PT Proteção, hidratação e lubrificação dos olhos para o tratamento

do olho seco moderado a grave
Frasco ABAK® - Sem conservantes.
COMPOSIÇÃO:
Trealose ................................................................................................................................ 3g
Hialuronato de sódio .................................................................................................0,15g
Cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações
injetáveis ............................................................................................................para 100ml
NOME E MORADA DO FABRICANTE:
Laboratoires THEA - 12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2 - França
INDICAÇÕES:
THEALOZ DUO contém uma solução que pode ser aplicada nos olhos
ou nas lentes de contacto. THEALOZ DUO é recomendado em casos de
desconforto, sensação de picada e irritação dos olhos. Estes sintomas
podem ser causados, por exemplo, por fatores externos tais como
vento, fumo, poluição, poeira, exposição ao sol ou ao frio, calor seco, ar
condicionado, viagens de avião, várias horas a trabalhar em frente ao
computador…
Uma vez que não contém conservantes, THEALOZ DUO mantém a
integridade dos tecidos oculares, pelo que também pode ser utilizado
pelos portadores de lentes de contacto de qualquer tipo. Proporciona um
conforto imediato que se mantém ao longo de todo o dia.

Leia as instruções de utilização

PROPRIEDADES:
THEALOZ DUO é uma solução oftálmica aquosa estéril, sem conservantes,
hipotonica e com pH neutro. Os seus principais componentes são trealose,
um dissacárido presente em muitas plantas e animais, e hialuronato de
sódio, um polissacárido presente naturalmente no olho.
As características físico-químicas da trealose conferem propriedades
protetoras, antioxidantes e hidratantes. Constitui assim um elemento
essencial no mecanismo anidrobiótico observado em certos
microrganismos (um estado metabólico mais lento que lhes permite
sobreviver em situações de desidratação extrema).
A trealose também possui propriedades que permitem a proteção e a
estabilização das membranas celulares, evitando a alteração de proteínas e
a deterioração de lípidos, bem como propriedades antioxidantes.
O hialuronato de sódio é um polissacárido que existe no olho humano e
que possui propriedades únicas de retenção de água. As suas importantes
propriedades de retenção de água resultam num aumento da hidratação e
lubrificação da superfície da córnea. Para além disso, as suas propriedades
bioadesivas conferem uma melhor aderência do produto à superfície do
olho, o que permite um alívio de longa duração e uma diminuição do
tempo necessário para cicatrização da córnea.
Deste modo, graças à associação única de trealose e hialuronato de
sódio, o THEALOZ DUO assegura a proteção, hidratação e lubrificação
da superfície ocular por um maior período de tempo e com um máximo
conforto.

Para uma tolerância máxima, THEALOZ DUO é uma solução que não
contém conservantes, graças ao frasco ABAK® multidose. Este dispositivo
inovador e registado sob patente permite a instilação de gotas oftálmicas
através de uma membrana com um filtro de 0,2 µm, o que previne a
contaminação da solução por bactérias.
A solução fica assim protegida e pode ser utilizada até 3 meses após
abertura do frasco.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:
- Não utilizar se for alérgico a qualquer um dos componentes.
- Não tocar na superfície dos olhos com a extremidade do frasco.
- Não injetar, não engolir.
- Não utilizar o produto caso o selo de segurança esteja danificado.
MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS .
INTERAÇÕES:
Deve haver um intervalo de, pelo menos, 10 minutos entre a aplicação de
dois produtos oftálmicos diferentes.
COMO UTILIZAR ESTE PRODUTO:
MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:
INSTILAÇÃO OCULAR.
- Lavar cuidadosamente as mãos antes de usar.
- Evitar tocar com a extremidade do frasco nos olhos ou nas pálpebras,
especialmente se tiver alguma infeção ocular.
- Instilar uma gota no saco conjuntival inferior, olhando para cima e
puxando ligeiramente a pálpebra para baixo.
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- Voltar a colocar a tampa após a utilização.
POSOLOGIA:
1 gota em cada olho, 4 a 6 vezes por dia.
THEALOZ DUO pode ser utilizado com as lentes de contacto colocadas.
EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS E DESAGRADÁVEIS (EFEITOS
ADVERSOS):
Rara possibilidade de irritação ocular ligeira.
CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:
Não conservar o frasco aberto por mais de 3 meses.
Conservar a temperatura inferior a 25°C.
NÃO UTILIZAR APÓS O PRAZO DE VALIDADE INDICADO NA
EMBALAGEM.
O prazo de validade refere-se ao produto na embalagem original e
conservado de forma correta.
Não utilizar caso o frasco esteja danificado.
REVISÃO DO TEXTO: 02/2013

N2762C10L01/0413

Thealoz Duo

