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Vidisic żel oczny 10 g
 

Cena: 27,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent MANN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Carbomerum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vidisic w postaci żelu jest produktem z karbomerem w stężeniu 2 mg/g, który jest przeznaczony do podawania do oczu. Na co jest
żel Vidisic? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka oraz leczenie zespołu „suchego oka” o różnorodnej etiologii. Składnik
czynny leku Vidisic, karbomer, to wielkocząsteczkowy związek, który ma zdolność wiązania wody. ma pH zbliżone do naturalnych łez,
poza tym wyróżnia się dużą lepkością. Ze względu na te właściwości jest w stanie zastąpić naturalne łzy, jeśli pacjent ma zaburzenia ich
wydzielania. Funkcją leku Vidisic jest tworzenie na powierzchni oka ochronnej warstwy nawilżającej jego powierzchnię.

W opakowaniu znajduje się 10 g żelu Vidisic. W skład 1 g żelu ocznego wchodzą 2 mg kabomeru oraz składniki pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku Vidisic należy wnikliwie zapoznać się z treścią dołączonej do opakowania ulotki. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
należy stosować krople 3–5 razy na dobę lub częściej zależnie od potrzeb indywidualnych pacjenta. Ostatnia dawka leku powinna być
przyjęta na około 30 minut przed snem, w przeciwnym wypadku lek może skleić powieki. W czasie aplikacji żelu do oka należy uważać,
aby nie dotykać końcówki tuby (rękami, okiem, rzęsami, innymi powierzchniami), gdyż może to zanieczyścić lek. Każdorazowo przed
zastosowaniem produktu należy umyć ręce. Następnie należy odchylić głowę do tyłu i ustawić tubkę z lekiem pionowo nad okiem, po
czym odciągnąć powiekę i do utworzonej w ten sposób „kieszonki” podać żel (1 kropla). Po podaniu leku do oka należy kilkukrotnie
zamrugać, aby żel równomiernie rozprowadził się po całej powierzchni oka.

Osoby noszące soczewki kontaktowe, powinny zdjąć je przed zastosowaniem żelu Vidisic – soczewki można założyć ponownie po
minimum 15 minutach od podania produktu do oczu. Jeśli oprócz leku Vidisic pacjent dodatkowo stosuje inne leki okulistyczne, lek
Vidisic powinien aplikować jako ostatni, zachowując odstęp minimum 5 minut od wcześniejszych medykamentów. Jeżeli objawy
zespołu suchego oka będą u pacjenta występować długo lub będą się nasilać, należy przerwać stosowanie produktu i zasięgnąć porady
lekarza.

W czasie stosowania leku Vidisic u niektórych pacjentów mogą pojawić się działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Są to między innymi bardzo rzadkie przypadki pieczenia i zaczerwienienia oczu, a także uczucia lepkości w oku lub niewyraźne widzenie.
Pozostałe bardzo rzadkie skutki uboczne leku to wyprysk na powiece, uczucie obecności ciała obcego w oku, a także łzawienie, świąd
oczu i inne, które opisano w ulotce.
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Nie w każdym przypadku lek Vidisic powinien być stosowany, gdyż ma on również przeciwwskazania. Nie powinny z niego korzystać
osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy nadwrażliwości po zastosowaniu
leku, powinien zaprzestać dalszego korzystania z niego i zasięgnąć porady lekarza. Ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa, należy unikać stosowania leku w ciąży. Nie zaleca się też stosowania produktu w czasie karmienia piersią, chyba że na
wyraźne wskazanie lekarza.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 2 mg karbomeru.

Wskazania i działanie

Profilaktyka i leczenie zespołu &quot;suchego oka&quot; o różnej etiologii.

Żel o bardzo długim czasie działania, którego lepkość wynosi około 4500 mPas. Jest zbudowany z trójwymiarowego szkieletu kwasu
poliakrylowego, w którym zamknięta jest woda. Po zakropleniu preparatu, w momencie zamykania powiek następuje uwolnienie pewnej
ilości cząsteczek wody; z chwilą otwierania powiek struktura szkieletu kwasu akrylowego ulega odtworzeniu z jednoczesnym
wbudowaniem cząsteczek wody.

Dawkowanie
Zakraplać po 1 kropli preparatu do worka spojówkowego zwykle 3-5 razy dziennie oraz przed snem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Przy jednoczesnym stosowaniu innych leków okulistycznych Vidisic należy podawać jako ostatni
po upływie 5 min. W trakcie stosowania preparatu nie należy używać soczewek kontaktowych. Preparat może przejściowo wpływać na
czynność widzenia opóźniając szybkość reakcji.

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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