ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОКА
«ВІАЛЬ® СЛЬОЗА»
Попередження та усунення симптомів при сухості та втомі очей, викликаної різними
чинниками, та захист від подальшого подразнення.
Щоденна робота чи різні заняття нерідко спричинюють зниження частоти моргання, руйнується
слизова оболонка ока і виникає відчуття сухості, печіння, втоми, напруження, різь в очах та їх
підвищена чутливість. Щоб запобігти розвитку сухості та подразнення очей, потрібні постійні
промивання й змащення слизової оболонки ока. Подразнення слизової може сприяти
серйозному пошкодженню ока.
Причини сухості ока:
 Робота за комп’ютером
 Керування автомобілем
 Носіння контактних лінз
 Читання
 Підвищена чутливість слизової ока
 Зменшення кількості слізної рідини з віком
 Після оперативного втручання
ТОРГОВА НАЗВА: Засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока «Віаль® сльоза».
ФОРМА ВИПУСКУ: по 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому, укупореному крапельницею та
закритому кришкою з контролем розкриття.
ОПИС: прозорий безбарвний розчин.
СКЛАД: Натрію карбоксиметилцелюлози – 5 мг (mg) в 1 мл (ml); кислота борна, натрію
тетраборат 10-ти водний, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид
гексагідрат, стабілізований оксихлорокомплекс, вода для ін’єкцій.
ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОКА «ВІАЛЬ®
СЛЬОЗА» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
 як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки ока для збереження її захисних
фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
 для усунення печіння та подразнення, спричинених сухістю ока, та попередження
пов’язаних з ними ускладнень;
 полегшення дискомфорту, спричиненого подразненнями ока, а також впливом на нього
вітру або сонця;
 при постійному перебуванні за комп’ютером, читанні, керуванні автомобілем;
 для очищення слизової оболонки ока від пилу, алергенів;
 з профілактичною метою для зволоження слизової оболонки ока при роботі в шкідливих
умовах, при поганому освітленні, а також при зменшенні вироблення слізної рідини з
віком.

ВЛАСТИВОСТІ ЗАСОБУ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ
ОКА «ВІАЛЬ® СЛЬОЗА»:
 Значно покращує фізіологічний стан слізної плівки;
 Ефективно зволожує та усуває сухість ока завдяки
формулі, що забезпечує швидкий початок дії та
тривалий ефект;
 Усуває синдром «сухого ока», який виникає
внаслідок роботи за комп’ютером, читанні,
керуванні автомобілем; носінні контактних лінз;
перебуванні в умовах підвищеної сухості повітря, а
також під впливом вітру та сонця;
 Очищує слизову оболонку від пилу та алергенів;
 Попереджує розвиток синдрому «сухого ока»,
забезпечуючи полегшення при подразненні слизової
оболонки;
 Завдяки
своїм
властивостям
Засіб
офтальмологічний для зволоження слизової ока
«Віаль® cльоза» створює плівку на слизовій
оболонці ока, захищає її чутливі ділянки, тим самим
зменшує запальний процес та знижує ризик
виникнення ускладнень;
 Відчутно усуває подразнення, напруження та
печіння ока;
 Відновлює захисні властивості та забезпечує
нормальний рівень зволоження слизової ока після
травм чи хірургічних втручань (хірургічне лікування катаракти, глаукоми, лазерна
корекція зору), а також опіку сітківки;
 Зволожує та зберігає фізіологічні властивості слизової оболонки ока при недостатності
слізної рідини, кількість якої зменшується з віком;
 Забезпечує тривалий комфорт при синдромі «сухого ока» вдень і вночі;
 Надовго повертає здоровий стан поверхні очей та забезпечує тривалий зволожуючий
ефект.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Рекомендується закапувати Засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока «Віаль®
cльоза» в кон'юнктивальний мішок кожного ока по 1-2 краплі.
Завдяки хімічному складу та концентрації, тривалість та кратність використання Засобу
офтальмологічного для зволоження слизової ока «Віаль® сльоза» не обмежені, виріб є
безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Техніка закапування ока:
1) Вимийте руки.
2) Встаньте перед дзеркалом і вказівним пальцем обережно
потягніть нижню повіку, щоб сформувати місце для очних
крапель.
3) Нахиліть голову назад і подивіться вгору.

4) Візьміть флакон великим і вказівним пальцями, тримаючи руку навпроти носу, і, злегка
стиснувши флакон, закапайте рекомендовану кількість крапель в кон’юнктивальний
мішок. Не торкайтесь кінчиком крапельниці рук, очей чи будь-якої поверхні, тому що це
може призвести до забруднення розчину.

5) Проведіть цю процедуру з іншим оком.
6) Закрийте очі і порухайте ними з боку в бік.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Сумісний з усіма типами контактних лінз.
Не існує ризику, пов’язаного з використанням Засобу офтальмологічного для зволоження
слизової ока «Віаль® cльоза» в період вагітності або годування груддю, тому що натрію
карбоксиметилцелюлоза не всмоктується і таким чином не має системної дії. Натрію
карбоксиметилцелюлоза не є фармакологічно активною. Вважається, що цей компонент не
абсорбується системно, тому будь-якої системної токсичності або будь-якого впливу на
репродуктивну функцію або на ембріофетальний розвиток не очікується.
При закрапуванні Засобу офтальмологічного для зволоження слизової ока «Віаль® cльоза», до
розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору.
Це нормально, відчуття зникає після моргання. Доки зір не нормалізується, не слід керувати
автотранспортом або іншими механізмами.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:
Засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока «Віаль ® cльоза» призначений для
індивідуального застосування.

Не застосовувати засіб за наявності алергії на будь-який з компонентів. При сильному
почервонінні, запаленні та болю в очах слід звернутися до лікаря-офтальмолога. Не
використовувати засіб одночасно з іншими препаратами або офтальмологічними засобами.
Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався з медичним виробом
Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу,
просимо повідомляти про побічні ефекти та інциденти, виявлені у процесі застосування цього
медичного виробу, оператору ринку: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська,
63, тел. +38 (044) 239 19 40.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Не
заморожувати.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Термін придатності після розкриття флакону – 60 діб.
ВИРОБНИК: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.
Дата останнього перегляду: 10.12.2019 р.
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Графічні символи

Виробник

Дата виготовлення

Верхня межа
температурного діапазону
Ознайомлення з
інструкцією для
застосування

Символ можливості повторного використання та
перероблення (РАР – з паперу та картону; 21 – інші види
картону)

Стерильно

Символ «Національний знак відповідності медичних
виробів»

Номер серії (партії)

Використати до

