
 
 
 

 

 
SUBSTANŢĂ VÂSCOELASTICĂ HA 1,8%(Sodiu Hialuronat) 
• Livrată în seringa sterilă de  1.0 ml  
• Întotdeauna gata de folosire  
• Calitate consistent ă 
• Aspira ţie rapid ă, complet ă  
• Ideală pentru facoemulsificare 
• Nu s-a raportat nici un caz de  IOP 
   
 
Elasticitate superioară 
Visco Supreme este proiectată şi formulată pentru o eficienţă superioară în 
chirurgia cataractei. Conţine sodiu hialuronat derivat din fermentarea bacteriilor şi 
are o elasticitate superioară.  

 
Vâscozitate 65,000 cps  
Visco Supreme a fost proiectată să producă o vâscozitate superioară într-un mediu cu forfecare minimă sau nulă. 
Aceasta vâscozitate (65,000 +/- 10,000 cps) menţine foarte bine spaţiul din camera anterioară şi reţine materialul 
să iasă în timpul inciziei. 
 

Calitate consistentă 
CLR continuă să rafineze calitatea producţiei de vâscoelastice consistente pentru a vă oferi vâscoelastice fără bule 
de aer şi fără particule în fiecare seringă. Vâscoelasticele CLR sunt foarte clare şi fără probleme. 

Rată scăzută de modificare a consistenţei 
Visco Supreme oferă o manipulare intraoculară fără rezistenţă şi nerestricţionată  şi protejeaza tesutul delicat al 
ochiului. Se injectează prin intermediul unei canule de 27 gauge disponibilă alături de seringa de unică folosinţă. 

Depozitare la temperatura camerei  
Datorita faptului că nu necesită refrigerare Visco Supreme  este gata de folosire în orice moment. Rămâne sterilă 
timp de 2 ani păstrată la o temperatură de 15 - 30°C. 

Specificaţii: 
• Greutate Moleculară: Mai mult de 2 Milioane  Daltoni 
• Vâscozitate : 65,000+ sau - 10,000 cps 
• PH : 6.8-7.5  
• Osmolaritate : 200 - 400 
 
Ingrediente: 
Visco Supreme  este o soluţie sterilă şi conţine următoarele substanţe:  
• Sodiu hialuronat 1,8% 
• Clorură de Sodiu 
• Acetat de Sodiu 
• Clorură de Potasiu 
• Clorură de Calciu  
• Clorură de Magneziu  
• Sodiu Citrat  
 
Testare: 
Testele pentru  Sterilitate, LAL  si Bioburden  sunt efectuate de  North American Science (NAMSA). 

Producător: 

 

www.viscocel.com 
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