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Visine Classic 0,5 mg/ml, krople do oczu, 15ml
 

Cena: 18,01 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać krop.do oczu

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis leku:

NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

VISINE CLASSIC, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu zawiera jako substancje czynną 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny (Tetryzolini hydrochloridum) oraz substancje
pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. ulotki

Wskazania do stosowania

Krople do oczu Visine Classic stosowane są w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek
będących skutkiem podrażnienia oka np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w
alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy takie
jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać 1 do 2 kropli do każdego oka 2-3 razy na dobę. Lek może być stosowany nie dłużej niż 5 dni.
Stosowanie dłużej niż 5 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza. Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i
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założyć dopiero po około 15 minutach od zastosowania preparatu.

Sposób podania

Odkręcić zakrętkę, buteleczkę lekko ścisnąć i obrócić do góry dnem. Zmniejszając nieco nacisk wpuścić odrobinę powietrza do
buteleczki. Dzięki specjalnemu aplikatorowi z bezpieczną, zaokrągloną końcówką, każdy najmniejszy nacisk spowoduje wypłynięcie
jednej kropli. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką pojemnika do jakiejkolwiek powierzchni, a po
użyciu pojemnik szczelnie zamknąć.

 Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku.

Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci w wieku 2-6 lat stosowanie preparatu powinno
odbywać się pod nadzorem lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek.
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby.
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Przeciwwskazania

Stosowanie tetryzoliny jest przeciwwskazane u osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania oraz u osób z potwierdzoną
nadwrażliwością na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil Products Limited
C/O Johnson & Johnson Limited
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG
Wielka Brytania

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

