®

Estéril
APRESENTAÇÕES:
Frasco plástico conta-gotas contendo 10mL ou 15mL, ou 1,5 ml se amostra-grátis.
COMPOSIÇÃO:
®
Cada mL de SYSTANE UL Lubrificante Oftálmico contém: hydroxipropil guar
8A, polietilenoglicol 400, ácido bórico, propilenoglicol, sorbitol, cloreto de sódio,
cloreto de potássio, poliquaternium-1, aminometilpropanol, hidróxido de sódio e/
ou ácido clorídrico e água purificada.
INDICAÇÕES E USO:
®
SYSTANE UL Lubrificante Oftálmico é usado para alívio do desconforto
ocular, ressecamento, irritação, ardor, sensação de areia e corpo estranho,
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.
Uma recente inovação científica resultou no desenvolvimento do novo
®
lubrificante ocular (SYSTANE UL Lubrificante Oftálmico), o qual combina os
benefícios comprovados do HP Guar com um sistema inovador que minimiza
a possibilidade de embaçamento inicial através do controle do aumento de
viscosidade de HP Guar após instilação do lubrificante ocular.
®
SYSTANE UL Lubrificante Oftálmico contém propilenoglicol 400 e polietilenoglicol
como demulcentes na solução HP Guar, agindo como agentes de viscosidade
na combinação com borato, formulado no pH 7.9 para melhor se igualar ao pH
do olho irritado devido ao ressecamento. A adição de sorbitol e a eliminação
®
dos cátions divalentes do veículo de SYSTANE UL Lubrificante Oftálmico
controlam a viscosidade da solução para uma ação ocular mais efetiva. Sorbitol
é um composto não iônico, biocompatível, usado como um agente regulador
®
de tonicidade, no SYSTANE UL Lubrificante Oftálmico compete com o HP Guar
nas ligações com borato. Este sistema de ação resulta em um lubrificante ocular
que proporciona uma vantagem de viscosidade otimizada e controlada no olho
após sua integração com a lágrima.
PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS
Exclusivamente para uso externo.




 

    
 





  
 



 
fórmula.





 
 
 


 

 


 

 

 
   
desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto
e consulte seu oftalmologista.


 
  
 


 


 


 


 


MODO DE USO:
AGITE BEM ANTES DE USAR
Instilar 1 ou 2 gotas no(s) olho(s) afetado sempre que necessário.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:






 



A validade do produto de 10 ml é de 18 meses.
A validade do produto de 15 ml é de 18 meses.
A validade do produto de 1.5 ml (amostra grátis) é de 12 meses.
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Lote, fabricação e validade: vide cartucho


 



Av. N. S. da Assunção, 736
05359-001 - São Paulo - SP
CNPJ 56.994.502/0017-05

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração
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