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Unmet 
Clinical 
Need

The use of drops to administer drugs is age old and carries with it 
many disadvantages. Only ~5% of the eye drop substance reaches 
the target organ. This low bioavailability often dictates frequent 
administration and a prolonged healing process.

Hyper-CL™ technology meets this urgent need as it is the only 
drug reservoir contact lens.

Proven 
Success for 
Multiple 
Indications

Indication 
For Use (EU)

The Hyper-CL™ Therapeutic Soft Contact Lens is intended for 
short-term wear (up to 7 days) to promote corneal healing and 
relieve corneal pain by protecting the cornea during the treatment 
of acute or chronic pathologies, such as corneal edema, corneal 
erosions, entropion, bullous keratopathy and corneal dystrophies, 
as well as post-surgical conditions resulting from cataract 
extraction and corneal surgery. To increase the therapeutic effect, 
use of the Hyper-CL™ Therapeutic Soft Contact Lens in conjunction 
with an ophthalmic solution is recommended. 

Hyper-CL™ Therapeutic Soft Contact Lenses can provide optical 
correction during healing, if required2.

Mechanism 
of Action

Hyper-CL™ Therapeutic Soft Contact Lens is designed to increase 
contact time of eye drops on the corneal surface. Its design 
includes dual base curves, fenestrations, and a reservoir. This 
design forms a cavity between the lens and the cornea, in which 
the instilled eye drops are trapped, extending contact time with 
the cornea. 

The fenestrations improve drug accessibility to the epi-corneal 
space, as well as tear mixing while preserving oxygen 
permeability to the cornea.

Administer drops 
to the eye

Drops fill reservoir 
beneath lens

Extended contact 
with eye results in 

better outcome

1 Using a paired t-test for the unadjusted mean difference
2 In the USA, the Hyper-CL™ is indicated for daily wear and is not indicated for use with ophthalmic solutions

Hyper-CL™

Premium 
Therapeutic 
Contact 
Lens

Hyper-CL™ is a soft Therapeutic Contact Lens which also 
serves as a drug reservoir platform. The Hyper-CL™ increases 
eye drop contact time on the cornea and facilitates faster and 
better cornea healing. The innovative lens is based on patented 
technology from EyeYon Medical. 

The lens special design enables capturing and maintaining any 
drop applied on the contact-lens surface. its advanced design 
was found to be clinically beneficial in the treatment of multiple 
indications, making it a single technology that can treat various 
conditions. It is an approved treatment for corneal edema, corneal 
erosion, entropion, bullous keratopathy, Bacterial Keratitis, etc. 
The lens can also support treatment in post-surgical interventions 
and provides structural support in corneal dystrophies.

Corneal Edema

Hyper-CL™ is the only indicated solution for relief of corneal 
edema symptoms. The Hyper-CL™ showed superiority over regular 
bandage contact lenses in terms of reducing cornea thickness1 . 
Additionally, it was clinically shown that up to 50% of patients will 
benefit from a significant visual acuity improvement, leading to a 
substantial increase in quality of life.

Proven 
Success for 
Multiple 
Indications 

Bacterial Keratitis 

Hyper-CL™ effectively extends corneal antimicrobial availability and 
drug contact time. It was shown to also accelerate corneal healing 
in Bacterial Keratitis. Results indicated: 

Better & Faster 
healing of the cornea

Earlier Vision 
recovery

Reduced treatment 
burden

Significant 
improvement in pain

No serious adverse events occurred 
while using the Hyper-CL™

Using our reservoir contact lens shortens administration regimen, 
reduces medical staff burden, improves patient tolerance, and thus 
probably decreases drug associated toxicities, overcoming the 
loading dose regimen.
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Mean BCVA also improved faster in the Hyper-CL™ group than in the control group. 
No serious adverse events occurred while using the Hyper-CL™.

Background Bacterial Keratitis is a severe bacterial infection of the cornea which 
can, in severe cases, cause loss of vision. A particular feature of 
Bacterial Keratitis is its rapid progression; corneal destruction may be 
complete in 24-48 hours with some of the more virulent bacteria. Early 
treatment is crucial to minimizing any visual-threatening sequelae. 

