VISINE CLASSIC 1X15ML Oční kapky,
roztok
Co obsahuje Váš lék?
Tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg v 1 ml kapek (1 ml = 20 kapek).
Další látky obsažené v léku
Kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, dihydrát edetanu sodného,
benzalkonium-chlorid, čištěná voda.
Charakteristika
Co je přípravek Visine? Přípravek Visine jsou oční kapky, roztok a patří do skupiny léků
nazývaných oftalmologika.
Kdy se lék používá?
Proč užívat přípravek Visine? Odstranění zarudnutí očí - po vkápnutí tetryzolin hydrochloridu
dochází k zúžení průsvitu cév (vasokonstrikci) spojivkové tkáně a k vysušení sliznice
spojivkového vaku. Léčebný účinek nastupuje za několik minut po místním použití a
přetrvává po dobu 4-8 hodin. Oční kapky Visine můžete používat při překrvení a otoku
spojivek s podrážděním očí vyvolaným kouřem, prachem, větrem, chlorovanou vodou, ostrým
světlem, kosmetickými přípravky nebo kontaktními čočkami. Dále je lze použít k odstranění
obtíží, tj. ke zmírnění pálení, podráždění, svědění, bolesti a nadměrného slzení u alergických
zánětlivých onemocnění, např. u senné rýmy nebo přecitlivělosti na pyl. Přípravek mohou
místně používat děti od 2 let, mladiství i dospělí.
Kdy byste neměli lék užívat
Kdy byste neměl(a) užívat přípravek Visine? Visine nesmí používat nemocní s přecitlivělostí
na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku a nemocní s glaukomem s úzkým úhlem
(zeleným zákalem). Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí? Oční kapky Visine nejsou určeny
pro podávání dětem mladším než 2 roky.
Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může přípravek Visine způsobit? Tento přípravek může mít některé
nežádoucí účinky. Při místním užití kapek v nadměrné míře (příliš dlouho nebo příliš často) se
může objevit píchání a pálení v očích, reaktivní překrvení, rozmazané vidění, podráždění
spojivek nebo vzácněji rozšíření zornic. Ojediněle se mohou dostavit též systémové účinky z
podráždění sympatického nervstva, projevující se změnami srdečního rytmu, dýchacími
poruchami a změnami teploty. Malé děti jsou vystaveny mimořádnému nebezpečí
předávkování, především pokud kapky Visine spolknou. Prvními příznaky předávkování jsou
centrální nervové příznaky (útlum, ospalost nebo i podráždění), změny krevního tlaku a

tělesné teploty, nepravidelná srdeční činnost. Pokud by se některé z těchto příznaků objevily,
poraďte se ihned s lékařem. Když zjistíte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v
této informaci, anebo si nejste jisti účinkem přípravku Visine, informujte, prosím, o tom
svého lékaře nebo lékárníka.
Těhotenství a kojení
Co musíte vzít v úvahu v těhotenství nebo při kojení? Vzhledem k možným celkovým
nežádoucím reakcím mohou těhotné a kojící ženy kapky Visine používat pouze po poradě s
lékařem.
Dávkování
Návod ke správnému užívání Jaké množství přípravku Visine máte užívat a jak často? Dospělí
i děti od 2 let kapou 2-3krát denně 1 kapku do každého z postižených očí. Jak dlouho je
možné přípravek Visine Classic používat? Pokud nedojde k úlevě nejpozději do 48 hodin,
nebo pokud podráždění či zarudnutí očí přetrvává či se dokonce zhoršuje, je třeba podávání
kapek přerušit a poradit se s lékařem. Rovněž jakékoli podráždění nebo zarudnutí očí v
důsledku závažnějších příčin, jako je infekční onemocnění, přítomnost cizího tělesa nebo
poškození rohovky chemikálií vyžaduje lékařské vyšetření a ošetření. Používání přípravku
Visine po dobu delší než 5 dní je možné pouze po poradě s lékařem.
Použití
Jak máte přípravek používat? Odstraňte uzávěr, obraťte lahvičku otvorem směrem dolů,
jednotlivá kapka ukápne po stlačení plastikového obalu. Nedotýkejte se špičkou kapátka
povrchu oka ani cizích předmětů. Před použitím Visinu vyjměte kontaktní čočky, pokud je
používáte, a zpět je umístěte až za 15 minut po užití kapek. Lék použijte při záklonu hlavy
nebo vleže a vkápněte ho do vnitřního očního koutku.
Upozornění
Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů? Přípravek může
ojediněle vyvolat rozšíření zornic a rozmazané vidění. Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje
je v takovém případě zhoršena, proto tuto činnost byste měl(a) vykonávat je na základě
výslovného souhlasu lékaře.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 st. C. Po prvním otevření lahvičky by neměl být používán déle
než 4 týdny.
Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedené na obalu. Uchovávejte
mimo dosah a dohled dětí.
Balení

V plastikových lahvičkách s obsahem 15,0 ml roztoku. Výdej léčivého přípravku možný bez
lékařského předpisu.
Výrobce
Janssen Cilag S.A., Val de Reuil Cedex, Francie.
Držitel registrace
Pfizer Consumer Healthcare, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, KT20 7NS
Surrey, Velká Británie.
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