
Composição: Palmitato de Vitamina A (25.000 U.I./100g), Parafina líquida, Parafina branca mole.

O que é?
Visbem® Noite é uma pomada oftálmica sem conservantes contendo Vitamina A.

Qual a sua apresentação?
Visbem® Noite apresenta-se sob a forma de pomada oftálmica sem conservantes num tubo de 5 g.

Quando deve ser usado?
O produto proporciona um alívio de longa duração em relação aos efeitos do olho seco causados por irritação, 
ardor e vermelhidão devido a fatores ambientais (vento, sol, ar seco, água salgada, fumo, luz intensa) ou esforço 
visual prolongado (estudo, leitura, computadores, condução noturna) ou utilização de lentes de contacto. 

Ajuda a restabelecer o estado fisiológico do filme lacrimal e protege a superfície ocular, graças às propriedades 
lubrificantes e hidratantes da Vitamina A.

Como deve ser usado?
Lave as mãos e retire a tampa do tubo. Incline a cabeça para trás e puxe para baixo a pálpebra inferior com o dedo 
indicador de modo a formar um saco. Aperte o tubo lentamente até conseguir colocar uma tira de 10 mm de 
produto na pálpebra inferior. Pestaneje duas a três vezes para espalhar a pomada uniformemente no olho e limpe 
o excesso de pomada em redor das pálpebras com um lenço de papel limpo. Volte a colocar a tampa no tubo.

Devido à sua consistência, a pomada poderá causar visão turva transitória, pelo que é recomendada a aplicação 
uma vez por dia à noite, antes de se deitar.

Precauções e advertências
• O produto destina-se apenas a uso oftálmico.

• Não usar se tiver sensibilidade a qualquer um dos componentes.

• Após a administração, poderá ocorrer visão turva temporária, devido à consistência oleosa da pomada: 
é recomendado evitar a utilização da pomada antes de qualquer atividade que exija visão nítida (condução de 
carros, utilização de máquinas, etc.).

• Não usar lentes de contacto durante a administração do produto: após a administração deverá fazer um 
intervalo de pelo menos 30 minutos antes de as voltar a colocar.

• No caso de utilização concomitante de Visbem® Noite e outros produtos oftálmicos, deverá haver um intervalo 
de pelo menos 30 minutos entre a aplicação dos dois produtos, devendo o Visbem® Noite ser o último produto 
a ser administrado.

• Uma vez aberto, o produto pode ser usado durante um período até 90 dias.

• Não tocar com a extremidade do tubo nas pestanas ou no olho.

• Não usar após o prazo de validade impresso na embalagem.

• Manter fora da vista e do alcance das crianças.

• Não usar se o recipiente estiver danificado.

• Conservar entre 15°C - 25°C.

Fabricante: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa (Itália).
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Pomada oftálmica lubrificante 
sem conservantes com Vitamina A

Alívio de longa duração do olho seco e 
proteção da superfície ocular
Tubo de 5 g