Topical antibiotic eye drops are the preferred method of treatment 
in most cases. Antimicrobial ointments lack solubility, and their 
penetration into the cornea is limited. 

Hyper CL™ is first-of-its-kind Therapeutic Contact Lens that also acts 
as a reservoir for therapeutics. Our study objective was to compare 
the efficacy of the Hyper-CL™ Therapeutic Contact Lens and antibiotic 
(Hyper-CL™ group) with a conventional antibiotic alone (Control 
group) in treating Bacterial Keratitis.

Study 
Design

A randomized open-label clinical trial using Hyper-CL™ therapeutic 
contact lens to treat Bacterial Keratitis study was conducted by 
Prof. Lional Raj from Dr. Agarwal’s Eye Hospital & Research Institute 
in Tirunelveli, India during 2019-2020.

Thirty-five (35) patients diagnosed with Bacterial Keratitis were 
randomized into two groups; 17 patients were treated with the 
Hyper-CL™ and antibiotics; the control group was composed of 18 
patients who received only topical antibiotics. Patients were treated 
with the Hyper-CL™ lens for a minimum of 48 hours.

Results 
Summary

In the Hyper CL™ treated group, we saw significant improvement in 
both pain level and severity of the infiltrate. 

The pain was reduced by 4.77 points in the Hyper-CL™ group, and only 
by 1.89 points in the control group on Day-1 (p<0.001).  
By Day-3, the pain was reduced by 6.12 points in the Hyper-CL™ group 
and 3.89 points in the control group (p<0.0001). 

The Hyper-CL™ group subjects were completely pain-free by Day-5.

Infiltrates significantly improved in the first 12 hours of treatment at 
the Hyper-CL™ group. The average resolution of infiltration in the 
Hyper-CL™ group was 0.27 mm, and in the control Group (antibiotic 
only), only 0.04mm (p=0.02). 

On Day-5, infiltrate resolved by a mean of 2.45 mm in the Hyper-CL™ 
group, whereas in the control group, only by 1.50 mm (<0.0001). 

Results 
Summary
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Conclusions
The severity of Bacterial Keratitis 
significantly improved within the first 
1-3 days of treatment with Hyper-CL™ 
and antibiotics, compared with the 
control group where improvement 
was slower over time. 

Using Hyper-CL™ Therapeutic Contact 
Lens extends direct contact time 
between the drugs and the cornea.

Earlier Vision 
recovery

Reduced treatment 
burden

Significant 
improvement in pain

No serious adverse events occurred while 
using the Hyper-CL™

Better & Faster 
healing of the cornea

Control Group

Control Group

Hyper-CL™ Group

Hyper-CL™ Group

The use of Hyper-CL™ demonstrated:



Hyper-CLTM sadece profesyonel sağlık ekibi denetiminde 
kullanılmalıdır.

ÜRÜN TANIMI
Hyper-CL™ kornea merkezinin üstündeki bir kavite oluşturan 
benzersiz bir tasarıma sahip terapötik bir kontak lenstir 
(fenestrasyonlar, çift taban eğrisi ve oyuk). Bu kavite uzun süreli 
kontak süresi ve etkinliği için göz yüzeyine uygulanan herhangi 
bir göz damlasını (örneğin hiperozmotik damlalar, antibiyotikler) 
koruyabilecek bir sıvı rezervuarı olarak işlem görmektedir.

MALZEME TANIMI
Hyper-CL™ 
Hyper -CL™ lens malzemesi Acofilcon A. Lens malzemesi 
tamponlu salin solüsyona batırıldığında ağırlık açısından %41 
Acofilcon A ve %59 sudan oluşmaktadır.
Lens Parametreleri
Çap      10.0 mm ila 17.0 mm
Taban eğrisi     6.0 mm ila 9.0 mm
Merkez inceliği -3D’de 0.12 mm 
Güç                  -20D ila +20D
Fiziksel/optik özellikler
Hidrate Kırılma İndisi (35°C) 1.403
Işık İletimi (@600 nm) > %94
Su İçeriği %59±%2
Oksijen Geçirgenliği (Dk) (35°C) :  26 x 10-11(cm2/saniye)  
(ml O2/ml x mm Hg), (gözden geçirilmiş Fatt yöntemi)
Renk: Şeffaf  

