmotycznymi skutkuje ekstrakcją 
płynów z rogówki, co znacząco zmniejsza jej obrzęk.

STOSOWANIE EYEYON HYPER-CL™ 
JEST NIEZWYKLE PROSTE
Soczewki EyeYon Hyper-CL™ najlepiej jest zamawiać i stosować przy asyście lekarza.

PARAMETRY EYEYON HYPER-CL™
• Średnica: 10,0 mm do 17,0 mm

• Krzywizna bazowa: 6,0 mm do 9,0 mm

• Grubość części centralnej: 0,3 mm przy -3D

• Dostępne moce: od -20D do + 20D

ZALETY EYEYON HYPER-CL™
Unikalna konstrukcja soczewki zwiększa czas kontaktu kropli z okiem i skuteczność działania zaaplikowa-
nego leku.

• Hyper-CL™ jest soczewką jednorazową. Przy odpowiedniej pielęgnacji, soczewka nadaje się jednak do 
wielokrotnego użytku przez okres do dwóch tygodni.

• Hyper-CL™ może korygować wadę refrakcji. Taki wariant soczewki produkowany jest na specjalne za-
mówienie.

• Skuteczność Hyper-CL™ w leczeniu obrzęku rogówki została udowodniona w wieloośrodkowych ba-
daniach klinicznych.

• Soczewka przeszła weryfi kację FDA 510 (k) (FDA approval) 
i posiada certyfi kat CE. KONTAKTOWA SOCZEWKA 

TERAPEUTYCZNA
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DYSTRYBUTOR
Informacji na temat soczewki EyeYon Hyper-CL™ oraz możliwości jej zamówienia udziela wyłączny 
dystrybutor w Polsce:

Inview Medical sp.j.
Pl. Powstańców Śląskich 17A/222, 53-329 Wrocław
telefon kontaktowy: 71 787 75 45
www.inviewmedical.pl
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WYNIKI BADAŃ
Po tygodniu leczenia średnia poprawa ostrości widzenia wyniosła 1,4 linii (SD: 2,8) ETDRS (N=47) dla 
Hyper-CL™ i 0,5 linii (SD: 2,0) z soczewką kontrolną. Wyniki te są statystycznie istotne dla Hyper-CL™.

Soczewka Ilość linii Odchylenie standardowe p-wartość

Kontrolna 0,47 0,349 0,1834

Hyper-CL™ 1,44 0,342 0,0001

Różnica -0,97 0,366 0,0111

Tabela 1. Średnie zmiany ostrości widzenia [VA]

U 29,8% (14/47) pacjentów odnotowano poprawę ostrości wzroku o co najmniej 3 linie przy używaniu so-
czewki Hyper-CL™ w porównaniu z 11,4% (5/44) pacjentów używających standardowej soczewki. Odsetek 
osób z poprawą ostrości wzroku o co najmniej 3 linie był statystycznie istotny na korzyść Hyper-CL™ w po-
równaniu ze standardową soczewką kontrolną.

Tabela 2. Porównanie grubości rogówki i ostrości widzenia [VA] między opatrunkowymi soczewkami kontaktowymi 
a Hyper-CL™

PACJENCI Z OSTROŚCIĄ WZROKU WYNOSZĄCĄ 
CO NAJMNIEJ 1,85 LOGMAR
Przeprowadzono analizę podgrupy pacjentów z ostrością widzenia wynoszącą co najmniej 1,85 logmar 
w pierwszym dniu leczenia. 44% pacjentów w grupie stosującej Hyper-CL™ wykazało poprawę o co naj-
mniej 3 linie w porównaniu z 12,5% pacjentów w grupie kontrolnej.

SOCZEWKA

KONTROLNA HYPER-CL™

N n %
Dolna granica 
95% przedzia-

łu ufności
N n %

Dolna granica 
95% przedzia-

łu ufności

chi
-kwadrat

Redukcja grubości rogówki 
o co najmniej 8%

16 2 12,50% 9,37% 17 4 23,53% 19,97% 0,4117

Poprawa o co najmniej 1 
linię VA

16 7 43,75% 36,31% 18 10 55,56% 51,27% 0,4920

Poprawa o co najmniej 2 
linie VA

16 4 25,00% 21,21% 18 9 50,00% 45,82% 0,1343

Poprawa o co najmniej 3 
linie VA

16 2 12,50% 9,37% 18 8 44,44% 40,39% 0,0413

Tabela 4. Pacjenci z ostrością widzenia wynoszącą co najmniej 1,85 logmar

WNIOSKI
Podczas korzystania z Hyper-CL™ nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane. Nie było 
różnic w zdarzeniach niepożądanych ani komforcie korzystania z soczewek pomiędzy grupą używa-
jącą Hyper-CL™ a grupą kontrolną ze standardową soczewką kontaktową.

U większości pacjentów stosujących soczewki Hyper-CL™  nastąpiło zmniejszenie grubości rogówki 
i znaczna poprawa ostrości widzenia. Wskaźniki poprawy były około dwukrotnie wyższe niż w gru-
pie kontrolnej. U osób z ciężkim obrzękiem rogówki ostrość wzroku poprawiła się o co najmniej 
3 linie w 35% przypadków w porównaniu z 10% w grupie kontrolnej.

PACJENCI O GRUBOŚCI ROGÓWKI 640 μM LUB WIĘCEJ
37% pacjentów o grubości rogówki większej niż 640 μm (N=38) w grupie stosującej Hyper-CL™ wykazało 
poprawę ostrości wzroku o co najmniej 3 linie w porównaniu z 11% pacjentów w grupie kontrolnej.

SOCZEWKA

KONTROLNA HYPER-CL™

N n %
Dolna granica 
95% przedzia-

łu ufności
N n %

Dolna granica 
95% przedzia-

łu ufności

chi
-kwadrat

Redukcja grubości rogówki 
o co najmniej 8%

36 4 11,11% 9,49% 37 10 27,03% 25,01% 0,084

Poprawa o co najmniej 
1 linię VA

36 14 38,89% 36,61% 38 20 52,29% 50,29% 0,2358

Poprawa o co najmniej 
2 linie VA

36 8 21,35% 21,35% 38 16 42,11% 39,88% 0,0678

Poprawa o co najmniej 
3 linie VA

36 4 11,11% 9,49% 38 14 36,84% 34,69% 0,0099

Tabela 3. Badani o grubości rogówki 640 μm lub większej

BADANIA KLINICZNE NAD HYPER-CL™
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania soczewki Hyper-CL™ u chorych cierpiących na obrzęk rogów-
ki zostały potwierdzone w wieloośrodkowych badaniach klinicznych, przeprowadzonych w czerwcu 2017 
roku w Izraelu i w Polsce.

W badaniu porównywano skuteczność soczewki Hyper-CL™ z kroplami hiperosmotycznymi ze standardo-
wym leczeniem za pomocą zwykłych soczewek kontaktowych i kropli hiperosmotycznych. Przedstawione 
wyniki badań obejmują 49 pacjentów.


