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Visine zmęczone oczy krople 10 ml
 

Cena: 23,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Visine Zmęczone Oczy w postaci płynnych kropli żelowych przynosi szybką ulgę przy dolegliwościach oczu. Na co
jest Visine Zmęczone Oczy? Wskazaniem do stosowania kropli jest zmęczenie oczu. Produkt można stosować także przy ich
nadwyrężeniu i podrażnieniu oraz w celu zapobiegania zmęczeniu wzroku. Produkt może być pomocny między innymi w przypadku
pracy przy komputerze, długotrwałego czytania czy prowadzenia pojazdów. Znajduje również zastosowanie w początkowym stadium
syndromu suchych oczu. W składzie kropli do oczu Visine Zmęczone Oczy znajduje się TS-polisacharyd, czyli substancja naturalna,
która pozyskiwana jest z nasion drzewa Tamarindus indica. Ma ona właściwości zbliżone do składników śluzowych prawidłowej powłoki
łzowej, która naturalnie pokrywa powierzchnię oka. Składniki czynne kropli Visine Zmęczone Oczy łączą się z naturalną warstwą śluzową
powłoki łzowej i w ten sposób przyczyniają się do uzupełnienia nawilżenia oka, przynosząc ulgę przy objawach towarzyszących jego
zmęczeniu.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli Visine Zmęczone Oczy. W skład wyrobu medycznego wchodzą TS-polisacharyd 0,5% i mannitol,
a dodatkowo hydrat dwuwodorotetraoksofosforanu(V) sodu oraz 12-hydrat wodorotetraoksofosforanu(V) dwusodu. W składzie kropli
znajdują się również chlorek benzalkoniowy oraz woda oczyszczona. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Visine Zmęczone Oczy
należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Powinno się postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Rekomendowane dawkowanie wyrobu medycznego Visine Zmęczone Oczy to 1–2 krople do każdego oka z częstotliwością 3–4 razy
dziennie. Przed każdym zakrapianiem oczu należy umyć ręce. Podczas aplikacji powinno się odchylić głowę do tyłu i delikatnie wkropić
po 1 kropli Visine Zmęczone Oczy do każdego oka. Następnie zaleca się kilkukrotne mrugnięcie, aby preparat dobrze rozprowadził się po
powierzchni gałki ocznej. W czasie korzystania z produktu należy uważać, aby nie dotknąć końcówką buteleczki oka oraz by nie
zanieczyścić jej palcami. Po zastosowaniu preparat bardzo szybko łączy się z naturalną warstwą powłoki łzowej, w ten sposób
zabezpieczając oczy przed utratą wilgoci, a także przywracając im komfort i wywołując uczucie odświeżenia. U niektórych pacjentów
może wystąpić przejściowe niewyraźne widzenie po zastosowaniu wyrobu, jednak ten objaw szybko mija.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania kropli Visine Zmęczone Oczy. Nie powinni sięgać po nie pacjenci z nadwrażliwością na
którykolwiek z ich składników. Jeśli po zastosowaniu wyrobu medycznego Visine Zmęczone Oczy u pacjenta wystąpią objawy
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nadwrażliwości na produkt, należy zaprzestać jego dalszego stosowania i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent
nosi soczewki kontaktowe, nie powinien aplikować wyrobu medycznego bezpośrednio na nie. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do
wkrapiania do oczu, więc nie należy go połykać. Otwarte opakowanie Visine Zmęczone Oczy powinno zostać zużyte w czasie
nieprzekraczającym 30 dni od otwarcia.

Skład
Substancja czynna: każda butelka o pojemności 15 ml zawiera w 10 ml preparatu: TS-polisacharyd 0,5%, mannitol, hydrat
dwuwodorotetraoksofosforanu(V) sodu, 12-hydrat wodorotetraoksofosforanu(V) dwusodu, chlorek benzalkonium oraz wodę
oczyszczoną.

Wskazania i działanie

Nawilżanie w celu zmniejszenia zmęczenia lub zapobiegania zmęczeniu, nadwerężeniu i podrażnieniu oczu, co może wskazywać
na początkowe stadium syndromu suchych oczu, spowodowanego czynnikami środowiskowymi, takimi jak używanie
komputera, czytanie lub prowadzenie pojazdu, początkowe stadium syndromu suchych oczu.
Zmęczone oczy to termin używany do określenia uczucia dyskomfortu odczuwanego często po okresie intensywnej koncentracji
wzroku. Stresy nowoczesnego życia stawiają coraz większe wyzwania dla oczu, co może wywoływać ból, uczucie nadwerężenia
i zmęczenia. Takie czynności, jak wielogodzinna praca przy komputerze, czytanie oraz prowadzenie samochodu związane są ze
zmniejszeniem częstotliwości mrugania, co często doprowadza do dokuczliwych symptomów zmęczonych oczu. Badania
kliniczne wykazały, że wytężanie wzroku przez dłuższy czas może doprowadzić do zmęczenia oczu oraz redukcji częstotliwości
mrugania o 66%. W takich sytuacjach, jeżeli oczy nie wypoczną, może pojawić się ból, jednakże poświęcenie czasu na
odpoczynek oczu nie zawsze jest możliwe w przypadku intensywnego trybu życia. Zmęczenie oczu spowodowane jest łagodną,
przejściową formą klinicznie stwierdzonego syndromu suchych oczu. Stan ten związany jest z niedostatecznym nawilżaniem
powierzchni oka, spowodowanym przez brak łez lub niski poziom ich wytwarzania.
Visine Zmęczone Oczy zawiera naturalny składnik (TS-polisacharyd), który pozyskiwany jest z nasion drzewa Tamarindus indica.
Oczyszczony żelowy ekstrakt właściwościami. zbliżony jest do śluzowego składnika obecnego w prawidłowej powłoce łzowej,
pokrywającej powierzchnię oka. Śluzowy komponent łez tworzy warstwę chroniącą i nawilżającą oko. Preparat Visine Zmęczone
Oczy opracowany został jako płynne krople, aby łącząc się z naturalną warstwą śluzową powłoki łzowej zapewniał uzupełnienie
utraconej wilgoci, natychmiastowe odświeżenie oczu i komfort.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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