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VIDISIC żel do oczu 2 mg/g 10 g
 

Cena: 15,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg/1g

Opakowanie 10 g

Postać żel do oczu

Producent BAUSH&LOMB

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Vidisic jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka, który związany jest z odwodnieniem powierzchni oka
spowodowanym brakiem produkcji naturalnych łez. Suche oko może wystąpić również, kiedy całkowicie lub częściowo nie można
zamknąć powiek.

 

Właściwości

Vidisic jest płynnym żelem. Jest łatwy i komfortowy w użyciu, jeśli stosuje się go zgodnie z instrukcją podawania. W związku z dużą
lepkością jest w szczególności przeznaczony do leczenia nawet ciężkich objawów zespołu suchego oka. Vidisic tworzy warstwę
ochronną o znacznej sile przylegania, długo pozostającą na powierzchni oka i zabezpieczającą wilgotność rogówki i spojówek przez
długi czas. Dlatego nawet w ciężkich przypadkach, stosowany tylko kilka razy na dobę (3 do 5) jest wystarczający dla zapewnienia ulgi i
prowadzi do wyleczenia.

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Vidisic, jeśli u pacjenta:

• występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zachować szczególną
ostrożność stosując Vidisic:

• Vidisic jest jałowy do pierwszego otwarcia, tak więc w trakcie stosowania bardzo istotne jest utrzymywanie tuby w czystości.
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• Inne okulistyczne leki stosowane jednocześnie powinny być podawane 5 minut przed podaniem produktu Vidisic. W ten sposób
zachowane jest prawidłowe działanie nawilżające i krople wykazują właściwą przyczepność.

• Jeśli używane są soczewki kontaktowe, powinny zostać zdjęte przed zastosowaniem leku Vidisic. Należy odczekać 15 minut od
zastosowania leku do ponownego założenia soczewek.

• Jeśli objawy suchego oka utrzymują się lub nasilają się należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

 

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania karbomeru w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego
szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować
ostrożność przepisując lek kobietom w ciąży.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Po zastosowaniu do worka spojówkowego produkt ten może na kilka minut zaburzać ostrość widzenia. Pacjent nie powinien prowadzić
pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.

 

Działnia niepożądane

Jak każdy lek, Vidisic może powodować działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach może wystąpić uczulenie na jeden ze
składników leku. Vidisic zawiera cetrimid jako środek konserwujący, który stosowany często lub przez długi czas może powodować
podrażnienie oka (pieczenie, przekrwienie, uczucie obecności ciała obcego) i może uszkadzać nabłonek rogówki.

 

Uwaga:

Lepkość określona w punkcie 2 jest ustalana zgodnie z wymaganiami i odnosi się do substancji czynnej (karbomer) tego leku. Lepkość
leku Vidisic wynosi 3,800-5,600 mPa•s W przypadku wrażenia, że działanie leku Vidisic jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

 

Dawkowanie

Dawkowanie w leczeniu zespołu suchego oka zależy od stanu indywidualnego pacjenta. Krople należy wkraplać do worka
spojówkowego 3 do 5 razy na dobę lub w zależności od potrzeb częściej oraz około 30 minut przed snem.

 

Sposób użycia

Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę palcem wskazującym. Drugą ręką ustawić tubę w pozycji pionowej
nad okiem, nie dotykając oka wkroplić jedną kroplę do worka spojówkowego. Starać się nie zamykać oka i poruszać nim tak, aby roztwór
został rozprowadzony równomiernie po całej powierzchni. Żel dostępny jest w tubie z płaską nakrętką, umożliwiającą przechowywanie
tuby w pozycji pionowej.

 

Skład
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1 g żelu zawiera:

Substancja czynna: karbomer 2 mg .

Substancje pomocnicze: cetrimid, wodorotlenek sodu, sorbitol, woda do wstrzykiwań.
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