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12-2007Hidratação e proteção do olho em caso de 
sensação de olho seco.

COMPOSIÇÃO:
Trealose: 3 %, cloreto de sódio, trometamol, ácido 
clorídrico, água para preparações injectáveis.
EM QUE CASOS SE DEVE UTILIZAR THEALOZ:
Thealoz está indicado em caso de sensação de secura 
ocular (desconforto, ardor, irritação) e de fadiga ocular 
induzidas por fatores externos tais como o vento, fumo, 
poluição, pó, calor seco, ar condicionado, viagens 
de avião, trabalho prolongado frente a um écran de 
computador...
Como não contém conservantes, THEALOZ pode 
ser utilizado por portadores de lentes de contacto. 
Proporciona um conforto imediato aos utilizadores de 
lentes de contacto durante o dia.
PROPRIEDADES:
THEALOZ é uma solução oftálmica aquosa, estéril, 
sem conservantes, isotónica e de pH neutro. O seu 
principal componente é a trealose, um composto natural 
presente em inúmeras espécies vegetais e animais, as 
quais conseguem sobreviver em condições de extrema 
secura. 
As características físico-químicas da trealose 
conferem-lhe propriedades protetoras, antioxidantes 
e hidratantes. Por este motivo, constitui um elemento 
essencial no mecanismo da anidrobiose observado 
em certos microorganismos (um estado metabólico 
lento que lhes permite sobreviver em condições de 
desidratação). 
A trealose apresenta também propriedades de proteção 
e estabilização das membranas celulares, impedindo 
a desnaturação das proteínas e a degradação lipídica, 
assim como propriedades antioxidantes.
MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:
INSTILAÇÃO OCULAR.
THEALOZ apresenta-se num frasco multidose ABAK. 
Este processo inovador e patenteado permite aplicar 
as gotas através de uma membrana filtrante de 0,2 µm, 
evitando assim a contaminação bacteriana da solução. 
A solução encontra-se assim protegida e pode ser 
utilizada durante 8 semanas após a abertura do frasco.
Cada frasco de THEALOZ contém, no mínimo, 
300 gotas.

A ausência de conservantes e o pH neutro do 
THEALOZ favorecem a sua boa tolerância.
POSOLOGIA:
1 gota em cada olho, sempre que necessário, durante 
o dia. Thealoz pode ser instilado com as lentes de
contacto colocadas.
CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES ESPECIAIS:
Para uma boa utilização do produto, devem ser 
tomadas certas precauções:
- lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à

aplicação,
- evitar o contacto do conta-gotas com o olho ou as

pálpebras, especialmente se desconfiar que pode ter
uma infeção ocular.

- instilar uma gota do produto no saco conjuntival
inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para
baixo e olhando para cima. Voltar a colocar a tampa
no frasco após a sua utilização,

- não injetar, não ingerir,
- não utilizar THEALOZ em caso de antecedentes de

alergia a qualquer dos componentes.
- não utilizar o produto se o selo de proteção estiver

danificado.
MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.
EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS:
Rara possibilidade de irritação ocular ligeira.
INTERAÇÕES:
Convém esperar 10 minutos entre a administração de 
dois produtos oculares.
NÃO UTILIZAR APÓS O PRAZO DE VALIDADE 
INDICADO NA CARTONAGEM.
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