ENDİKASYONLAR 
Hyper-CL™ kontak lensler kornea yüzeyini korumak ve büllöz 
keratopati, korneal erozyonlar, entropion, korneal ödem, korneal 
distrofi ile katarakt ekstraksiyonu ve korneal cerrahi nedeniyle 
oluşan ameliyat sonrası koşullar gibi akut veya kronik oküler 
patolojilerin tedavisi nedeniyle oluşan korneal ağrıyı hafifletmek 

Hyper-CL™ Kontak Lens Paketi Eki  

için terapötik kullanım için hazırlanmıştır. Lensler bu kullanım 
kılavuzunca önerildiği şekilde, tekrar takılmadan önce temizleme 
veya dezenfeksiyon (ısıyla değil, kimyasal) için çıkarılarak günlük 
olarak kullanılabilir. Ayrıca Hyper-CL™ kontak lensler tedavi 
sırasında optik iyileşmeyi de sağlayabilir.
 
KONTRAENDİKASYONLAR (kullanmama nedenleri)
Aşağıda koşullardan biri mevcutsa Hyper-CL™ kontak lensleri 
KULLANMAYIN:
• Gözü etkileyebilecek veya kullanılan kontak lens nedeniyle 

ilerlemiş herhangi bir sistemik hastalık.
• Kullanılan kontak lens veya kontak lens solüsyonları kullanımı 

nedeniyle başlamış veya ilerlemiş oküler yüzeylerin alerjik 
reaksiyonları veya adneks.

• Hyper-CL™ kontak lens bakımı için kullanılması gereken bir 
solüsyonda, herhangi bir bileşene, Mercury veya Thimerosal 
gibi, alerji.

• Gözler kırmızı veya hasar görmüşse.
• Hastalar lens bakım rejimlerini takip etmek veya bu konuda 

yardım edinmek için yetersizse. 

UYARILAR
• Kontak lens ve lens bakım ürünleri ile ilgili sorunlar göze ciddi 

zararlar verebilir. Hastaların lens bakımı dahil, lensler ve lens 
bakım ürünlerini doğru kullanım için tüm etiket talimatlarını 
takip etmeleri önemlidir. Korneal ülserler gibi göz sorunları 
hızla oluşabilir ve görme kaybına yol açabilir. Hastalara kontak 
lensleri hemen çıkarmaları ve göz rahatsızlığı, aşırı gözyaşı, 
görme değişimleri veya göz kırmızılığı yaşıyorlarsa göz 
doktorları ile acilen temasa geçmeleri tavsiye edilmektedir.  

• Günlük lensler gece kullanımı için değildirler ve hastalara 
uyurken lens kullanmamaları söylenmektedir.

ÖNLEMLER
Göz doktorları için Özel Önlemler:
• Klinik çalışmalar göstermiştir ki Hyper-CL™ kontak lensler 

istenen kullanım için güvenli ve etkindirler. Bununla birlikte, 
klinik çalışmalar bu lens malzemesi için şu an mevcut tüm 
lens tasarım konfigürasyonlarını veya lens parametrelerini 
kapsamayabilir. Sonuç olarak, uygun bir lens tasarımı, 
malzemesi ve parametresi seçildiğinde, göz doktoru oksijen 
geçirgenliği, nemlenebilirlik, merkezi-çevresel incelik ile optik 

bölge çapı dahil oküler sağlığı dahil lens performansı ve oküler 
sağlığı etkileyebilecek tüm lens özelliklerini gözden geçirmelidir.

• Hastanın oküler sağlığı üzerinde bu unsurların potansiyel etkisi 
refraktif düzeltme için hastanın ihtiyaçlarına göre dikkatlice 
değerlendirilmelidir: bu nedenle, hastanın devam eden oküler 
sağlığı ve göz konusunda lens performansı tedavi eden göz 
doktorunca dikkatlice gözlemlenmelidir.

• Sarı renkli bir boya olan floresein, lensler gözdeyken 
kullanılmamalıdır. Lens bu boyayı emer ve renksiz hale gelir. 
Floresein gözde kullanıldığında, gözler göz içi kullanım için 
önerilen steril bir salin solüsyonla yıkanmalıdır. Lens tekrar 
yerleştirilmeden önce en azından bir saat beklenmelidir. 

