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 Blephaclean
Indicações de utilização:
HIGIENE DAS PÁLPEBRAS
BLEPHACLEAN destina-se à higiene 
diária das pálpebras, especialmente:
• Se tem uma pele, pálpebras ou 

olhos sensíveis, 
• Se necessita de remover poeiras, 

pólen ou secreções das suas 
pálpebras. Tal poderá fazer parte 
dos cuidados a ter quando tem uma 
alergia ou infeção nos seus olhos,

• Se tem uma inflamação ou infeção 
nas pálpebras tal como blefarite, 
disfunção das glândulas de 
Meibomius, terçolho ou chalázio. 
Estas condições podem causar 
sintomas de secura ocular tais 
como, comichão, sensação de 
areia, dor e/ou vermelhidão nos 
olhos, 

• Quando necessita de limpar as 
pálpebras antes de procedimentos 
oftalmológicos, tais como injeções 
terapêuticas nos seus olhos 
(injeções intravítreas), cirurgia 
laser nos olhos (LASIK ou PRK) 
ou cirurgia da catarata. Como é 
bem tolerado, BLEPHACLEAN 
pode também ser utilizado após a 
cirurgia, tendo em consideração 
as indicações do seu médico ou 
oftalmologista.

BLEPHACLEAN mantém as suas 
pálpebras limpas, respeitando ao 
mesmo tempo a pele em redor dos 
seus olhos e as suas bactérias 
naturais.
Antes de uma cirurgia ocular, utilize 
duas vezes por dia durante 5 dias 
ou como indicado pelo seu médico ou 
farmacêutico. 
Para as outras situações, utilize 
duas vezes por dia de manhã e à 
noite durante 3 semanas e depois 
uma vez por dia durante 3 meses ou 
como indicado pelo seu médico ou 
farmacêutico. Algumas situações a 
nível das pálpebras são crónicas e 
poderá ter de manter a higiene das 
pálpebras durante um longo período 
de tempo. 
Não é necessário enxaguar após a 
utilização.
BLEPHACLEAN pode ser utilizado 
em crianças a partir dos 3 meses de 
idade. 
O produto foi testado sob controlo 
oftalmológico. 
Se utiliza lentes de contacto: 
retire as lentes antes de utilizar 
BLEPHACLEAN. 

Instruções de utilização:
1. Higiene das pálpebras e pestanas:
Abra a saqueta e desdobre o toalhete 
que se encontra no seu interior.
Com o olho fechado, aplique 
delicadamente o toalhete nas 
pálpebras e na base das pestanas. 
Massaje cuidadosamente as 
pálpebras com pequenos movimentos 
circulares, removendo com suavidade 
quaisquer crostas, secreções ou 
maquilhagem.
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2. Higiene dos bordos das pálpebras:
Em frente a um espelho, abra 
cuidadosamente a pálpebra, puxando 
ligeiramente as pestanas. Esfregue 
delicadamente o bordo palpebral com 
um toalhete enrolado.
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Repita os passos acima no outro olho 
utilizando um toalhete novo. 
Precauções de utilização e 
advertências: 
Apenas para aplicação na pele, não 
aplique diretamente nos olhos. 
Não utilize se tem alergia a qualquer 
um dos componentes. 
BLEPHACLEAN é um produto estéril, 
para uma utilização única.
Não utilize novamente, pois tal pode 
fazer com que os toalhetes atuem 
menos bem e pode aumentar o risco 
de infeção.
Não utilize o toalhete se a saqueta 
estiver aberta ou danificada. 
A cor do toalhete (loção) pode variar. 
Tal é uma situação normal e deve-se 
aos extratos naturais da planta. 
Se os seus sintomas se agravarem 
deixe de utilizar BLEPHACLEAN 
e contacte o seu médico ou 
farmacêutico.
Não utilize após o prazo de validade 
indicado na embalagem exterior e na 
saqueta. O prazo de validade refere-
se ao produto na sua embalagem 
intacta e conservado corretamente. 
Os toalhetes devem ser rejeitados no 
lixo doméstico após a utilização. 
Conservar entre 8 e 25°C.
MANTER FORA DA VISTA E DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Possíveis efeitos adversos:
Foram notificados os seguintes 
eventos com BLEPHACLEAN: 
sensação de queimadura ou comichão 
durante alguns minutos após a 
utilização, vermelhidão ou inchaço das 
pálpebras, reações alérgicas. 
Descrição do produto:
Toalhete estéril, impregnado com uma 
loção. 
A loção contém: Capriloil glicina, 
Hialuronato de sódio, PEG 8, 
Poloxamero 184, Polissorbato 20, 
Propilenoglicol, extrato de hidrocotil 
(propilenoglicol, extrato de Centelha 
asiática e água), Complexo-sebo-
regulador sem conservantes 
(propilenoglicol, extrato de raiz 
de Iris florentina, sulfato de zinco, 
PPG-5 Ceteth 20 e palmitato de 
retinol (Vitamina A), álcool e água), 
PEG 6 glicerídeos caprílicos/
cápricos (i.e. Macrogol 6 glicerol 
caprilocaprato), Fosfato dipotássico, 
Hidróxido de sódio, Dihidrogenofosfato 
de potássio, Água purificada.
Data de revisão das instruções de 
utilização: Fevereiro 2016
Distribuidor: 
Théa Portugal, S.A. 
Rua Pedro Álvares Cabral, 24 – 5ºF, 
2670-391 Loures, Portugal

 Fabricante
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
França

Conservar entre 
8 e 25°C

Não reutilizar

Não utilizar se a 
embalagem (saqueta) 
estiver danificada 
Esterilização por 
irradiação 
Consultar as instruções 
de utilização

Advertência

Prazo de validade

Lote




