
 
 

KULLANMA TALİMATI 
 
VitA-POS  
Vitamin A (Retinol palmitat)  
Gözyaşı film tabakasının iyileştirilmesi ve göz yüzeyinin korunması için A vitamini içeren 
göz merhemi  
 
Koruyucu madde içermez 
 
Kullanma Talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler 
içermektedir. 
 

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
• Belli bir süreden sonra belirtiler devam ediyorsa doktorunuza danışınız. 

 
VitA-POS nedir?  
VitA-POS, 250 IU/g retinol palmitat, sıvı parafin, seyreltik sıvı parafin, lanolin ve beyaz vazelin 
içeren steril, koruyucu içermeyen göz merhemidir. 
 
Her tüp 5 g içerir.  
 
VitA-POS ne için kullanılır?  
Gözyaşı film tabakasının iyileştirilmesi ve göz yüzeyinin korunması için kullanılır.  
VitA-POS özellikle yumuşak ve pürüzsüz bir göz merhemidir ve göz merceğine kolayca yayılır. 
A vitamini, gözyaşı filminin fizyolojik bir bileşenidir. Böylece göz merhemi iyi tolere edilir ve 
mevcut gözyaşı filmi ile iyi uyum sağlar. Yanan, yorgun ve kuru gözlerin semptomları 
hafifletilir ve göz kapakları konjunktiva ve korneada kolaylıkla hareket eder.  
 
VitA-POS ne zaman kullanılmalıdır?  
Gözlerde yanma, kaşıntı, kuruluk veya yabancı cisim hissi belirtileri genellikle kuru veya 
klimalı ortamlar nedeniyle oluşur. Çevresel faktörler, ilaçların yan etkileri, yaş, sigara dumanı, 
gece araç kullanılması veya uzun süre görsel görüntüleme üniteleriyle çalışılması da bu 
semptomların nedeni olabilir.  
 
VitA-POS, bu belirtileri hafifletir ve gözlerde uzun süreli rahat bir koruyucu film oluşturur.  
Göz merheminin yağlı kıvamı hafif bir görıne bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenle VitA-
POS’ın yatmadan önce uygulanması önerilir. VitA-POS, sabahları ilk kez gözleri açmada olası 
bir zorluğu önler. 
 
VitA-POS nasıl kullanılmalıdır?  
Göz merhemleri genel olarak tüp ucunu göz veya cilde temas ettirmeyecek biçimde 
kullanılmalıdır.  
 
VitA-POS'u kıvrılan ambalajın sızdırmazlığı ilk kullanımdan önce bozulmamış ise kullanınız. 
Koruyucu başlığı çıkarınız. 
 



 
 

 
Kullandıktan sonra tüpü sıkı bir biçimde kapatınız. Kontaminasyonu önlenmek için tüpün 
ucunun göze veya başka herhangi bir yüzeye temas etmesine izin vermeyiniz. 
 
Diğer bilinmesi gerekenler nelerdir? 
VitA-POS gün boyunca uygulanıyorsa, göz merheminin yağlı kıvamı nedeniyle görüş 
bozulacaktır. 
 
Bu süre zarfında araç ve makine kullanmamalı, trafikte bulunmamalı güvensiz bir ortamda 
çalışmamalısınız. 
 
Kontak lens kullanırken VitA-POS kullanılmamalıdır. 
 
VitA-POS, oftalmik ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılması gerekiyorsa. 
VitA-POS 'u oftalmik ilaç uygulandıktan yaklaşık 30 dakika sonra uygulayınız. 
 
Lütfen, göz merhemini tüpü çatlatmadan ve yuvarlamadan yumuşak bir şekilde bastırarak 
uygulayınız. 
 
VitA-POS'un çocuklarda, hamile ve emziren kadınlarda kullanılması konusunda herhangi bir 
kısıtlama yoktur. 
 
VitA-POS göz merhemi sadece sizin içindir kimseyle paylaşmayınız. 
 
Çok nadir durumlarda göz kızarıklığı, yanma, kaşıntı veya aşırı göz yaşarması gibi aşırı 
duyarlılık reaksiyonları ve bu reaksiyonların VitA-POS tedavisinin durdurulmasından hemen 
sonra düzeldiği bildirilmiştir. 
 
VitA-POS’u ne sıklıkla ve ne kadar süreyle kullanabilirim? 
Kullanım sıklığı kişisel şikayet ve alışkanlıklarınıza bağlıdır.  
 
VitA-POS, kayganlaştırıcı göz damlalarına ek olarak kullanılabilir ve yatmadan önce günde bir 
kez kullanılır.  
 
Şiddetli kuru göz hassasiyeti durumlarında VitA-POS genellikle her göze günde üç kez 
uygulanır. VitA-POS 'u daha sık kullanmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız.  
 
Tedavinin süresi sınırlı değildir. 
 
 
 



 
 

VitA-POS'u ne zaman kullanmalısınız? 
VitA-POS’un içeriğinde bulunan maddelerden birine karşı duyarlıysanız VitA-POS’u 
kullanmamalısınız. 
 
VitA-POS, kontakt lens kullanılırken kullanılmamalıdır. 
 
VitA-POS'un saklanması hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? 
Oda sıcaklığında saklayınız. (15 ile 25°C) 
 
Uygun kullanım ile VitA-POS, ilk açıldıktan sonra 6 aya kadar kullanılabilir. 
 
Son kullanma tarihinden sonra VitA-POS kullanmayınız. 
 
VitA-POS’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 
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