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INSTRUÇÕES DE USO
OPTOCARE UL
LUBRIFICANTE OFTÁLMICO
COMPOSIÇÃO
Propilenoglicol, polietilenoglicol 400, sorbitol, carmelose sódica, ácido bórico, cloreto de
potássio, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado, aminometilpropanol e água
purificada.
Pode conter hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÕES
O produto OPTOCARE UL é indicado para lubrificação e hidratação ocular.
OPTOCARE UL é usado para alívio de ardência, irritação, ressecamento, desconforto, ardor,
sensação de areia e corpo estranho, que podem ser provocados por fatores ambientais
como poeira, fumaça, raios ultravioleta, calor seco (sauna), ar condicionado, vento,
cosméticos, exposição prolongada a computadores e/ou aparelhos de televisão.
MODO DE USO
Aplicar 1 a 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s) sempre que necessário. Para proceder a
aplicação, puxar delicadamente a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena
bolsa.
CONTRAINDICAÇÕES
OPTOCARE UL é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos
componentes da fórmula.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
a) Exclusivamente para uso externo.
b) Seguir rigorosamente as instruções de seu médico especialista e as instruções de uso
do produto.
c) Não utilize o produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
d) Não utilize se houver alteração da cor do produto ou se este se tornar turvo.
e) Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em nenhuma superfície.
f) Tampar após o uso.
g) Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto
ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu
oftalmologista.
h) Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
i) Respeitar a data de validade marcada no produto.
j) Descartar o restante da solução, em caso de sobra, após 20 semanas da abertura do
frasco.
k) Manter fora do alcance das crianças.
l) Em caso de ingestão, consultar um médico.
m) Interromper o uso e consultar um médico em caso de aparecimento de reações
indesejáveis.
EVENTOS ADVERSOS
Não há relatos de reações adversas com o uso de OPTOCARE UL.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e
30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.
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PRAZO DE VALIDADE
24 meses após data de fabricação.
PRODUTO ESTÉRIL (por calor)
NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA
Fabricado por:
LEBON PRODUTOS QÚMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.
Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial
Porto Alegre | RS | CEP 91790-005
E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br
Fone/Fax: (51) 3250 8256
CNPJ: 87.375.952/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt – CRF/RS 14228
Registro Anvisa Nº: 80256510008
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 642 9109
sac@laboratoriolebon.com.br
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