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Visine classic krople oczne 15 ml
 

Cena: 27,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Krople

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Visine Classic w postaci kropli do oczu jest produktem zawierającym chlorowodorek tetryzoliny. Mogą z niego korzystać pacjenci
dorośli, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat. Dopuszczalne jest także stosowanie leku u dzieci w wieku 2–6 lat, jednak wyłącznie
pod nadzorem lekarza. Na co jest Visine Classic? Wskazaniem do stosowania leku są stany związane z podrażnieniem oczu, które
objawiają się obrzękiem oraz przekrwieniem spojówek. Lek może być pomocny w przypadku podrażnienia oczu przez kosmetyki lub
soczewki kontaktowe, a także przez kurz, dym, chlorowaną wodę czy wiatr. Lek Visine Classic znajduje również zastosowanie w
przypadku alergicznych stanów zapalnych – w tym przy uczuleniu na pyłki traw, a oprócz tego przy objawach kataru siennego. Funkcją
kropli Visine Classic jest łagodzenie takich objawów, jak świąd lub pieczenie oczu, ich bolesność, podrażnienie lub nadmierne łzawienie.

W opakowaniu znajduje się 15 ml kropli do oczu Visine Classic. W skład 1 ml kropli wchodzi 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny oraz
składniki pomocnicze. Zanim pacjent sięgnie po lek Visine Classic, powinien zapoznać się wnikliwie z dołączoną do opakowania ulotką. 
Zalecane dawkowanie produktu leczniczego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat to 1–2 krople wkrapiane do chorego
oka z częstotliwością 2–3 razy na dobę. Podawanie leku dzieciom w wieku 2–6 lat powinno przebiegać pod ścisłym nadzorem lekarza.
Lek zaczyna działać niezwłocznie po zakropieniu oka, a jego efekty utrzymują się nawet przez 4–8 godzin. Pacjenci noszący soczewki
kontaktowe powinni zdjąć je przed zakropieniem oczu, a następnie odczekać z ich ponownym założeniem minimum 15 minut.

Jeśli pacjent będzie stosować lek Visine Classic przez 72 godziny, a wciąż nie zaobserwuje u siebie poprawy lub będzie mieć wrażenie,
że jego dolegliwości nasilają się, powinien przestać stosować lek i zasięgnąć porady lekarza. Leku nie należy stosować długotrwale –
zwłaszcza u dzieci – i nie można go nadużywać, gdyż może to prowadzić do nasilenia przekrwienia bądź jego nawrotu. Stosowanie leku
Visine Classic może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Bardzo rzadko lek przyczynia się do
rozszerzenia źrenic oraz niewyraźnego widzenia. Poza tym może powodować wystąpienie reakcji w miejscu podania leku – na przykład
w postaci pieczenia oczu, rumienia, podrażnienia, bólu czy obrzęku.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Visine Classic, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest uczulenie na składnik czynny leku lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
pomocniczych. Z wyrobu nie powinni korzystać pacjenci z jaskrą z wąskim kątem przesączania, a także dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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Stosowanie leku przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią możliwe jest wyłącznie po konsultacji z lekarzem i za jego zgodą.

Skład
Substancją czynną leku jest chlorowodorek tetryzoliny.
Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas borowy, wersenian disodowy, benzalkoniowego chlorku 50% roztwór, sodu boran, woda
oczyszczona.

Wskazania i działanie
Krople Visine classic do oczu łagodzą objawy takie jak:

 pieczenie
świąd
bolesność
nadmierne łzawienie
podrażnienie oczu.

Visine Classic wskazane są:

w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia, np. przez
dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki
w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać od 1 do 2 kropli do chorego oka maksymalnie 3
razy na dobę.
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
Lek nie może być stosowany dłużej niż 2 dni. Stosowanie dłuższe niż 2 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza.
Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć dopiero po około 15 minutach od zastosowania leku.

Przeciwwskazania

Jaskra z wąskim kątem przesączania, u dzieci poniżej 2 r.ż.
Ostrożnie stosować u osób z ciężkimi schorzeniami układu krążenia, zaburzeniami metabolicznymi oraz przyjmujących leki
zwiększające ciśnienie tętnicze.

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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