
A
rt

.-
N

r. 
 2

2.
06

50
.0

1

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fără conservanți
Picături de ochi cu hialuronat de sodiu 0.15% și ectoină 2%

DESCRIERE:
VIZIK Allergy conţine ingrediente din surse naturale și dovedite clinic, eficienţa lor fiind susţinută știinţific. 
Picăturile de ochi conţin hialuronat de sodiu, sarea de sodiu a acidului hialuronic care, datorită proprietăţilor fizice, formează un 
scut de protecţie uniform, puternic și de durată pe stratul epitelial al ochiului, fără a afecta vederea. Ectoina este o moleculă 
naturală de protecţie a celulelor cu proprietăţi antiinflamatoare și de stabilizare a membranei, ce atrage și reţine umiditatea și 
stabilizează stratul lipidic al filmului lacrimal.
Picăturile de ochi izotonice hidratează și lubrifiază ochii și formează un complex protector eficient împotriva influenţelor nocive 
ale alergenilor. De asemenea, susţin procesul de regenerare a conjunctivei iritate și sensibile și ajută la ameliorarea simptomelor 
specifice alergiei, precum mâncărime, înroșirea ochilor și senzaţie de arsură. 
Picăturile pentru ochi se pot utiliza și preventiv (de exemplu, înainte de apariţia simptomelor alergiilor sezoniere).

Picăturile de ochi VIZIK Allergy:
• Reduc in�amațiile conjunctivei produse de alergeni.
• Atenuează disconfortul ocular (ochi roșii, mâncărime și ochi înlăcrimați) provocat de polen, 
 praf, părul de la animale.
• Protejează împotriva in�uențelor nocive ale alergenilor.
• Susțin procesul de regenerare a conjunctivei iritate și sensibile.
• Cresc vâscozitatea și au efect calmant.
• Potrivite pentru persoanele care poartă lentile de contact.
• Potrivite pentru persoanele cu ochi sensibili.
• Potrivite pentru copii.

UTILIZARE:
Înainte de prima utilizare, desfaceţi sigiliul prin tragerea inelului de siguranţă până când acesta este îndepărtat complet 
(1). Apoi scoteţi capacul trăgând în sus (2). Înclinaţi puţin capul pe spate, priviţi în sus și trageţi ușor în jos pleoapa 
inferioară a ochiului. Ţineţi flaconul cu picurătorul în jos și prin presare aplicaţi câte o picătură în sacul conjunctival al 
ochiului, de 3-5 ori pe zi. Închideţi ușor ochii pentru a permite o distribuţie uniformă a lichidului pe suprafaţa oculară (3+4). 
Evitaţi orice contact al deschiderii flaconului cu ochiul sau mâinile. Dacă vreo picătură a rămas pe deschiderea flaconului, 
aceasta trebuie îndepărtată prin lovirea ușoară a fundului flaconului.  Flaconul se închide prin apăsarea ușoară a capacului 
(5). Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic oftalmolog!

Vizik
     Dispozitiv medical

Citiți cu atenție  instrucțiunile de utilizare întrucât conțin informații importante cu privire la modul corect 
de utilizare a produsului.
Dispozitivul medical VIZIK Allergy se eliberează fără prescripție medicală.
Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru a le putea reciti la nevoie.
Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați medicul sau farmacistul.

Allergy
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Sistemul steril special de filtrare al picurătorului necesită o perioadă de așteptare de câteva secunde după fiecare 
aplicare, fără a mai presa flaconul, pentru a permite ca aerul să intre din nou în flacon. Fără această perioadă de 
așteptare, o nouă aplicare este dificilă. Datorită acestui amănunt tehnic, este nevoie de presare suplimentară pe 
măsură ce flaconul se golește.

INGREDIENTE: 1 ml conţine: hialuronat de sodiu 0.15%, ectoină 2%, clorură de sodiu, citrat de sodiu, acid citric, 
apă pentru preparate injectabile.

PREZENTARE: Flacon x 10 ml

PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII: 
• Nu utilizaţi dispozitivul medical dacă inelul de siguranţă este rupt sau deteriorat.
• Nu atingeţi ochiul cu picurătorul.
• Nu utilizaţi în caz de alergie la oricare dintre ingredientele produsului.
• În cazuri foarte rare, aplicarea picăturilor pentru ochi poate provoca iritaţii la ochii foarte sensibili. 
• Dacă utilizaţi în același timp alte picături de ochi sau unguente pentru ochi, asteptaţi în jur de 15 minute înainte de 
aplicarea VIZIK Allergy. Acesta trebuie întotdeauna utilizat ultimul.
• Nu folosiţi în cazul ochilor cu semne de infecţie sau leziuni.
• Uneori, după aplicare, vederea poate fi temporar neclară. Evitaţi conducerea vehiculelor, folosirea utilajelor și 
asteptaţi până când se restabilește vederea normală.
• Nu utilizaţi după expirarea datei de valabilitate înscrisă pe cutie și pe eticheta flaconului.
• Datorită sistemului special de filtrare, steril și inovator al canalului, o cantitate mică de soluţie rămâne întotdeauna în flacon.
• Utilizaţi picăturile de ochi cel mult 12 luni de la prima deschidere.
• A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

CONDIȚII DE PĂSTRARE:
A se păstra în ambalajul original, la temperaturi între 2° C și 25° C, departe de surse de lumină.
Nu se depozitează la frigider. 
După utilizare, închideţi flaconul cu capac.

SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE AMBALAJ

numărul de lot și

 steril

vezi instrucţiunile de utilizare temperatura de păstrare

nu utilizaţi dacă inelul de siguranţă al capacului este rupt 
sau dacă flaconul este deteriorat

termenul de valabilitate sunt specificate pe etichetă și pe ambalajul extern

Distribuitor:
ZDROVIT România S.R.L.
Str. Sevastopol nr. 13-17
Bucureşti

Producător:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln, Germania

Data ultimei actualizări a instrucţiunilor de utilizare: 11/2018  

Vizik 22.0650.01.indd   2Vizik 22.0650.01.indd   2 27.11.2020   11:33:1827.11.2020   11:33:18



Name:

Objekt:

Maße:

PMR-Nr:

  Farben:

Korrekturverlauf:
  

Land:

Version:

Laetus:

Ptgröße: 

Bitte beachten!
Diese Daten dienen nur zur Abstimmung des Layouts. Farben sind im Ausdruck nicht farbverbindlich!
Ebenso obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Code (EAN/PZN, Laetuscode, Sichtmarken, 
produktionsinterne Nummern etc.) nicht Weber druck & mehr..., eine finale technische Prüfung muss 
vom Kunden durchgeführt werden.     

Vizik

Beileger

135x210

4C

Polen

22.0650.01
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1. Abzug: 27.11.2020 Fr. Gebhardt

2. Abzug: 

3. Abzug: 

4. Abzug: 
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