
LacriSifi  
Soluţie oftalmică, calmantă şi lubrifiantă cu Hipromeloză 0,3% m/v 

Flacon a 10 ml 
 

Ce este? 
LacriSifi este o soluţie oftalmică de hipromeloză 0,3%. 
Hipromeloza este un polimer cu proprietăţi hidratante şi vâscoelastice care 
protejează şi lubrifiază suprafaţa oculară, reducând senzaţia de disconfort. 
 
Compoziţie: Hipromeloză 0,3% m/v; clorură de sodiu; clorură de potasiu; borax; 
acid boric; clorură de benzalconiu; apă pentru soluţii injectabile. 
 
Când ar trebui utilizată? 
Calităţile calmante şi lubrifiante ale hipromelozei sunt utilizate pentru calmarea 
disconfortului şi iritaţiei oculare asociate cu ochii uscaţi şi cu factori de mediu 
precum vânt, apă sărată, fum sau lucrul la calculator. 
 

Instrucţiuni de utilizare 
Instilaţi o picătură de LacriSifi în ochi, exercitând o uşoară presiune asupra 
flaconului. Administrarea poate fi repetată oricând este nevoie pe parcursul zilei. 

 
Precauţii şi avertizări 

 nu utilizaţi dacă flaconul nu este intact. 

 nu utilizaţi dacă sunteţi sensibil la oricare dintre ingrediente. 

 nu utilizaţi după data de expirare inscripţionată pe flacon. 

 nu atingeţi ochiul cu vârful flaconului. 

 nu purtaţi lentile de contact în timpul instilării produsului şi nu le puneţi mai 
devreme de 15 minute după instilare. 

 rareori, după administrare, din cauza vâscozităţii soluţiei, poate fi observată o 
uşoară înceţoşare temporară a vederii. Prin urmare, este recomandabil să 
aşteptaţi câteva secunde înainte de a desfăşura orice activitate care necesită o 
vedere clară. 

 păstraţi un interval de minim 10 minute faţă de administrarea altor soluţii 
oftalmice. 

 odată flaconul deschis, aruncaţi conţinutul neutilizat după 30 de zile. 

 nu lăsaţi la îndemâna şi la vederea copiilor. 

 păstraţi la temperaturi sub 25 ºC. 

 doar pentru uz oftalmic extern. 
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Producător: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 8, 56121 Pisa, Italia. 
 
Distribuit de: Oftafarma Romania Srl, str. Carol Davila, nr. 105-107, et. 2, ap. 5, 
sector 5, Bucureşti, România, tel: 021.314.28.95, fax:021.314.28.94, email: 
office@sifi.ro. 
Oftafarma Romania Srl este afiliată S.I.F.I. S.p.A., Italia. 
 


