
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Vidisic fluid MP żel do nawilżania oczu 2 mg/1g 10 ml
 

Cena: 24,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Żele

Producent MANN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Carbomerum

Opis produktu
 

Wstęp
Żel do nawilżania oczu Vidisic to lek, wykazujący działanie nawilżające i odświeżające dla oczu i jest wykorzystywany do nawilżania
oczu, między innymi przy zespole suchego oka.

Wskazania i działanie
Preparat w formie żelu Vidisic po zastosowaniu tworzy na rogówce warstwę ochronną, dobrze przylegając do jej powierzchni. Lek
charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, dzięki czemu zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. Produkt poprawia
nawilżenie powierzchni gałki ocznej w przypadku uczucia suchych oczu, pieczenia lub zmęczenia oczu, które spowodowane są na
przykład długotrwałym oglądaniem telewizji lub wpatrywaniem się w ekran komputera, czytaniem, czy też suchym powietrzem w
pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych.

Preparat stosowany jest w leczeniu objawowym zespołu suchego oka oraz do nawilżania oczu w przypadku uczucia suchości i
pieczenia.

Przeciwwskazania
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Produktu nie powinny używać osoby,
wykazujące nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku Vidisic.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu żelu do oczu Vidisic?
· Niektóre choroby oraz okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania preparatu lub też być wskazaniem do zmiany
dawkowania. W niektórych sytuacjach lekarz może zlecić przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.
· Preparat przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego.
· W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania preparatu.
· Przed zastosowaniem żelu do oczu Vidisic należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe i odczekać przynajmniej 15 minut po
zakropleniu przed ich ponownym założeniem.
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Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn
Bezpośrednio po podaniu preparat może powodować kilkuminutowe zaburzenia widzenia. Nie zaleca się obsługi maszyn i prowadzenia
pojazdu zaraz po zastosowaniu żelu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, także żel do oczu Vidisic może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Vidisic uważany jest za lek bezpieczny. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Preparat zawiera cetrymid jako
substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienie, uczucie obecności ciała obcego) a w
przypadku stosowania długotrwałego, uszkodzenia nabłonka rogówki. Do długotrwałego leczenia przewlekłego suchego zapalenia
rogówki i spojówek zalecane są preparaty niezawierające konserwantów. Możliwe przemijające zaburzenia widzenia po podaniu.

Dawkowanie
Żel do oczu Vidisic należy stosować zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczać zaleconych dawek leku, gdyż nie zwiększy to skuteczności
jego działania, a może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących stosowania preparatu,
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie
Sposób użycia:
· Trzymaj butelkę w pozycji pionowej nad okiem i delikatnie odsuń dolną powiekę.
· Zakropl do każdego oka jedną kroplę preparatu delikatnie ściskając butelkę.
· By uniknąć zanieczyszczenia żelu, upewnij się, że zakończenie butelki nie dotyka oka ani palców.

Po otwarciu, preparat może być stosowany nie dłużej niż 6 tygodni. Po zakropieniu oczu, opakowanie produktu należy szczelnie
zamknąć. W przypadku stosowania innych preparatów okulistycznych, zaleca się zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy ich
podaniem, lek Vidisic powinien być stosowany jako ostatni.

Czy można stosować żel do oczu Vidisic w ciąży i w trakcie karmienia piersią?
W okresie ciąży nie należy stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią. Nie
należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i
możliwego ryzyka uzna stosowanie preparatu za wskazane.

Zawartość opakowania: 10 ml.

Skład
1 g żelu zawiera: karbomer 2 mg (lepkość 40,000-60,000 mPa s)
· substancje pomocnicze: cetrymid, wodorotlenek sodu, sorbitol, woda do wstrzykiwań
· Zawiera środek konserwujący: cetrimid

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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