
LACRISIFI CLAR 
Soluție oftalmică pe bază de hipromeloză 0,5% 

Flacon de 10 ml fără conservanți 

 

LACRISIFI CLAR este o soluție oftalmică sterilă, calmantă și emolientă, cu pH fiziologic, pe bază de 
hipromeloză 0,5%. 

Datorită sistemului de închidere OSD, capabil să păstreze caracteristicile microbiologice, chimice și fizice ale 

soluției – LACRISIFI CLAR nu conține conservanți. Absența conservanților permite utilizarea soluției de către 

purtătorii de lentile de contact fără a fi necesară scoaterea acestora. 

 

Hipromeloza este un polimer vâscos cu proprietăți hidratante și mucomimetice care stabilizează filmul 

lacrimal pe suprafața oculară, creând un strat protector, transparent și vâscoelastic. 

Datorită proprietăților sale hipromeloza protejează și lubrifiază suprafața ocular reducând senzația de 

disconfort și calmând ochii iritați, restabilind filmul lacrimal natural, cu o ameliorare de durată. 
 

LACRISIFI CLAR reduce simptomele de ochi uscat precum arsura, mâncărimea și senzația de corp străin. 

LACRISIFI CLAR acționează prin hidratare și lubrifiere, ameliorând simptomele de ochi uscat, inclusive cele 

cauzate de utilizarea videoterminalelor, clipirea rară, anumite tratamente medicamentoase, poluarea 

atmosferică, aerul condiționat, climatizare, vânt și soare. 

De asemenea, LACRISIFI CLAR reduce stresul ocular cauzat de utilizarea lentilelor de contact. 

 

LACRISIFI CLAR poate fi utilizat în cazul formelor severe de ochi uscat sau în cazul necesității unei hidratări 

imediate și a unei ameliorări de durată. 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 Rupeți sigiliul înainte de prima utilizare; 

 Scoateți capacul și deschideți flaconul; 

 Instilați 1 – 2 picături în fiecare ochi exercitând o presiune ușoară asupra flaconului; 

 Pe măsura deschiderii flaconului poate fi necesar să exercitați o presiune mai mare pentru a administra 

soluția. Acest fapt se datorează proprietăților sistemului de închidere care acționează pentru a păstra 

sterilitatea și proprietățile chimice și fizice ale soluției fără conservanți; 

 După utilizare închideți flaconul; conținutul trebuie utilizat în termen de 3 luni de la prima deschidere; 

 Produsul este adecvat utilizării frecvente, chiar și de mai multe ori pe zi (de 3, 4 sau chiar mai multe ori 

dacă este necesar) sau conform indicațiilor medicului. 
 

Vederea poate fi încețoșată temporar la prima utilizare a produsului. De asemenea, pot apărea temporar 

arsuri / înțepături / iritații minore ca o consecință a iritației oculare. Dacă vreunul din aceste efecte 

persistă sau se agravează informați imediat medicul. 

 

COMPOZIȚIE 
Hipromeloză (HPMC), fosfat de sodiu monobazic monohidrat, fosfat de sodiu dibazic dodecahidrat, clorură 
de sodiu, apă pentru soluții injectabile. 

 



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 

 Produsul trebuie utilizat de un singur pacient. 

 Produsul este doar pentru uz oftalmic. 

 Nu utilizați niciodată produsul în cazul în care, la deschiderea ambalajului, flaconul este deteriorat sau nu 

este perfect sigilat. 

 În timpul aplicării nu atingeți ochiul și nicio altă suprafață cu vârful picurător al flaconului. 

 Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente. 

 În cazul apariției problemelor în cursul tratamentului întrerupeți utilizarea și consultați medicul. 

 Nu utilizați după data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon. 
 După utilizare aruncați flaconul în mod corespunzător. 

 Nu lăsați la îndemâna copiilor. 
 

MOD DE AMBALARE 
Flacon de 10 ml fără conservanți 
 

CONDIȚII DE PĂSTRARE 

Nu păstrați la temperaturi peste 30°C. 
După prima deschidere conținutul trebuie utilizat în decurs de 3 luni. 

 

VALABILITATE 
Pentru ambalajul nedeschis: nu depășiți data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon. 
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