HYABAK®
Instruções de Utilização
Solução para hidratação e lubrificação dos olhos e lentes de contacto.
Frasco ABAK® - Sem conservante.
COMPOSIÇÃO:
Hialuronato de sódio.......................................................................................0,15 g.
Cloreto de sódio, actinoquinol, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injectáveis
........................................... q.b.p. 100 ml.
NOME E MORADA DO FABRICANTE:
Laboratoires Théa - 12 rue Louis Blériot - 63017 CLEMONT-FERRAND - Cedex 2
FRANÇA
QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:
HYABAK é uma solução hipotónica destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de
contacto. Contém ácido hialurónico (agente lubrificante e hidratante) e actinoquinol (agente que
actua como filtro UV).
HYABAK foi concebido:
- Para humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga
ocular induzidas por factores externos tais como o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor
seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de um ecrã de
computador.
- Nos utilizadores de lentes de contacto, permite a lubrificação e a hidratação da lente, com
vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporciona um conforto imediato na utilização ao
longo de todo o dia.
Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK permite fornecer gotas de solução sem conservantes.
Pode, assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente de contacto. A ausência de conservantes
permite igualmente respeitar os tecidos oculares.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:
- Não utilizar em caso de reacção alérgica a algum dos constituintes.
- Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco.
- Não injectar, não engolir.
- O filtro UV contido no HYABAK não substitui em caso algum o uso de óculos de sol.
Não utilize o produto caso o selo protecção esteja danificado.
MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
INTERACÇÕES:
É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares.
COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:
POSOLOGIA:
1 gota em cada olho durante o dia, sempre que necessário. Nos utilizadores de lentes de
contacto: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que
necessário ao longo do dia.
MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:
INSTILAÇÃO OCULAR.
Para uma utilização correcta do produto é necessário ter em conta determinadas precauções:
- Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação.
- Evitar o contacto da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de
produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo
e dirigindo o olhar para cima. O tempo de aparição de uma gota é mais longo do que com um
frasco clássico. Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contacto: instilar uma
gota de HYABAK na concavidade da lente.
FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO:
Distribuir as instilações ao longo do dia, conforme necessário.
EFEITOS NÃO PRETENDIDOS E INCÓMODOS (EFEITOS INDESEJÁVEIS):
Rara possibilidade de ligeiras irritações oculares.
CONSERVAÇÃO DO DISPOSITIVO:
NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM
EXTERIOR.
Conservar a uma temperatura inferior a 25°C.
Não conserve o frasco mais de 3 meses após a primeira abertura.
DATA DE REVISÃO DESTE FOLHETO INFORMATIVO: 04/2013.

