
HYDRABAK® 
Instruções de Utilização 

Solução hidratante da superfície ocular e das lentes de contacto. 
Frasco ABAK- Sem conservantes. 
COMPOSIÇÃO: 
Coreto de sódio 0,9%, fosfato de sódio dibásico, hidrogenofosfato de sódio  
dodecahidratado, água para preparações injectáveis. 
NOME E MORADA DO FABRICANTE: 
LABORATOIRES THÉA- 12 rue Louis Blériot - 63017 CLERMONT-FERRAND 
- Cedex 2 - FRANCE  
QUANDO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: 
HYDRABAK é recomendado para os utilizadores de lentes de contacto, para 
hidratação da superfície ocular e das lentes de contacto, a fim de melhorar a 
comodidade de utilização.  
HYDRABAK não contém qualquer conservante, podendo ser aplicado durante 
a utilização das lentes de contacto. 
HYDRABAK é igualmente recomendado para pessoas com sensações de 
ardor e picadas nos olhos e fadiga ocular de origem não patológica, 
produzidas por factores extemos como: trabalho com ecrã (computador, 
monitores de vídeo, televisão), atmosfera seca (climatização, calor seco...), 
fumos, poeiras. 
CUIDADOS ESPECIAIS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
Não utilizar HYDRABAK se houver antecedentes de reacção alérgica a algum 
dos excipientes. 
Evitar o contacto da ponta do frasco com o olho. 
Não injectar nem engolir. 
Não utilize o produto caso o invólucro de inviolabilidade esteja danificado. 
INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE 
INTERACÇÃO: 
Convém fazer um intervalo de 10 minutos entre a aplicação de dois produtos 
oculares. 
COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: POSOLOGIA: 
1 gota, 3 a 4 vezes ao dia, até um máximo de 8 vezes ao dia, se a situação o 
exigir. 
MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
Aplicação tópica. EM INSTILAÇÃO OCULAR 
Devem adoptar certas precauções para garantir uma utilização adequada do 
dispositivo: 
- lavar cuidadosamente as mãos antes de efectuar a aplicação; evitar o 
contacto da ponta do frasco com o olho ou as pálpebras. 
Instilar 1 gata de produto no saco conjuntiva puxando ligeiramente a pálpebra 
inferior para baixo e olhando para cima. Após a instilação, piscar várias vezes 
os olhos, para assegurar uma distribuição uniforme de HYDRABAK no olho e 
na lente. Este produto sem conservantes é apresentado num frasco munido 
de um filtro. Tapar o frasco após utilização. 
FREQUÊNCIA E HORÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO: 
Em média, 3 a 4 instilações ao dia, até um máximo de 8, em função das 
necessidades. Para assegurar uma hidratação adequada da superfície ocular 
e das lentes, é aconselhável distribuir as instilações ao longo do dia. 
CONSERVAÇÃO DO DISPOSITIVO: 
NÃO EXCEDER A DATA LIMITE DE UTILIZAÇÃO INDICADA NA 
EMBALAGEM EXTERIOR. 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: 
Conservar a uma temperatura inferior a 25ºC. Este frasco pode ser usado 
durante 8 semanas após a sua abertura. 
MANTENHA FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS. 
DATA DE REVISÃO DO FOLETO INFORMATIVO: 10/2009



 


