
Visbem® é uma solução oftálmica estéril, calmante e hidratante, com pH fisiológico, à base 
de hialuronato de sódio.

Visbem® diminui os sintomas de olho seco moderados, como ardor, prurido e sensação de 
corpo estranho.

O hialuronato de sódio é um polímero viscoso utilizado pelos seus efeitos hidratantes e 
lubrificantes. Graças às suas propriedades, cria uma película protetora, transparente e 
viscoelástica na mucosa ocular, ativa contra agentes externos e que melhora a sensação de 
olho seco moderado.

A ausência de conservantes permite a utilização da solução por utilizadores de lentes de 
contacto sem a necessidade de as remover.

Visbem® atua como humectante e lubrificante, fornecendo alívio em situações de olho seco, 
incluindo as associadas ao uso de computador, diminuição do pestanejar, alguns tratamentos 
médicos, poluição atmosférica, ar condicionado, aquecimento central, vento e sol.

Graças ao sistema de fecho OSD - permite conservar as características microbiológicas, 
químicas e físicas da solução. Visbem® não contém conservantes.

COMPOSIÇÃO

Hialuronato de sódio 0,1%, fosfato de sódio monobásico monohidratado, fosfato de sódio 
dibásico dodecahidratado, cloreto de sódio, água para preparações injetáveis. 
Sem conservantes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Remover o selo de abertura antes da primeira administração;

• Remover a tampa protetora e abrir o frasco;

• Aplicar 1-2 gotas em cada olho, pressionando levemente o frasco;

• O esvaziamento gradual do frasco poderá estar associado à necessidade de exercer uma 
maior pressão, para permitir a saída do produto. Isto deve-se às propriedades do sistema 
de fecho que funciona de modo a preservar a esterilidade e as características químicas e 
físicas das soluções sem conservantes;

• Após a utilização, fechar o frasco: o produto pode ser utilizado durante um període até 
6 meses após a primeira abertura;

• Adequado para uso frequente, incluindo várias vezes por dia (2 ou 3 vezes ou mais, se 
necessário), ou de acordo com as instruções do médico.

Hialuronato de sódio 0,1%
Ação calmante e hidratante

10 ml   
Sem conservantes
Compatível com lentes de contacto



Poderá ocorrer uma ligeira sensação de ardor/sensação de picadas/irritação 
temporariamente, como consequência da irritação ocular. Se qualquer um destes efeitos 
persistir ou piorar, informe o seu médico de imediato.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS

• O produto só deve ser usado por uma única pessoa.

• O produto destina-se apenas a uso oftálmico.Não utilizar o produto se a embalagem estiver 
danificada ou não perfeitamente selada no momento da primeira abertura.

• Durante a aplicação, não tocar nos seus olhos, nem noutra superfície com o conta-gotas do 
frasco.

• Não utilizar em caso de intolerância conhecida a qualquer um dos componentes.

• Se os sintomas persistirem ou piorarem, interrompa a utilização e consulte um médico. 

• Não utilizar após o prazo de validade indicado na embalagem e rótulo.

• Descartar a embalagem de modo adequado após a utilização.

• Manter fora da vista e do alcance das crianças.

VALIDADE

Com embalagem fechada: não exceder a data de validade indicada na caixa e no frasco 
multidose.

EMBALAGEM

Frasco multidose de 10 ml, sem conservantes.

CONSERVAÇÃO

Conservar a temperatura inferior a 30ºC.

O produto pode ser utilizado durante um període até 6 meses após a primeira abertura.
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