
Lubristil Synfo 
Soluție oftalmică sterilă echilibrată conținând hialuronat de sodiu, gumă xantan și 

osmoprotectori 
 
Indicații 
LUBRISTIL SYNFO, datorită componentelor sale, protejează, hidratează și lubrifiază suprafața oculară. 
Este indicat în toate cazurile de disconfort ocular și de uscăciune oculară cauzate, de exemplu, de: 
• Sindromul de ochi uscat; 
• Chirurgia oculară; 
• Reacții alergice; 
• Utilizarea cronică de medicamente cu aplicare topică (precum agenți hipotonizanți oculari, picături 
oftalmice cu conservanți etc.); 
• Utilizarea medicamentelor cu administrare sistemică (precum terapia de substituție hormonală, 
antihipertensive, antidepresive, antihistaminice etc.); 
• Menopauză; 
• Îmbătrânire; 
• Stres legat de factorii de mediu (poluare, aer condiționat, fum, vânt etc.); 
• Utilizarea îndelungată a dispozitivelor electronice (computer, tabletă, telefon); 
• Utilizarea lentilelor de contact. 
Produsul nu conține conservanți, putând fi astfel folosit și de către purtătorii de lentile de contact. 
 
Compoziție 
Hialuronat de sodiu, gumă xantan, glicină, betaină, tampon Tris-HCl, clorură de sodiu, apă purificată. 
Fără conservanți. 
Fără fosfați. 
 
Forma de prezentare 
1 flacon de 10 ml. 
1 prospect. 
 
Caracteristici și mecanism de acțiune 
LUBRISTIL SYNFO conține doi polimeri naturali, hialuronatul de sodiu și guma xantan, cu proprietăți 
lubrifiante, hidratante și mucomimetice. Efectele reepitelizante și antioxidante ale ambelor componente 
sunt augmentate de acțiunea lor sinergică. 
LUBRISTIL SYNFO conține, de asemenea, glicină și betaină, substanțe cu acțiune osmoprotectoare care 
favorizează menținerea homeostaziei celulare care, de obicei, este alterată în cazurile de uscăciune 
oculară. Glicina și betaina joacă un rol în faza de remodelare a epiteliului ocular din timpul proceselor de 
vindecare, acționând ca osmoprotectori asupra celulelor expuse stresului hiperosmotic. 
Datorită combinației de hialuronat de sodiu, gumă xantan și osmoprotectori, LUBRISTIL SYNFO 
hidratează, lubrifiază și repară suprafața oculară, contribuind la refacerea homeostaziei și protejând-o 
împotriva leziunilor oxidative. 
LUBRISTIL SYNFO garantează, de asemenea, o senzație îndelungată de calmare și confort maxim. 
 
Doze și mod de administrare 
Instilați o picătură de LUBRISTIL SYNFO în sacul conjunctival de patru ori pe zi sau la nevoie. 
Instrucțiuni de utilizare 
Înainte de prima aplicare scoateți sigiliul și capacul de protecție; 



• Instilați câte o picătură în fiecare ochi prin strângerea flaconului; 
• Scuturați flaconul în jos pentru a elimina resturile de soluție de pe picurător; 
• Închideți flaconul imediat după utilizare. 
Produsul trebuie utilizat în termen de 6 luni de la prima deschidere a flaconului. 
 
Contraindicații: 
Hipersensibilitate la unul dintre componente. 
 

 

Precauții și avertizări 
Nu utilizați LUBRISTIL SYNFO dacă flaconul este deschis sau deteriorat. 
În timpul aplicării asigurați-vă că vârful picurător nu intră în contact cu ochii, cu pleoapele sau cu 

alte suprafețe. 
Păstrați sub 25 °C. 
Nu utilizați LUBRISTIL SYNFO după data de expirare. 
Nu aruncați produsul în mediul înconjurător după utilizare. 
Administrarea LUBRISTIL SYNFO la copii sau la persoane cu abilități limitate trebuie supravegheată de 
un adult responsabil. 
 
Interacțiuni cu alte medicamente sau dispozitive medicale pentru uz ocular 
Nu se cunosc interacțiunile produsului cu administrarea altor medicamente pentru uz ocular; ca urmare, 
este recomandată evitarea utilizării altor produse medicamentoase sau dispozitive medicale pentru uz 
ocular mai repede de 10 minute de la administrarea LUBRISTIL SYNFO. 
Nu este necesară scoaterea lentilelor de contact înainte de administrarea LUBRISTIL SYNFO întrucât 
produsul nu alterează caracteristicile fizice, inclusiv transparența, ale celor mai obișnuite lentile de 
contact moi, semirigide, sau rigide. 
 
Efecte nedorite 
Utilizarea produsului poate cauza, ocazional, o ușoară arsură sau iritație. 
În cazul apariției uneia dintre aceste reacții întrerupeți utilizarea produsului. 
 
DOAR PENTRU UZ OCULAR TOPIC 
NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA ȘI LA VEDEREA COPIILOR 
 
Producător 
SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 
95025 Aci S. Antonio (CT) - ITALY 
Distribuit de: S.C. OFTAFARMA ROMANIA SRL, Str. Carol Davila, nr. 105 – 107, et.2, ap. 5, 
Sector 5, București. Tel. 021.314.28.95. 
LUBRISTIL SYNFO este un dispozitiv medical steril. 
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