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VISUXL® GEL is een olieachtige, 
antioxiderende ooggel zonder 
conserveringsmiddelen, op basis van 
Co-enzym Q10, Vitamine E TPGS en 
gecrosslinkte natriumcarboxyl-
methylcellulose, geschikt voor 
gebruik overdag en ‘s nachts.
De gecrosslinkte natriumcarboxyl-
methylcellulose is een uiterst veilige 
en inerte biosynthetische stof, zeer 
e�ectief en duurzaam.
De netvorming en het ontbreken van 
specifieke enzymen die in staat zijn 
om het molecuul op niveau van het 
oogoppervlak af te breken, stabilise-
ert het polymeer en verleent een 
langere halfwaardetijd ten opzichte 
van de traditionele hyaluronzuren. 
De gecrosslinkte natriumcarboxyl-
methylcellulose is een hydrogel die 
in de normale toestand enkele 
kenmerkende eigenschappen heeft 
waaronder mucu-mimetische eigen-
schappen, visco-suppletie, hydrata-
tie, en aanvoer van sto�en. 
De combinatie van gecrosslinkte 
natriumcarboxylmethylcellulose met 
antioxidante/radicalenvangende 
sto�en zorgt ervoor dat VISUXL®GEL 
een e�ciëntere behandeling  vervult 
in geval van:
• Matig tot ernstig droge ogen
• Reactie op vreemde sto�en in het

oog
• Afwijkingen van de continuïteit van

het hoornvliesoppervlak en het
bindvlies na refractieve hoornvlie-
schirurgie of hoornvliestransplan-
tatie, om de normale postoperatie-
ve symptomen te verlichten door te 
fungeren als een bu�er tussen het
ooglid en het hoornvlies- en
bindvliesepitheel

• Afwijkingen van het oogoppervlak
door metabole aandoeningen 
(diabetes)

GEBRUIKSAANWIJZING:
Druppel 1 druppel VISUXL® GEL 
onder het onderste ooglid van elk 
oog, 2 maal per dag of volgens de 
aanwijzingen van uw oogarts.

VISUXL® GEL DRUPPELEN:

OOGGEL

Beschermende dop

Steun voor de duim

Druppel 1 druppel 
onder het onderste 
ooglid van elk oog: 
trek het onderste 
ooglid enigszins 
omlaag en kijk 
omhoog. Druk lichtjes 
op het �esje om het 
product te 
druppelen.

Na gebruik moet het 
�esje onmiddellijk 
worden afgesloten: 
de oplossing kan tot 
maximaal 180 dagen 
na de eerste opening 
worden hergebruikt.

Verwijder de 
beschermende dop.
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VERMIJD HET PRODUCT NA 
GEBRUIK IN HET MILIEU TE 
VERSPREIDEN
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WAARSCHUWINGEN EN VOOR-
ZORGSMAATREGELEN:
• Gebruik het product niet als u

allergisch of overgevoelig bent
voor een van de bestanddelen.

• Stop het gebruik in geval van
bijwerkingen en neem contact op
met uw oogarts.

• Het product kan ook worden toege-
past bij het gebruik van contactlen-
zen: het tast de eigenschappen van
de lenzen niet aan en kan eventue-
el bijdragen aan de hydratatie van
zachte contactlenzen.

• Druppel het product ten minste 5
minuten na het gebruik van andere
medicijnen.

• Gebruik het product niet na de op
de verpakking aangegeven
houdbaarheidsdatum.

• Het product behoudt de steriliteit
tot maximaal 180 dagen na de
eerste opening van het �esje.

• De houdbaarheidsdatum verwijst
naar het product in de correct
bewaarde en intacte verpakking.

• Was uw handen alvorens het
product toe te passen.

• Vermijd om de ogen met de punt
van het �esje aan te raken.

• Gebruik het �esje niet als het
beschadigd is.

• Bewaar het product uit de buurt
van lichtbronnen, warmtebronnen
en uit de buurt van kinderen.

• Bewaar het product bij kamertem-
peratuur (15-25°C).

• Uitsluitend voor oftalmisch gebru-
ik, niet inslikken.

SAMENSTELLING:
100 ml VISUXL® GEL bevat:
• Co-enzym Q10 100 mg;
• Vitamine E TPGS (D-αtocopheryl

polyethyleenglycol 1000 succinaat)
500 mg;

• Gecrosslinkte natriumcarboxyl-
methylcellulose 400 mg;

• Poloxameer 407 9000 mg;
• Dinatrium EDTA 100 mg;
• Gebu�erde isotone oplossing tot

100 ml.

VERPAKKING:
• Flesje van 10 ml, zonder conserve-

ringsmiddelen in 3K-systeem
• Flesje van 5 ml, zonder conserverin-

gsmiddelen in 3K-systeem
• Flesje van 3 ml, gratis monster,

zonder conserveringsmiddelen in
3K-systeem
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DISTRIBUTEUR
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Nederland
info@visufarma.com


