
Za sprawą receptora CD44 kwas hialuronowy tworzy wiązania z powierzchnią 
rogówki i sprawia, iż miejscowo podany PEA pozostaje in situ. 

PEA
(palmitoetylenoamid)

Receptor CD44

Współdziałanie PEA i kwasu hialuronowego

VisioPet
Krople do oczu o działaniu łagodzącym
i nawilżającym
bez syntetycznych
polimerów.

NOWOŚĆ

Fizjologiczne działanie łagodzące oraz nawilżające (bez syntetycznych 
polimerów).
Żadnych skutków ubocznych nawet przy wielokrotnym stosowaniu.
Może być stosowany łącznie z innymi preparatami.
Nie zawiera konserwantów.
Łatwe w użyciu �olki, z możliwością ponownego zamknięcia.
Sterylny.
Roztwór izotoniczny.
Fizjologiczne pH = 7,2.

WSKAZANIA:
Pro�laktycznie w chorobach oczu charakteryzujących się jakościowymi i ilościo-
wymi zmianami w przedrogówkowym �lmie łzowym (objawy suchego oka 
– KCS). W leczeniu wspomagającym uszkodzeń i zapaleń spojówki oraz rogówki.  
W nadreaktywności i podrażnieniu spojówek oraz w łagodzeniu skutków ubocz-
nych miejscowego leczenia jaskry. 

PRZECHOWYWANIE I STOSOWANIE:
Oryginalnie zapakowany produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miej-
scu. Zakrapiać 1 do 2 kropli do oka (oczu), dwa razy dziennie lub częściej, zależnie od potrzeb i zaleceń 
lekarza weterynarii. Przed użyciem umyć dokładnie ręce. Usunąć wydzielinę oraz zabrudzenia 
z worka spojówkowego, powiek  i okolic oka. Oderwać jedną �olkę, wstrząsnąć delikatnie przez kilka 
sekund, a następnie przekręcić nakrętkę, aby otworzyć �olkę. Przytrzymać zwierzę i po odchyleniu 
głowy zakropić zalecaną ilość preparatu bezpośrednio na powierzchnię oka lub na dno worka spo-
jówkowego. Zamknąć szczelnie �olkę odwrotnym końcem nakrętki. Nie stosować dłużej niż przez 36 
godzin od pierwszego otwarcia opakowania. Po otwarciu przechowywać w lodówce. 
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Krople łagodzące i nawilżające
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mechanizm ALIA
(Autokoidalny Antagonizm Lokalnego Urazu)

zaburzenie równowagi wewnętrznej

SUCHOŚĆ

PODRAŻNIENIE

Objawy „suchego” oka
i „czerwonego” oka
Oko jest bardzo ważnym narządem, narażonym na działanie licznych czynników 
środowiskowych, wpływających na jego stan i funkcjonowanie. 

Pierwszą i zasadniczą barierą chroniącą oko przed niekorzystnymi czynnikami �-
zycznymi jest tzw. przedrogówkowy �lm łzowy, pokrywający rogówkę i spojów-
kę.  Składa się on z trzech warstw (powierzchniowa – lipidowa, środkowa – wod-
nista, wewnętrzna – mucynowa), będących wydzieliną różnych gruczołów i ma 
grubość ok 8-9 um. 1,2

Zaburzenia homeostazy oraz negatywne działanie czynników środowiskowych, 
powodujące zmiany w ilości lub składzie przedrogówkowego �lmu łzowego, 
mogą prowadzić do wystąpienia zespołu suchego oka (KCS – keratoconjunctivi-
tis sicca) z objawami tzw. czerwonego oka. 3-6 

Najczęściej zespół suchego i/lub czerwonego oka występuje w zaburzeniach 
neurogennych aparatu łzowego oka, zaburzeniach hormonalnych (min. nad-
czynność kory nadnerczy), chorobach metabolicznych (cukrzyca), alergicznych, 
w związku z obecnością mikroorganizmów (Leishmania, FHV-1), z przyczyn 
jatrogennych (np. sulfonamidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne). 

KCS z objawami czerwonego oka można obserwować u niektórych predyspono-
wanych ras, u zwierząt starszych oraz wskutek urazów i działania różnych czynni-
ków drażniących.

PEA – jest naturalną substancją lipidową oka, której ilość zmienia się w przebie-
gu procesów chorobowych, celem ochrony gałki ocznej.7-12

Kwas hialuronowy – �zjologiczny polimer będący naturalnym składnikiem 
tkanek oka,25-28 posiadający zdolność do wiązania się z powierzchnią rogówki,27 
oraz zatrzymywania dużych ilości wody, co jest istotnym czynnikiem regulują-
cym nawilżenie i ochronę tkanek gałki ocznej. 25

Kwas hialuronowy:
• Zauważalne rezultaty w przypadkach „suchego oka”.
• Optymalne właściwości lepko-sprężyste zabezpieczające oko w trakcie 

mrugania. 31

• Właściwości higroskopijne (zatrzymuje do 100% wody). 25

• Doskonały humektant (nawilżanie oraz smarowanie zarówno rogówki, 
jak spojówki). 25

• Stymuluje regenerację nabłonka rogówki.25

• Stabilizuje przedrogówkowy �lm łzowy odbudowując jego warstwę 
śluzową. 28-31

• Optymalizuje wiązanie warstwy wodnej �lmu łzowego z nabłonkiem 
rogówki. 28-31

• Jest ultraczysty w wyniku fermentacji bakteriologicznej (żadnych 
zanieczyszczeń w procesie  ekstrahowania z tkanek zwierzęcych).

PEA (palmitoetylenoamid):

• Obniża nadmierną degranulację komórek tucznych (tak zwany mechanizm 
ALIA). 13-16

• Ma działanie łagodzące, dzięki przywróceniu homeostazy oka. 17-20

• Dzięki kompleksowi beta-cyklodekstryny utrzymuje się w środowisku 
wodnym i uwalnia w warstwie lipidowej �lmu łzowego oraz nabłonku ro-
gówki. 21-24
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