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VitA POS maść oczna 5 g
 

Cena: 33,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 g

Postać Maści

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Retinolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek VitA POS w postaci maści do oczu z witaminą A jest produktem, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i
dzieci, w tym także przez pacjentów noszących soczewki kontaktowe. Z produktu korzystać mogą również pacjentki spodziewające się
dziecka i karmiące piersią. Znajdująca się w produkcie witamina A jest również naturalnym składnikiem filmu łzowego, a jej wymieszanie
się ze łzami sprawia, że maść jest dobrze tolerowana.

Na co jest VitA POS? Wskazaniem do stosowania maści do oczu są dolegliwości takie jak wysuszenie oczu, uczucie ich swędzenia czy
pieczenia, a także wrażenie obecności ciała obcego w oczach. Lek może być pomocny w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które wywołują powyższe objawy, w tym między innymi przy działaniu wiatru, promieniowania słonecznego czy
zimna, poza tym może się sprawdzić przy działaniu klimatyzacji bądź dymu. Lek VitA POS dodatkowo znajduje zastosowanie w
przypadku długotrwałej jazdy samochodem, czy też długotrwałej pracy przy komputerze bądź długotrwałego spędzania czasu przed
innymi ekranami. Osoby noszące soczewki kontaktowe mogą zmagać się z nasilonymi dolegliwościami ocznymi. Zastosowanie leku
VitA POS łagodzi suchość oczu, ich pieczenie, swędzenie czy wrażenie obecności ciała obcego. Tworzy na powierzchni oczu specjalny
film ochronny, który zabezpiecza je przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, a dodatkowo ułatwia mruganie.

W opakowaniu znajduje się 5 g sterylnej maści ocznej VitA POS. W skład leku wchodzi 250 j.m./g palmitynianu retinolu oraz parafina
(stała i płynna), a raj ze wosk i biała wazelina. Lek należy stosować po wcześniejszym zapoznaniu się z dołączoną do jego opakowania
ulotką i w dawkach określonych w tej ulotce, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zaleca się stosowanie maści VitA POS jako
uzupełnienia stosowanych nawilżających kropli do oczu. W tym przypadku zaleca się stosowanie maści 1 raz dziennie, najlepiej w
godzinach wieczornych, bezpośrednio przed spaniem. Jeśli natomiast pacjent zmaga się z nasiloną suchością oka, lek VitA POS może
stosować nawet 3 razy dziennie, aplikując maść w niewielkiej ilości do każdego oka. Jeśli przy stosowaniu leku VitA POS pacjent będzie
mieć wrażenie, że maść działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien zasięgnąć porady lekarza. Lek VitA POS można stosować
do czasu, aż przestanie być potrzebny – nie ma w tym przypadku ograniczeń.

Ze względu na to, że maść VitA POS może przyczyniać się do przejściowego niewyraźnego widzenia po aplikacji do worka
spojówkowego, najlepiej stosować ją na wieczór, a jeśli zastosowana będzie w innym czasie, zaleca się nie prowadzenie samochodu,
czy też obsługi maszyn w czasie wspomnianych dolegliwości. Nie wszyscy pacjenci powinni stosować maść do oczu VitA POS.
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Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Wyrób nie powinien być stosowny wraz z innymi
lekami okulistycznymi, które podawane są miejscowo. Jeśli będzie taka konieczność, należy zachować minimum 30 minut przerwy
między wspomnianymi preparatami.

Skład
VitA POS® jest sterylną maścią do oczu, zawierającą obok 250 j.m./g palmitynianu retinolu (witamina A), stałą i płynną parafinę, wosk,
białą wazelinę.

Wskazania i działanie
Pod wpływem wiatru, zimna, promieni słonecznych, dymu czy klimatyzacji dochodzi często do pieczenia, swędzenia i wysuszenia oczu
oraz odczucia obecności ciała obcego. Dolegliwości te mogą wystąpić również w czasie długotrwałej pracy przy komputerze, oglądaniu
telewizji, czy nocnej jazdy samochodem. Używanie soczewek kontaktowych może te objawy jeszcze nasilić.

VitA POS® zmniejsza powyższe objawy, tworząc przyjemny, ochronny film na powierzchni oka.
Preparat, mający konsystencję maści, powoduje po podaniu lekkie zaburzenie ostrości widzenia, dlatego nadaje się zwłaszcza
do stosowania przed udaniem się na spoczynek. Można w ten sposób uniknąć dolegliwości przy otwieraniu oczu rano.
VitA-POS® nie może być stosowany jednocześnie z używaniem soczewek kontaktowych.
VitA-POS® może być stosowany także u dzieci, kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. VitA-POS® nie należy podawać z innymi miejscowo stosowanymi lekami
okulistycznymi.W wypadku konieczności ich zastosowania VitA-POS® należy zaaplikować 30 minut później.

Dawkowanie
VitA-POS® może uzupełniać stosowanie nawilżających kropli do oczu i podaje się go wówczas jeden raz dziennie przed udaniem się na
spoczynek. W poważniejszych przypadkach suchości oka VitA-POS® jest stosowany zwykle trzy razy dziennie do każdego oka.W
przypadku wrażenia, że dawkowanie jest niewystarczające należy poradzić się lekarza okulisty. Nie ma żadnego ograniczenia czasu
stosowania preparatu.

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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