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Blephademodex
Toalhetes de limpeza estéreis 

sem conservantes 
Indicações de utilização:
BLEPHADEMODEX é recomendado:
- para a higiene diária das pálpebras em caso de 

infeção por Demodex, 
- para o alívio dos sintomas de infeção ou 

inflamação da pálpebra causada por Demodex,
O demodex é o parasita microscópico da pele mais 
comum. A infeção por Demodex contribui para a 
inflamação da pálpebra (blefarite). O Demodex 
não é removido pelos agentes de limpeza diários 
normalmente utilizados. A presença de películas 
cilíndricas, que permanecem na base das pestanas, 
é um importante indicador de infeção por 
Demodex. 

BLEPHADEMODEX remove crostas, películas, 
impurezas e agentes infeciosos das pálpebras e 
pestanas. BLEPHADEMODEX melhora os sintomas 
associados à infeção por Demodex, tais como 
a comichão, a sensação de ardor, a secura e a 
inflamação dos bordos das pálpebras, através da 
remoção dos parasitas Demodex. 

Há uma diminuição da vermelhidão dos bordos das 
pálpebras e da sensação de corpo estranho.
A pele sensível torna-se mais suave e revitalizada 
por ação do hialuronato de sódio que é um agente 
hidratante natural da pele. 
BLEPHADEMODEX está formulado com Terpeno-4-
ol e é bem tolerado pois é isento de detergentes e 
conservantes. 
BLEPHADEMODEX tem uma fórmula sem perfume, 
no entanto, devido aos seus componentes pode 
sentir um cheiro fresco, que se dissipa ao fim de 
poucos minutos. 
A cor do toalhete (loção) pode variar. Tal é normal 
e deve-se aos extratos naturais da planta. 

Dose:
Sintomas ligeiros a moderados: utilizar uma vez ao 
dia, preferencialmente à noite, durante 4 semanas. 
Sintomas moderados a graves: utilizar duas vezes 
ao dia, de manhã e à noite, durante 4 semanas.
O seu profissional de saúde poderá adaptar a 
posologia e a duração do tratamento de acordo 
com a gravidade dos sintomas. 

Tal como com outros tratamentos semelhantes 
para a blefarite, o seu profissional de saúde poderá 
recomendar a utilização concomitante de lágrimas 
artificiais. 

BLEPHADEMODEX pode ser utilizado a partir dos 
18 anos de idade. 

Instruções de utilização:
Se utiliza lentes de contacto: tem de retirar as 
lentes antes de utilizar BLEPHADEMODEX.

Abra a saqueta e desdobre o toalhete que se 
encontra no seu interior.
Coloque o toalhete na ponta do dedo indicador e 
enrole-o à volta do dedo. 
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, películas ou secreções.  

Repita no outro olho utilizando um toalhete novo. 
BLEPHADEMODEX não é oleoso e não é necessário 
enxaguar após a utilização.
Mantenha o seu olho fechado durante 15 segundos 
após a aplicação. 

Precauções de utilização e advertências:
Apenas para aplicação na pele.
Evite tocar com o BLEPHADEMODEX no olho pois 
poderá sentir uma sensação de ardor. 
Se tal acontecer, enxague com água estéril ou soro 
fisiológico. 
BLEPHADEMODEX é um produto estéril, para uma 
utilização única. Não utilize novamente, pois tal 
pode originar um reduzido efeito de limpeza e 
aumentar risco de infeção.
Não utilize o toalhete se a saqueta estiver aberta ou 
danificada. 
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 utilizados devem ser eliminados no 
lixo doméstico. 
Deixe de utilizar BLEPHADEMODEX e contacte o 
seu profissional de saúde se os seus sintomas se 
agravarem ou se ocorrer alguma reação alérgica. 

Contraindicações:
Não utilize se tiver menos de 18 anos de idade 
pois não existem dados disponíveis. 
Não utilize se estiver grávida ou a amamentar pois 
não existem dados disponíveis.
Não utilize se tiver alergia a qualquer um dos 
componentes. 

Conservar entre 8 e 25°C. 

MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS. 

Possíveis efeitos secundários:
Foram notificados os seguintes efeitos secundários: 
sensação de ardor após a utilização. 
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o 
seu médico, oftalmologista, farmacêutico ou com o 
fabricante.

Descrição do produto:
Toalhete estéril, impregnado com uma loção. 
A loção contém: PEG-8, Polysorbate 80, Poloxamer 
184, Terpinen-4-ol, PEG-6 caprylic/capric glycerides 
Macrogol 6 glycerol caprylocaprate, Sodium 
hyaluronate, Dipotassium phosphate, Potassium 
dihydrogen phosphate, Purified water.

Data de revisão das instruções de utilização: 
Dezembro 2017
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