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Ocena wpływu nawilżających krOpli dO Oczu hialeye 
na kOmfOrt życia u pacjentów z zespOłem  

suchegO Oka

assessment Of the impact Of mOisturizing hialeye eye 
drOps On life cOmfOrt in patients with dry  

eye syndrOme
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Streszczenie
Wstęp: Dolegliwości towarzyszące zespołowi su- 

chego oka w znacznym stopniu obniżają komfort ży- 
cia i są powodem coraz częstszych konsultacji okuli-
stycznych. Znaczny postęp cywilizacyjny w dużej mie- 
rze przyczynia się do wzrostu występowania zespołu 
chorobowego i skłania do poszukiwania bardziej sku-
tecznych metod profilaktycznych oraz terapeutycznych. 
Środki nawilżające mogą odgrywać ważną rolę w le- 
czeniu zespołu suchego oka. Celem badania była oce- 
na skuteczności nawilżających kropli do oczu zawie- 
rających hialuronian sodu – Hialeye w eliminowaniu  
objawów zespołu suchego oka. Badanie miało ponad- 
to na celu określenie czynników stanowiących o dys-
komforcie widzenia oraz uznawanych za najbardziej 
uciążliwe dla pacjentów.

Pacjenci i metody: Badanie metodą ankietową  
przeprowadzono na 118 pacjentach z objawami zespo- 
łu suchego oka. Pacjenci określali stopień i rodzaj od- 
czuwanych dolegliwości oraz skuteczność terapii kro- 
plami do oczu Hialeye.

Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że 92% 
pacjentów z zespołem suchego oka uskarżała się na 
uczucie „zmęczonych oczu” i piasku pod powiekami, 
a za najbardziej uciążliwe uznano właśnie uczucie  

„zmęczonych oczu”. Również 92% pacjentów uznało,  
że ich komfort widzenia poprawił się po zastosowa- 
niu kropli do oczu z hialuronianem sodu (Hialeye).

Wnioski: Nawilżające krople do oczu Hialeye po-
prawiają komfort widzenia u pacjentów z zespołem su-
chego oka.

Key words
Sodium hyaluronate, dry eye syndrome, moisturizing 
eye drops.

Summary
Background: The ailments accompanying dry eye 

syndrome significantly limit the patient’s life comfort 
and requireeven more frequent appointments with an  
eye specialist. Significant civilization progress has lar-
gely contributed to an increase in the incidence of the 
syndrome and has stimulated the search for more ef-
fective preventive and therapeutic methods. Moisturi-
zers may play an important role in the treatment of the 
dry eye syndrome. The study aim was to evaluate the 
effectiveness of the moisturising eye drops containing 
sodium hyaluronate called Hialeye in eliminating the  
symptoms of dry eye syndrome. The study was also 
aimed at defining the factors determining the discom-
fort of vision and considered as the most burdensome  
for patients.

Patients and methods: The study with a question-
naire method was conducted on 118 patients with dry  
eye syndrome. The patients identified the degree and 
type of ailments and evaluated the effectiveness of  
Hialeye eye drop therapy.

Results: The analysis carried out showed that 92% 
of patients with dry eye syndrome complained about  

“tired eyes”, “sand under their eyelids”, with the feeling 
of “tired eyes” considered the most burdensome. Also 
92% of patients found that their visual comfort impro- 
ved after the application of the eye drops with sodium 
hyaluronate (Hialeye).

Conclusions: The moisturizing Hialeye eye drops 
improve visual comfort in patients with dry eye syn- 
drome.
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