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

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 15 ml

Postać krople

Producent MCNEIL

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Czym jest Visine Comfort i jakie ma działanie?
Visine Comfort to krople do oczu zawierające jako substancję czynną chlorowodorek tetryzoliny. Należy on do grupy leków stosowanych
w okulistyce w celu zmniejszenia przekrwienia oraz działającym przeciwalergicznie.

Wskazania do stosowania leku Visine Comfort
Lek Visine Comfort stosuje się w doraźnym leczeniu zaczerwienienia oka, będącego skutkiem niewielkich, niezakaźnych podrażnień,
spowodowanych np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergie, u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat.
U dzieci w wieku powyżej 2 lat do poniżej 6 lat lek Visine Comfort można stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.
Substancja czynna: Tetryzolini hydrochloridum

Skład kropli do oczu Visine Comfort
Substancja czynna: 1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: glicerol, hypromeloza, makrogol 400, kwas borowy, disodu fosforan, sodu cytrynian, potasu chlorek, magnezu
chlorek sześciowodny, sodu (S)-mleczan, roztwór, glicyna, kwas askorbowy, dekstroza jednowodna, polikwaternium 42, roztwór, woda
oczyszczona.

Dawkowanie i stosowanie kropli do oczu Visine Comfort
Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy zakroplić 1 lub 2 krople do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy
na dobę. Należy wcześniej wyjąć soczewki kontaktowe.
U dzieci w wieku 2 – 6 lat lek Visine Comfort należy stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym. Jeśli nie wskazano
inaczej, zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Lek Visine Comfort należy stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, nie dłużej niż 5 kolejnych dni.
Należy zachować ostrożność przy wielokrotnym użyciu, ponieważ długotrwałe (nawet w przypadku krótkich przerw wynoszących kilka
dni) lub nadmierne stosowanie może prowadzić do przewlekłego obrzęku i/lub zaniku spojówek.
Nieprzerwane stosowanie może spowodować nasilenie zaczerwienienia oka. Jeśli objawy nie ulegną złagodzeniu w ciągu 2 dni,
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 zaczerwienienie zwiększy się lub będzie się utrzymywało, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
Lek Visine Comfort należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania do stosowania leku Visine Comfort
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
jaskra z wąskim kątem przesączania,
nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Zawartość:

Opakowanie leku Visine Comfort 0,5 mg/ml zawiera 15 ml roztworu oraz ulotkę.

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MCNEIL

Pozwolenie: MZ 26331

Ważne przed zastosowaniem
Ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem stosowania leku Visine Comfort należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują poniższe objawy. Nadal
może istnieć możliwość stosowania leku Visine Comfort, ale należy najpierw omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:

ciężkie choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnercza),
łagodny przerost gruczołu krokowego,
zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, zaburzenia tworzenia się czerwonego barwnika krwi),
suche zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekły stan zapalny w okolicy przedniej części nosa),
zespół suchego oka (suchość spojówek i rogówki),
jaskra (choroba oczu, w której dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, łączącego oko z mózgiem).
Jeśli w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa, bądź jeśli zaczerwienienie lub podrażnienie będzie się utrzymywało lub ulegnie
pogorszeniu, bądź jeśli wystąpią zmiany widzenia lub ból oka, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
Podrażnienie lub zaczerwienienie z powodu zakażenia, obecności ciała obcego w oku lub chemicznego uszkodzenia rogówki również
wymagają konsultacji lekarza. Jeśli wystąpi ból głowy, utrata wzroku, zaburzenia widzenia (np. pojawienie się ruchomych plamek lub
podwójne widzenie), silne ostre lub jednostronne zaczerwienienie oczu lub ból przy ekspozycji na światło, należy przerwać stosowanie
leku i skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to oznaczać, że u pacjenta występuje poważna choroba oczu, w przypadku której
produkt ten nie będzie skuteczny.

Należy uważać, aby nie stosować większej dawki tego leku niż zalecana i nie stosować go zbyt długo (tzn. dłużej niż przez 3–5 kolejnych
dni), ponieważ może to spowodować zwiększenie zaczerwienienia oczu lub objawów ze strony nosa.

Podczas stosowania tego leku może nastąpić przejściowe rozszerzenie źrenic.

Instrukcja dla osób noszących soczewki kontaktowe:

Zasadniczo w przypadku chorób oczu nie wolno nosić soczewek kontaktowych. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych należy
wyjąć je przed zastosowaniem leku i założyć je dopiero po upływie 15 minut od zakroplenia.

Lek zawiera 7,5 μg fosforanów w każdej kropli. U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki),
fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.

Ciąża i laktacja
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów
Po zastosowaniu leku Visine Comfort może wystąpić rozszerzenie źrenicy i niewyraźne widzenie. W takich przypadkach nie należy
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu widzenia do normy.

Visine Comfort a interakcje z innymi lekami

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Przed zastosowaniem tego leku należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, zwłaszcza o innych lekach okulistycznych.

W przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych zwanych inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych należy unikać ich jednoczesnego stosowania z lekiem Visine Comfort, ponieważ może to doprowadzić do
zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.

Nie stosować z innymi lekami Visine i/lub lekami zawierającymi tetryzoliny chlorowodorek.

Visine Comfort a skutki uboczne
Jak każdy lek, lek Visine Comfort może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występujące nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

rozszerzenie źrenicy.
Bardzo rzadko (występujące nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

suchość spojówek z zamknięciem punktów łzowych po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny,
łzawienie oczu po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny.
Często (występujące nie częściej niż u 1 na 10 osób):

podrażnienie oka (ból, kłucie, pieczenie),
pogorszenie ostrości wzroku,
przekrwienie z odbicia,
uczucie pieczenia błon śluzowych,
suchość błon śluzowych.
Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych):

zwiększone łzawienie,
pieczenie oczu lub wokół oczu, zaczerwienienie, podrażnienie, obrzęk, ból, swędzenie.
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