
Hialuronian Sodu
Żel na bazie kwasu hialuronowego

I-Visc to najczystszy naturalny polimer otrzymany 
metodą fermentacji biologicznej. Jest sterylnym, izo-
tonicznym, wolnym od pirogenów, wiskoelastycz-
nym preparatem. Tworzy cienką warstwę ochronną  
na komórkach i tkankach oka.

Właściwości wiskoelastyczne pozwalają na smarowa-
nie, wspomaganie i ochronę tkanek. I-Visc jest żelem 
biologicznym i biokompatybilnym. Ma dużą masę 
cząsteczkową, jest wysoce oczyszczony i posiada ko-
rzystne właściwości fizyczne i reologiczne w chirurgii 
oka. I-Visc ma wszelkie certyfikaty najwyższej jakości 
do zastosowania w okulistyce.

made in Germany

iVisc

i-Visc® 1.0 Hialuronian Sodu
1% Kwas hialuronowy

i-Visc® 3.0 Hialuronian Sodu
3% Kwas hialuronowy

forclever.pl
v1 1.10.2020

Roztwór wiskoelastyczny
do użytku śródocznego

Roztwór wiskoelastyczny
do użytku śródocznego

* po sterylizacji parowej * po sterylizacji parowej

Masa cząsteczkowa 1,1 - 1,5 [mln Daltonów]

Lepkość* Około 20 000 [mPa]

Osmolalność 270 - 400 [mOsm/kg]

Przechowywanie 2° - 25° C

pH 6,8 - 7,4

Objętość 1,0 ml

Okres trwałości 42 miesiące

Masa cząsteczkowa 1,0 - 1,8 [mln Daltonów]

Lepkość* Około 300 000 [mPa]

Osmolalność 270 - 400 [mOsm/kg]

Przechowywanie 2° - 25° C

pH 6,8 - 7,4

Objętość 1,0 ml

Okres trwałości 42 miesiące

1% 3%
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Hydroksypropylometyloceluloza – Hypromeloza
Półsyntetyczny, lekkosprężysty polimer

Medycyna regeneracyjna
innowacyjna technologia 
w okulistyce

Charakterystyka produktu  
i-Visc® 2.0 HPMC

• Ochrona rogówki podczas operacji.

• Długi okres obecności smaru na  
rogówce, który prowadzi do zmniejsze-
nia podrażnienia oka.

• Jest izotonicznym, przezroczystym,  
wiskoelastycznym i sterylnym roztwo-
rem do aplikacji śródocznej, jako wyrób 
dodatkowy podczas operacji przednie-
go odcinka oka.

• Zawiera 2.0% HPMC i wspomaga mani-
pulacje wewnątrzgałkowe dzięki swo-
im właściwościom wiskoelastycznym  
i nawilżającym.

• Nie powoduje reakcji zapalnych  
i immunogenicznych.

• Ze względu na swoją rozpuszczalność 
w wodzie, może zostać bez problemu 
usunięty po zakończeniu operacji, sto-
sując zwykłe płukanie i aspirację.

• Utrzymuje głębokość komory przed-
niej podczas operacji; chroniąc ota-
czającą tkankę śródoczną i zmniej-
szając ryzyko urazów śródbłonka 
rogówki, tęczówki oraz ciała rzęskowe-
go podczas bezpośredniego kontaktu  
z narzędziami chirurgicznymi.

iVisc

i-Visc® 2.0 HPMC
2% Hydroksypropylometyloceluloza

forclever.pl

Roztwór wiskoelastyczny
hydroksypropylometylocelulozy

* po sterylizacji parowej

Hydroksypropylomety-
loceluloza: 2%

Lepkość* ok. 4 000 - 5 000 [mPa]

Osmolalność 270 - 400 [mOsm/kg]

pH 6,8 - 7,4

Objętość 2,0 ml

Okres trwałości 60 miesiące

made in Germany

2%
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