• Çok erken tekrar yerleştirme lenslerin rezidüel floreseini geri 
dönülmez bir şeklide emmesine imkan sağlayabilir.

• Göz doktoru muayenehanesini terketmeden önce hasta acilen 
lensleri çıkarabilmeli veya onun için lensleri çıkarabilecek biri 
bulunmalıdır.

• Göz doktorları hastaya gözleri kırmızı olur veya zarar görürse 
lensleri hemen çıkarmaları talimatını vermelidirler.

Göz doktorları bakım ve güvenlik için aşağıdaki önlemler hakkında 
hastaları dikkatlice uyarmalıdırlar: Göz doktorunca belirtildiği 
şekilde tutma, takma, çıkarma, temizleme, dezenfeksiyon, 
saklama veya takma talimatlarını dikkatlice takip edin.
Kontak lens solüsyonları:
• Her zaman TAZE, STERİL lens bakım solüsyonları kullanın. SON 

KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ lens bakım solüsyonlarını kullanmayın.
• Farklı solüsyonlar her zaman beraber kullanılmayabilir ve tüm 

solüsyonlar tüm lens kullanımları için güvenli değildir.
• Sadece konvansiyonel sert kontak lensler için önerilen 

solüsyonları asla kullanma.
• Etiket talimatlarında belirtilen zamandan sonra, kullanıldıysa, 

steril korunmamış solüsyonlar çöpe atılmalıdır.
• Kontak lens solüsyonların kullanımı için paket eklerindeki 

talimatları daima takip edin.
• Lensleri yağlama veya nemlendirme için önerilen solüsyon 

dışında tükürük veya başka bir şey kullanmayın.
Lens bakım sistemleri:
• Hyper-CL™ kontak lensler için sadece kimyasal (ısıl DEĞİL) 

lens bakım sistemleri kullanılabilir.
• Lensler kullanılmadığında önerilen saklama solüsyonu içine 

tamamen yerleştirilmiş şekilde her zaman lensleri koruyun. 
Uzun süreli kuruma lensleri zarar verecektir. Bir lensi kurutmak 



için ilgili bu talimatları takip edin.
Kurumuş (Dehidrate) Lenslerin Bakımı:
• Lensleri dikkatlice saklayın. Eğer lens bir yüzeye temas ederse, 

kullanmadan önce steril salin kullanın.
• Lensleri saklama kabına yerleştirin ve lensleri yumuşayıncaya 

dek en azından 1saat süresince önerilen durulama ve saklama 
solüsyonuna sokun.

• Kullanmadan önce tekrar hidrat olan lensleri, önerilen lens 
bakım sistemleri ile, temizleyin ve dezenfekte edin.

• Suya sokulduktan sonra lensler yumuşar veya lens yüzeyi 
kurursa, LENSLERİ GÖZE TAKMAYIN.

• Göz doktoruna kontrol edilmediyse lensleri kullanmayın.
Saklama:
• Lensleri saklamadan önce her zaman elleri her zaman yıkayın, 

durulayın ve kurulayın. Göze veya lenslere hiçbir kozmetik, 
losyon, sabun, krem, deodorant veya sprey uygulamayın. En 
iyisi makyajdan önce lensleri takın. Su bazlı kozmetikler yağ 
bazlı olanlara nazaran lenslere daha az hasar verir.

• Elleriniz yabancı malzemelerden azade değilse kontak lenslere 
parmak veya elle temas etmeyin, çünkü lenslerin mikroskopik 
çizikleri oluşabilir, hasar görmüş görüş veya göz hasarına 
neden olabilir.

