
Visione
Tobramicina
Solução oftálmica estéril com ação antimicrobiana  Cães e Gatos

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

INFORMAÇÕES GERAIS:

INDICAÇÕES E ESPÉCIES:

POSOLOGIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Visione possui efeito bactericida e indicação para o tratamento de infecções oculares bacterianas, 

como conjuntivites, ceratoconjuntivites e queratites em cães causadas pelas bactérias: Staphylococ-

cus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae e  Morganella morganii, e em gatos 

nas infecções oculares causadas pelas bactérias: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Klebsiella pneumoniae e  Morganella morganii.

Visione  é uma solução oftálmica estéril com ação antimicrobiana de uso tópico, indicado para 

o tratamento de infecções oculares externas e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à 

tobramicina. A tobramicina é um antimicrobiano pertencente à classe dos aminoglicosídeos, 

que atua inibindo a síntese proteica através da interação com a subunidade 30S presente no 

ribossomo bacteriano, causando a morte da bactéria pelas alterações na permeabilidade da 

membrana celular.

O Visione é de uso exclusivamente oftálmico. A dose recomendada para cães e gatos é de uma 
gota em cada olho, a cada 12 horas. A duração do tratamento pode variar entre 10 a 14 dias.

CONTRAINDICAÇÕES:

Este medicamento é contraindicado para animais que tenham sensibilidade conhecida à 
tobramicina. Esse medicamento não foi testado quanto à segurança em fêmeas prenhes, fêmeas 
em lactação, gatos com idade inferior a 1 ano e cães com menos de 2 anos. Não utilizar o produto 
após o vencimento ou após 30 dias do primeiro uso

Cada  1,0 mL  contém: Tobramicina 3,0 mg Excipiente  q.s.p. 1,0 mL
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EFEITOS ADVERSOS:

Podem ocorrer reações individuais de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, tais como: 
reações alérgicas com lacrimejamento, vermelhidão, coceira e inchaço das pálpebras. Caso 
ocorra alguma dessas reações adversas, deve-se suspender o uso do produto e procurar um 
Médico Veterinário.
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APRESENTAÇÕES:

Caixa contendo um frasco conta-gotas de 5 mL de solução oftálmica estéril.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance 
de crianças e animais domésticos.
O Visione deve ser mantido em sua embalagem original e após aberto, deverá ser utilizado em 
período máximo de até 30 dias. O restante do produto não utilizado deverá ser descartado após 
este período.

Prazo de Validade: Dois anos, a partir da data de fabricação

Venda sob prescrição do Médico Veterinário

PRECAUÇÕES:

Para evitar a contaminação do produto durante a aplicação, não encoste o bico gotejador do 
frasco em qualquer superfície. Não reutilizar as embalagens vazias.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

O produto VISIONE deve ser mantido em sua embalagem original e após aberto, deverá ser 
utilizado em período máximo de até 30 dias. O restante do produto não utilizado deverá ser 
descartado após este período.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento sob o nº  SP 000217-8.000002
em 09/10/2020.
Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio 
CRMV/SP 17.469
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