
lubrifi cante  ocular

solução oftálmica estéril

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Frasco plástico conta-gotas contendo 15 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
SOLUÇÃO OFTÁLMICA 
Cada ml contém: 10 mg de carmelose sódica e Purite® (complexo de cloróxido 
estabilizado) como conservante.
Demais excipientes: ácido bórico, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, 
cloreto de potássio, cloreto de sódio, borato de sódio e água purifi cada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
• FRESH TEARS® LIQUIGEL é uma solução que apresenta composição 

muito semelhante à composição das lágrimas naturais e é indicado para o 
tratamento de casos de gravidade moderada de olho seco.  

• O produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15˚C e 30˚C).
• Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de 

validade vencido. 
• Gravidez e lactação: informe seu médico a ocorrência de gravidez na 

vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está 
amamentando.

• Siga a orientação do seu médico respeitando sempre os horários, as doses e 
a duração do tratamento. Contate o médico se, após o término do tratamento, 
os sintomas não desaparecerem, ou antes, se houver piora. Informe o seu 
médico sobre a ocorrência de qualquer efeito indesejável.

• Evite o contato do conta-gotas do frasco com qualquer superfície para evitar 
contaminação. Não permitir que a ponta do frasco entre em contato direto 
com os olhos. Mantenha a tampa do frasco bem fechada após o seu uso.

• Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o 
conhecimento do seu médico.

• Reações adversas: informe seu médico o aparecimento de reações 
desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.

FRESH TEARS® LIQUIGEL é contra-indicado nos casos de alergia a qualquer 
componente do medicamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER 
PERIGOSO PARA A SAÚDE.

Informação Técnica
Características Químicas e Farmacológicas
FRESH TEARS® LIQUIGEL contém uma série de substâncias que lhe conferem  
semelhança com a lágrima natural.  
O princípio ativo, a carmelose sódica, se combina com o fi lme lacrimal do 
usuário e proporciona  melhora imediata dos sintomas da síndrome do 
olho seco.
FRESH TEARS® LIQUIGEL contém um conservante exclusivo (Purite®), não 
sensibilizante, que quando utilizado, se transforma em um dos componentes 
da lágrima natural. Este conservante mantém a solução estéril. 

Indicações
FRESH TEARS® LIQUIGEL é indicado para o tratamento da síndrome do olho 
seco. Sua exclusiva formulação gel-líquida assegura maior tempo de retenção 
na superfície da córnea, o que permite sua utilização também em casos de         
gravidade moderada de olho seco, aliviando os sintomas associados.

Contra-indicações
É contra-indicado nos casos de alergia a qualquer componente do 
medicamento.

Fresh Tears® Liquigel 

carmelose sódica 1%
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Precauções e Advertências
Evite o contato do conta-gotas do frasco com qualquer superfície para evitar 
contaminação. Não permitir que a ponta do frasco entre em contato direto com 
os olhos. Mantenha a tampa do frasco bem fechada após o seu uso. Manter o 
produto fora do alcance das crianças. Armazenar em temperatura ambiente.
Em caso de aparecimento de dor, alterações da visão, ou se ocorrer piora ou 
persistência da vermelhidão, ou da irritação dos olhos, por mais de 72h após 
início de uso do produto, descontinuar o tratamento e procurar auxílio médico. 
Não utilizar o produto se ocorrer modifi cação da coloração da solução ou se 
a solução se tornar turva.

Interações Medicamentosas
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Reações Adversas
Não foram detectadas reações adversas com o uso de FRESH TEARS® 
LIQUIGEL (carmelose sódica).

Posologia
Aplicar 1 a 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s), tantas vezes quantas forem 
necessárias.

Superdosagem
Não há relatos de superdose. Por suas características, o produto não causa 
problemas oculares ou sistêmicos mesmo quando aplicado em doses 
excessivas, não havendo condutas especiais nesses casos.

Pacientes Idosos
Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma 
que a recomendada para as outras faixas etárias.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS 
SINTOMAS, PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.
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