
INSTRUKCJA UŻYCIA
Należy uważnie przeczytać całą instrukcję użycia, ponieważ zawiera ona ważne informacje 
dotyczące prawidłowego stosowania produktu.
Wyrób medyczny Vizik ALERGIA krople na zaczerwienione, suche i swędzące oczy dostępny jest 
bez recepty. Należy zachować instrukcję użycia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Krople na zaczerwienione, suche i swędzące oczy.
Nie zawierają konserwantów.
Krople do oczu z hialuronianem sodu 0,15% i ektoiną 2%.

OPIS PRODUKTU:
Krople do oczu Vizik ALERGIA na zaczerwienione, suche i swędzące oczy zawierają składniki naturalne, przebadane 
klinicznie, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Krople do oczu zawierają hialuronian sodu, sól sodową kwasu 
hialuronowego, która dzięki swoim szczególnym właściwościom fizycznym tworzy równomierną, stabilną i szczególnie 
długotrwałą warstwę ochronną na rogówce bez pogorszenia widzenia. Ektoina, naturalna cząsteczka chroniąca komórki, 
łagodząca podrażnienia i stabilizująca błony komórkowe, wiąże wilgoć i stabilizuje warstwę lipidową filmu łzowego. 
Izotoniczne krople do oczu nawilżają swędzące, zaczerwienione oczy tworząc skuteczną barierę chroniącą przed szkodliwymi 
czynnikami takimi jak alergeny.
Kombinacja hialuronianu sodu (stabilizującego film łzowy) i ektoiny (nawilżającej, łagodzącej podrażnienia) chroni przed 
alergenami obecnymi w powietrzu, nawilża powierzchnię oka i sprawia, że staje się ona śliska. Dzięki temu zapewnia 
długotrwałą ulgę i wspomaga proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki w dolegliwościach związanych z: 
 alergenami (np. pyłki, kurz lub sierść zwierząt) - zmniejsza związane z tym podrażnienia oczu, 
 czynnikami mechanicznymi, np. powstałymi podczas noszenia twardych lub miękkich soczewek kontaktowych lub podczas 
  diagnostyki okulistycznej,
 czynnikami środowiskowymi - np. klimatyzacją, wiatrem, chłodem, suchym powietrzem lub powietrzem 
  zanieczyszczonym np. dymem papierosowym,
 zmęczeniem oczu, np. spowodowanym pracą przy ekranie komputera, mikroskopie lub podczas długotrwałej jazdy 
  samochodem. 

Preparat Vizik ALERGIA krople na zaczerwienione, suche i swędzące oczy nie zawiera konserwantów, dlatego jest 
bardzo dobrze tolerowany nawet przy dłuższym stosowaniu. 

SPOSÓB UŻYCIA:
W celu otwarcia butelki należy zdjąć pierścień zabezpieczający, pociągając za jego wystającą część, do całkowitego usunięcia 
(1). Następnie zdjąć korek pociągając go do góry (2). Odchylić nieco głowę do tyłu, spojrzeć w górę i delikatnie odciągnąć 
dolną powiekę oka. Trzymając butelkę otworem skierowanym do dołu, zakraplać 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5 razy 
dziennie, poprzez mocne, dłuższe naciśnięcie (3)+(4). Powoli zamknąć oczy, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie 
płynu na powierzchni oka.
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Należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z oczami lub dłońmi. Pozostającą na otworze kroplę należy usunąć poprzez 
lekkie stuknięcie w dno butelki. Zamknąć butelkę, lekko przyciskając korek do otworu (5). Jeżeli nastąpiło pogorszenie 
objawów lub nie nastąpiła poprawa, należy skontaktować się z okulistą.
Specjalny system sterylnych filtrów kroplomierza wymaga, aby każdorazowo po zakropleniu odczekać kilka sekund nie 
naciskając na butelkę, celem umożliwienia powrotu powietrza do jej wnętrza. Niewykonanie tej czynności może 
spowodować, że dalsze aplikacje kropli będą utrudnione. Dodatkowo konieczne będzie stosowanie coraz mocniejszego 
ucisku butelki celem odmierzenia kolejnych kropli.
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SKŁAD:
1 ml zawiera: hialuronian sodu 0,15%, ektoinę 2%, chlorek sodu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, wodę do wstrzykiwań.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:
Opakowanie jednostkowe: 1 x 10 ml

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
 Nie używać preparatu w przypadku uszkodzenia butelki lub pierścienia zabezpieczającego korek. 
 Nie dotykać oczu kroplomierzem. 
 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
 W bardzo rzadkich przypadkach zastosowanie kropli może spowodować podrażnienie bardzo wrażliwych oczu. 
 W przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy zdjąć je przed aplikacją, a następnie odczekać co najmniej 15 minut 
  przed ponownym założeniem.
 Jeśli stosujesz inne krople/maści do oczu, odczekaj około 15 minut. Vizik ALERGIA krople na zaczerwienione, suche 
  i swędzące oczy należy zawsze stosować jako ostatnie.
 Nie stosować w przypadku infekcji lub uszkodzenia rogówki. 
 Po aplikacji może wystąpić chwilowe niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani 
  obsługiwać maszyn do czasu powrotu normalnego widzenia. 
 Nie stosować kropli do oczu po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku wielodawkowym i opakowaniu 
  zewnętrznym. 
 Ze względu na specjalny, innowacyjny system filtrów zakraplacza zawsze pozostaje w butelce minimalna ilość roztworu.
 Zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia.
 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w temperaturze od 2 °C do 25 °C. Nie zamrażać. Po użyciu zamknąć butelkę korkiem. Chronić przed światłem, 
przechowując butelkę w oryginalnym opakowaniu.
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Opis i sposób użytkowania znajdują 
się w załączonej instrukcji użycia 

Temperatura przechowywania

Nie używać produktu w przypadku pęknięcia pierścienia 
zabezpieczającego korek lub uszkodzenia butelki.

Data ważności na opakowaniu i etykiecie butelki
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2°C

Dystrybutor:
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa, Polska

Wytwórca:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki 12/2021


