
VISIONE E ALLEQUA
O TRATAMENTO IDEAL PARA A SAÚDE 
DOS OLHOS DOS PETS!

O que os olhos não veem,
o pet sente.

Allequa e Visione:
A solução para o 
tratamento das 
infecções oculares

A grande maioria das desordens 
oftálmicas, além de afetar a saúde, 
compromete a qualidade de vida dos 
pets. 
Para o tratamento dessas desor-
dens, 2 passos são fundamentais:

Passo 1. Reestabelecer a hidratação 
e lubrificação dos olhos melhorando 
as condições do filme lacrimal e 
preparando o epitélio da conjuntiva 
para receber o tratamento;

Passo 2. Tratar com agentes antibac-
terianos de eleição para combater as 
infecções.

Para mais informações 
sobre o produto, acesse:

Allequa e Visione:
A solução para o 
tratamento das 
infecções oculares

UCBVET.COM/VISIONE



Filme lacrimal

Reduz a evaporação do 
filme lacrimal e mantém a 
umidade.

O Allequa é uma excelente opção para hidratação e lubrificação dos olhos e possui 
em sua composição:

Cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio: sais isotônicos;

Álcool polivinílico: garante um maior poder de hidratação, evita a evaporação da 
lágrima, além de promover a viscosidade ideal para uma perfeita cobertura do 
globo ocular e ainda, prepara o olho para receber a medicação.

Allequa

O Visione é um colírio à base de 
Tobramicina e geralmente é a primeira 
escolha para o tratamento das infec-
ções oculares.
A tobramicina exerce ação bactericida, 
agindo, principalmente, contra bacté-
rias aeróbicas Gram-negativas e Gram-
-positivas.
Indicado para cães e gatos, Visione 
trata: conjuntivites, ceratoconjuntivi-
tes e queratites causadas pelas 
seguintes bactérias: Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella 
pneumoniae e Morganella morganii.

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

Cada 10 mL contém:
Álcool polivinílico............3,0 mg
Cloreto de sódio..............1,0 mL
Cloreto de potássio.........0,008g
Citrato de sódio...............0,017g
Excipientes q.s.p..........10,00mL

Visione

Trata as principais 
infecções oculares

Hidrata e lubrifica o 
epitélio corneano

Composição

Modo de uso e dosagem

Instilar uma gota em cada olho afeta-
do, a cada 12 horas. A duração do 
tratamento pode variar entre 10 a 14 
dias.

Composição

Modo de uso e dosagem

Instilar 1 a 2 gotas de ALLEQUA 
no(s) olho(s) afetado(s), 4 vezes 
ao dia ou sempre que necessá-
rio.
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Filme lacrimal

Permite que a lágrima se distribua 
homogeneamente na superfície 
corneana e a mantenha úmida.
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Hidrata e mantém a viscosi-
dade da lágrima. É composta 
por oxigênio (maior fonte de 
oxigenação corneana), 
lisozima (papel bactericida) e 
imunoglobulinas (principal-
mente Ig A) que impedem a 
aderência de bactérias à 
superfície corneana.

Camada Lipídica

Camada Aquosa

Camada Mucina

Agentes antibacterianos 
são prescritos de forma 
profilática e para o trata-
mento de diferentes 
afecções da superfície 
ocular, como conjuntivi-
tes, ceratites bacteria-
nas, ulcerativas e, even-
tualmente, na ceratocon-
juntivite seca.

Composição do Filme Lacrimal