• Lensleri her zaman dikkatlice elde tutun ve düşürmekten kaçının.
• Kullanım için özellikle bir alet yoksa, lens kabından lensleri 

çıkarmak için cımbız veya diğer aletleri asla kullanmayın. 
• Lensleri elinize boşaltın.
• Lensleri parmak uçlarınızla dokunmayın.
Kullanım:
Hyper-CL™ kontak lensler günlük kontak lenslerdir 
• Önerilen süre veya göz doktorunun rehberliği dışında asla lens 

kullanmayın
• Saç spreyi gibi aerosol ürünler kontak lens takılırken kullanılıyorsa, 

dikkat edin ve sprey kullanımı bitene dek gözleri kapalı tutun.
• Lens kullanırken tüm zararlı veya rahatsız edici buhar ve 

dumandan kaçının.
• Göz doktorundan spor aktiviteleri sırasında lens kullanımı 

hakkında fikir alın.
• Lens kullandığınız konusunda doktorunuzu (sağlık uzmanınızı) 

bilgilendirin.
• Gözde herhangi bir ilaç veya medikasyon kullanmadan önce 

her zaman göz doktorunuzla temasa geçin.
• Her zaman kontak lens kullanıcılarının işverenlerini bilgilendirin. 

Bazı işler göz koruma ekipmanlarının kullanımını gerektirebilir 
veya hastanın kontak lens kullanmamasını gerektirebilir.

• Herhangi bir kontak lenste olduğu gibi, hastanın sürekli 
sağlığını güvence altına almak için takip vizitleri gereklidir. 
Hasta önerilen takip şemasına ilişkin bilgilendirilmelidir.

• Lensler sürekli göz sağlığı için göz içinde rahatça hareket 
etmelidir. Göze batıyorsa (hareket etmiyorsa), Batan (Hareket 
etmeyen) Lens Bakımı için bu talimatları takip edin:

• Göze doğrudan önerilen yağlama veya nemlendirme solüsyonundan 
birkaç damla dökün ve lens çıkarılmadan önce göz üzerinde rahatça 
hareket etmeye başlayana dek bekleyin. Lenslerin hareketsizliği 
devam ederse, HEMEN göz doktoru ile temasa geçin.

Damla ile önerilen tedavi protokolü: 
Doktorunuzun tavsiyesine göre 3 damla damlattıktan sonra 
gözlerinizi kırpın ve ardından 3 damla daha damlatın.
Korneal ödem tedavisinde, hipertonik bir solüsyon (NaCI %5) 
kullanılması önerilir.

Önerilen kullanma şeması  
Hyper-CL™ kontak lensler 24 saatlik periyot içinde takılıp 
çıkartılan günlük lenstir. 
• Kişisel kullanımınız için uygun periyodu belirlemeden önce her 

zaman profesyonel tavsiye alın.
• Uyarı: Tahriş veya rahatsızlık hissediyorsanız, lensleri çıkarın 

ve profesyonel yardım isteyin.
Önerilen değiştirme şeması
Hyper-CL™ kontak lensler 14 gün sonrası değiştirilmelidir.

TEMEL TALİMATLAR:
Lens Kabı Bakımı: Lensleri lens kabından çıkardıktan sonra, 
lens üreticisi tarafından önerildiği şekilde lens saklama kabını boşaltın 
ve solüsyon ile temizleyin, daha sonrasında lens kabının kurumasını 
sağlayın. Kap tekrar kullanıldığında, taze solüsyon ile tekrar doldurun. 
Üretici veya göz doktoru talimatları uyarınca lens kabını değiştirin.

ADVERS REAKSİYONLARIN BİLDİRİLMESİ
Hyper-CL™ kontak lens kullanan hastalarda gözlenen tüm ciddi 
advers olaylar veya advers reaksiyonlar aşağıdaki adrese rapor 
edilmelidir:
Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi (EAR):
MedNet GmbH * Borkstrasse 10 * 48163 Muenster * Almanya
Telefon +49 251 32266-60 * Fax +49 251 32266-22
Üretici:
EyeYon Medical Ltd.
5 Golda Meir St. Ness Ziona, 7403649, İsrail
Email: info@eye-yon.com

Etiket Sembolleri Tanımları:

Kullanım öncesi paket ekini okuyun

Son kullanım tarihi 

Buhar veya kuru hava kullanılarak sterilize edilmiş 

Avrupa Birliği yetkili temsilcisi 
                  

 
Üretici 

 
Paket hasarlıysa kullanmayın
 
Tekrar sterilize etmeyin
 
Dikkat – Sadece tek kişilik kullanım
 
Sıcaklık limiti
 
Katalog numarası 

Dikkat: Bu cihaz doktorun kontrolünde satılmalı ve 
kullanılmalıdır
 
Parti kodu
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