Leia as instruções de utilização

Thealoz Duo Gel
Proteção, hidratação e lubrificação do olho para o alívio dos sintomas
de olho seco.
Tratamento da síndrome do olho seco moderado a grave.
Recipientes unidose - Sem conservantes.
COMPOSIÇÃO:
Trealose .................................................................................................................... 3 g
Hialuronato de sódio .....................................................................................0,15 g
Carbómero (Carbopol 974P) ....................................................................0,25 g
Sorbitol, hidróxido de sódio, água para injetáveis ......................qbp 100 g
NOME E MORADA DO FABRICANTE:
Laboratoires Théa - 12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand - Cedex 2 - França

- Não utilize se o recipiente estiver danificado.
MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
INTERAÇÕES:
Espere pelo menos 15 minutos entre a utilização de dois colírios
diferentes.
Utilize o THEALOZ DUO GEL em último lugar.
COMO UTILIZAR THEALOZ DUO GEL:
MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:
UTILIZE APENAS NO OLHO.
- Lave bem as mãos antes de utilizar.
- Retire um recipiente unidose da tira (figura 1).
- Vire o recipiente unidose para baixo e bata suavemente no
recipiente.
- Abra o recipiente e pressione para libertar o gel (figura 2).
- Instile uma gota no saco conjuntival (o espaço entre o olho e a
pálpebra), enquanto puxa suavemente a pálpebra inferior para
baixo e olha para cima (figura 3).
- Rejeite o recipiente, mesmo que ainda reste algum gel.

EM QUE CASOS SE DEVE UTILIZAR THEALOZ DUO GEL:
THEALOZ DUO GEL é um gel fluido para ser aplicado na superfície do
olho durante o dia e durante a noite.
Pode utilizar THEALOZ DUO GEL quando tiver sinais ou sintomas
moderados a graves de olho seco tais como desconforto, sensação
(1)
(2)
(3)
de picadas ou irritação no olho. Estes sintomas podem ser causados
por fatores externos como vento, fumo, poluição, pó, sol ou situações Caso utilize lentes de contacto, deve retirá-las antes de utilizar
de frio, calor seco, ar condicionado, viagens de avião ou trabalho
o THEALOZ DUO GEL. Depois de utilizar o THEALOZ DUO GEL,
prolongado frente a um ecrã de computador.
aguarde pelo menos 30 minutos antes de voltar a colocar as lentes.
THEALOZ DUO GEL não tem conservantes e previne a irritação e as
reações alérgicas que podem ocorrer quando são utilizados produtos
para aplicação ocular com conservantes. É recomendada a utilização
de produtos sem conservantes quando se tem olhos sensíveis ou
quando se utiliza os produtos durante um longo período de tempo.

POSOLOGIA:
1 gota em cada olho, 2 a 4 vezes ao dia.

PROPRIEDADES:
THEALOZ DUO GEL é um gel fluido, estéril, sem conservantes,
hipotónico e de pH neutro, o que significa que tem o mesmo pH que
a superfície do olho e ajuda a manter a hidratação na sua superfície.

EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS:
Apesar de ser pouco frequente, pode sentir uma ligeira irritação no
olho.

Os seus principais componentes são a trealose, uma molécula
presente em várias plantas e animais, o hialuronato de sódio,
outra molécula presente de forma natural no olho e o carbómero
(Carbopol 974P) que permite que o THEALOZ DUO GEL permaneça
mais tempo no olho.
A trealose protege, hidrata e tem propriedades antioxidantes. Por
estes motivos, constitui um elemento essencial no mecanismo de
anidrobiose utilizado por certos organismos de pequenas dimensões
(um estado metabólico lento que lhes permite sobreviver em
condições de desidratação).
A trealose também protege as células através da estabilização das
suas membranas.
O hialuronato de sódio é um polissacárido de origem natural
(molécula complexa) que é encontrado no olho humano e que
ajuda a manter a água, hidratando e lubrificando a superfície do
olho. Mantém o gel na superfície do olho, proporcionando um alívio
durador e diminuindo o tempo de cicatrização do epitélio da córnea
(camada transparente do olho).

STERILE A

COMO CONSERVAR THEALOZ DUO GEL:
Conserve os recipientes unidose na embalagem exterior para os
proteger da exposição direta à luz.
25°C

Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
NÃO UTILIZAR APÓS O PRAZO DE VALIDADE INDICADO NA
EMBALAGEM EXTERIOR.
O prazo de validade corresponde ao produto acondicionado na
embalagem intacta e corretamente conservada. Não utilize se os
recipientes estiverem danificados.
Rejeite os recipientes abertos imediatamente após a utilização. Não
os deite fora no lixo doméstico.
ÚLTIMA REVISÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 03/2014.
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O carbómero permite que o THEALOZ DUO GEL permaneça na
superfície do olho durante mais tempo, proporcionando um alívio
durador dos sinais e sintomas de olho seco.
A combinação especial de trealose, hialuronato de sódio e carbómero
no THEALOZ DUO GEL hidrata e lubrifica, mas também protege a
superfície do olho durante mais tempo e com maior conforto.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:
- Não utilize se é alérgico a qualquer dos componentes.
- Não toque na superfície do olho com a ponta do recipiente
unidose.
- Não injete, não ingira.
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