Lubristil
Soluție oftalmică hipotonă ,
hidratantă și lubrifiant conținând
HIALURONAT DE SODIU 0,15%
Lubristil, datorită proprietăţilor sale hidratante şi vâscoelastice, este util pentru hidratarea şi lubrifierea suprafeţei oculare în toate cazurile de iritaţie şi/sau
uscăciune cauzate de alterările filmului lacrimal.
Lubristil oferă o ameliorare imediată şi un confort de durată.
Compoziţie:
1 ml soluţie conţine 1,5 mg de hialuronat de sodiu, clorură de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat, fosfat de sodiu monobazic monohidrat, clorură de
benzalconiu, apă purificată.
Forma de prezentare:
Flacon de 10 ml. 1 Prospect.
Indicaţii:
Lubristil este indicat în toate cazurile de disconfort ocular, în special pentru a ajuta la ameliorarea iritaţiei şi uscăciunii cauzate de alterările calitativ-cantitative
ale filmului lacrimal sau de factori de mediu precum praful, lumina puternică, polenul, poluarea atmosferică sau utilizarea monitoarelor. Asigură protecţia
suprafeţei oculare în timpul proceselor de vindecare a abraziunilor.
Caracteristici şi mod de acţiune:
Lubristil conţine hialuronat de sodiu, un polimer natural, prezent şi în structurile ochiului uman. Caracteristicile fizice aparte ale hialuronatului de sodiu conferă
soluţiei proprietăţi „vâscoelastice” importante. Lubristil asigură o acoperire stabilă a suprafeţei oculare, conferind, datorită proprietăţilor sale lubrifiante şi
hidratante, o rezistenţă foarte scăzută la mișcări ale ochilor precum clipitul şi asigurând protecţia în timpul proceselor de vindecare a epiteliului cornean. Astfel,
Lubristil combină ameliorarea de durată cu un maximum de confort.
Dozaj şi mod de administrare:
Instilaţi 1-2 picături de patru ori pe zi în sacul conjunctival.
Mod de utilizare:
Spălaţi / igienizaţi mâinile înainte de utilizare.

Înşurubaţi capacul strâns
pentru a perfora vârful
flaconului.
Deşurubaţi capacul.

Răsturnaţi flaconul şi instilaţi
soluţia apăsând uşor pe
flacon.

Închideţi flaconul prin
înşurubarea capacului.

Contraindicaţii:
Hipersensibilitate la unul dintre ingrediente.
Atenţionări şi precauții pentru utilizare:
Lubristil conţine clorură de benzalconiu, cu rol de conservant antimicrobian.
Evitaţi contactul cu lentilele de contact moi.
Scoateţi lentilele de contact înaintea instilării Lubristil şi aşteptaţi cel puţin 15 minute înainte de a le purta din nou.
Evitaţi atingerea ochiului sau a oricărei suprafeţe cu vârful flaconului deschis.
Nu utilizaţi Lubristil dacă flaconul este deschis sau deteriorat. Păstraţi la temperaturi sub 30°C.
Nu utilizaţi Lubristil după data de expirare.
Produsul trebuie utilizat în termen de 28 de zile de la prima deschidere a flaconului.
Administrarea Lubristil la copii sau la persoane cu o îndemânare redusă trebuie supravegheată de un adult responsabil.
Interacţiuni cu alte medicamente sau dispozitive medicale pentru uz ocular:
Nu se cunosc interacţiuni ale produsului cu administrarea altor medicamente oftalmice, dar se recomandă să nu se utilizeze alte medicamente sau
dispozitive medicale pentru uz ocular în decurs de 10 minute de la instilarea Lubristil.
Reacţii adverse:
Utilizarea produsului poate cauza o intoleranţă ocazională (arsură uşoară sau iritaţie).
DOAR PENTRU UZ OCULAR TOPIC
NU LĂSAŢI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR
Producător:
S.I.F.I. S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 95025 Aci S. Antonio (CT), Italia.
Distribuit de:

SC OFTAFARMA ROMANIA SRL
Adresa: Str. Carol Davila nr. 105-107 et.2, ap.5, sector 5, Bucureşti România
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Lubristil este un dispozitiv medical steril.

