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Hialuronato de sódio 0,15% e Dexpantenol 2%

DESCRIÇÃO
Bepanthene® Gotas Oftálmicas forma uma película estéril, sem conservantes, viscoelástica
e límpida que protege a córnea. Bepanthene® Gotas Oftálmicas contém Hialuronato de
sódio, o sal sódico do ácido hialurónico, que, devido às suas propriedades físicas, forma uma
película protetora uniforme, consistente e de longa duração, para a camada epitelial do olho
sem comprometer a visão. Adicionalmente, Bepanthene® Gotas Oftálmicas contém
Pró-vitamina B5 (Dexpantenol) que com a sua capacidade para reter uma grande quantidade
de água, não só hidrata e cuida do olho, como também contribui para que o Hialuronato de
sódio mantenha o ambiente húmido ocular.
A combinação do Hialuronato de sódio (estabilizador do filme lacrimal) e do Dexpantenol
(mantém a hidratação e acalma) protege, hidrata e lubrifica a superfície ocular.

Como resultado, Bepanthene® Gotas Oftálmicas causa alívio prolongado do
desconforto associado a:

- stress mecânico, por exemplo durante a utilização de lentes de contacto
rígidas ou moles, ou durante procedimentos de diagnóstico oftálmicos;

- stress ambiental, por exemplo induzido por ar condicionado, vento, ambientes
frios ou secos, ou ar poluído, nomeadamente, por fumo de cigarro;

- stress visual resultante do esforço da vista, por exemplo, ao ecrã do computador,
ao microscópio ou durante a condução prolongada de veículos.

Bepanthene® Gotas Oftálmicas não contendo conservantes, é bem tolerado, em
utilização a longo prazo.
Bepanthene® Gotas Oftálmicas é adequado para utilizadores de lentes de contacto.
Não é necessário remover as lentes de contacto para aplicação das gotas oftálmicas.

APLICAÇÃO
Separe uma monodose. Certifique-se que cada monodose está intacta. Para abrir a
monodose, torça a tampa achatada (não puxe). Incline a cabeça ligeiramente para trás,
olhe para cima, afaste a pálpebra inferior do olho e aplique uma gota no saco conjuntival
do olho 3-5 vezes ao dia. Feche os olhos lentamente para permitir uma distribuição
uniforme do líquido na superfície ocular. Se o desconforto persistir ou piorar, consulte o
seu oftalmologista.

Instruções de utilização

GotasOftálmicas

COMPOSIÇÃO
Hialuronato de sódio 0,15%, Dexpantenol 2%, cloreto de sódio, citrato de sódio, ácido
cítrico, água para preparações injetáveis.

TAMANHO DA EMBALAGEM
Embalagem comercializada: 20 unidades × 0,5 ml.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
• Não utilize o produto se a monodose ou a saqueta estiverem danificadas.
• Não toque com a monodose no olho.
• Não utilize se for alérgico a qualquer um dos ingredientes.
• Em casos muito raros, a aplicação de gotas oftálmicas pode causar irritação em olhos

muito sensíveis.
• Apenas para uso único; como Bepanthene® Gotas Oftálmicas não contém

conservantes, qualquer solução que não seja utilizada de imediato após abertura da
monodose deve ser rejeitada.

• Se utiliza outras gotas/pomadas oftálmicas, aguarde aproximadamente 15 minutos.
Bepanthene® Gotas Oftálmicas deve ser sempre utilizado no final.

• Não utilize em caso de infeção ou ferida ocular.
• Durante um breve período de tempo após a aplicação pode ocorrer visão turva

temporária; evite conduzir, utilizar máquinas e aguarde até que a visão volte ao normal.
• Não utilize as gotas oftálmicas após o final do prazo de validade indicado em cada

monodose, em cada saqueta e na embalagem exterior.

CONSERVAÇÃO
Conservar a uma temperatura entre 2ºC e 25ºC. Não congelar.
Conservar as monodoses e as saquetas na embalagem exterior para proteger da luz.

código de lote e Utilizar até: estão gravados em cada uma das monodoses.

Esterilizado por técnicas de processamento asséptico.

Apenas para uso único.

Para descrição e modo de aplicação, consultar as instruções de utilização.

Temperatura de conservação. Não utilizar se a saqueta ou a monodose
estiverem danificadas.
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