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VISAID ALOE MONODOSIS es una solución 
oftálmica lubricante, isotónica y libre de 
conservantes con hipromelosa, aloe vera y 
electrolitos esenciales, para ser administrada a 
nivel ocular.

COMPOSICIÓN:
Hipromelosa 0,2 g, Aloe vera, Cloruro sódico, 
Cloruro magnésico, Cloruro potásico, Cloruro 
cálcico, Ácido bórico, Borax decahidrato, Agua 
puri�cada 100 ml.

SIN CONSERVANTES.

INDICACIONES:
VISAID ALOE MONODOSIS está indicada para:

Alivio de la sequedad e irritación ocular. Estos 
síntomas pueden aparecer por diversos factores: 
contaminación, ambientes secos y cargados de 
polvo, humo, uso prolongado de lentes de 
contacto, agua clorada (piscinas) y otros agentes 
irritantes.

INSTRUCCIONES DE USO:
Lavarse las manos con agua y jabón antes de usar 
el producto.
Coger una ampolla de VISAID ALOE MONODOSIS y 
abrir girando la parte superior.

Instilar una o dos gotas en cada ojo y parpadear 
varias veces.
Puede utilizar VISAID ALOE MONODOSIS hasta 8 
veces al día.

Fecha de la última revisión: 2015/10

PRECAUCIONES:
No ingerir y mantener fuera del alcance de los
niños.
Cada ampolla es de un solo uso.
Una vez abierta la ampolla, utilizar
inmediatamente. Este producto no contiene
conservantes y después del uso debe tirarse el
envase para evitar una contaminación
microbiana.
No utilizar en el caso de que el envase esté
dañado.
Conservar el producto a temperatura ambiente.
No utilizar después de la fecha de caducidad.

INTERACCIONES:
No utilizar al mismo tiempo que un medicamento 
u otro producto que se aplique sobre la super�cie 
ocular para evitar la alteración de las funciones de 
ambos.

CONTRAINDICACIONES:
No usar el producto en caso de alergia a alguno de 
sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS:
En caso de reacción adversa o molestia, consultar 
con un especialista.

VISAID ALOE MONODOSIS é uma solução 
oftálmica e lubri�cante, isotónica sem 
conservantes, com hipromelose, aloé vera e 
eletrólitos essenciais que pode ser administrada 
nos olhos e em lentes de contacto.
 
COMPOSIÇÃO:
0,2 g de hipromelose, Aloé Vera, cloreto de sódio, 
cloreto de magnésio, cloreto de potássio, cloreto 
de cálcio, ácido bórico, borato de sódio 
decahidratado, 100 ml de água puri�cada.

SEM CONSERVANTES

INDICAÇÕES:
VISAID ALOE MONODOSIS é indicado para:

Alívio da sensação de secura e irritação ocular. 
Estes sintomas são induzidos por vários fatores: 
poluição, ambientes secos e poeirentos, fumo, 
utilização prolongada de lentes de contacto, água 
clorada (piscinas) e outros produtos irritantes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Lave as mãos com água e sabão antes de utilizar.
Pegue numa ampola de VISAID ALOE MONODOSIS 
e gire a parte superior para abrir.
Aplique uma ou duas gotas em cada olho e 
pestaneje várias vezes. Se pretender lubri�car as 
lentes de contacto, aplique uma ou duas gotas na 
lente antes de a colocar no olho.
Pode utilizar VISAID ALOE MONODOSIS até 8 vezes 
por dia.
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PRECAUÇÕES:
Não engolir. Manter fora do alcance das crianças.
Cada ampola é de utilização única.
Após a abertura do frasco, utilizar imediatamente. 
Este produto não contém conservantes e a 
ampola deve ser descartada após a sua utilização 
para evitar a contaminação microbiológica.
Não utilizar se a embalagem estiver dani�cada.
Conservar o produto à temperatura ambiente.
Não utilizar após o prazo de validade.

INTERAÇÕES:
Não utilizar o produto em associação com um 

tratamento farmacológico ou com outro produto 
aplicável na superfície ocular, pois poderá afetar 
os resultados de ambos.

CONTRAINDICAÇÕES:
Não utilizar o produto em caso de alergia a 
qualquer um dos seus componentes.

REAÇÕES ADVERSAS:
Em caso de reação adversa ou desconforto, 
consulte um especialista.

VISAID ALOE MONODOSIS is a lubricating, isotonic 
and preservative-free ophthalmic solution with 
hypromellose, aloe vera and essential electrolytes, 
for ocular administration. 

COMPOSITION:
Hypromellose 0.2 g, Aloe vera, Sodium chloride, 
Magnesium chloride, Potassium chloride, Calcium 
chloride, Boric acid, Borax decahydrate, Puri�ed 
water 100 ml

NO PRESERVATIVES

USAGE:
VISAID ALOE MONODOSIS is intended for:

Relief of dryness and eye irritation. These 
symptoms can arise due to various factors, such as 
pollution, dry or dusty environments, smoke, 
prolonged use of contact lenses, chlorinated 
water (swimming pools) or other irritants.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Before using the product, wash your hands with 
soap and water.
Take a vial of VISAID ALOE MONODOSIS and open 
it by turning the cap.
Apply one or two drops into each eye and blink 
several times.
VISAID ALOE MONODOSIS can be used up to 8 
times a day.

Date of last revision: 2015/10

PRECAUTIONS:
Do not ingest; keep out of reach of children.
Each vial is for one use only.
Once the vial is opened, use immediately. This
product does not contain preservatives and must
be discarded after use to prevent microbial
contamination.
Do not use if the blister is damaged.
Store at room temperature.
Do not use after the expiry date.

INTERACTIONS:
Do not use in conjunction with any medication or 
other product that is applied to the surface of the 
eye, to prevent any alteration of the e�ects of 
both products.

CONTRAINDICATIONS:
Do not use the product if you are allergic to any of 
its components.

ADVERSE EFFECTS:
In case of eye irritation or adverse reaction, please 
consult a specialist.
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