semelhante à composição das lágrimas naturais. O princípio
ativo (carmelose sódica) se combina com as lágrimas do
paciente, proporcionando melhora imediata da irritação,
ardor e secura dos olhos.
APRESENTAÇÕES
Solução Gotas Estéril.
Embalagens contendo 1 frasco com 10mL ou 15mL.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO: OFTÁLMICA
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada mL da solução gotas contém:
carmelose sódica .......................................................... 5mg
veículo q.s.p. ................................................................ 1mL
(perborato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio,
cloreto de magnésio hexaidratado, cloreto de cálcio dihidratado, ácido bórico, borato de sódio e água).
Cada mL da solução corresponde a 22 gotas.
Cada gota da solução contém 0,23mg de carmelose sódica
INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É
INDICADO?
Lacrilax é indicado no tratamento para melhora da irritação,
ardor e secura dos olhos, que podem ser causadas pela
exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e para melhorar o
desconforto que pode estar associado com a utilização de
lentes de contato.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Lacrilax é uma solução que apresenta composição muito

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Lacrilax é contraindicado para pessoas que apresentam
alergia à carmelose ou a qualquer um dos componentes da
sua fórmula.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Lacrilax é de uso oftálmico.
Para evitar a contaminação ou possíveis danos aos olhos,
não tocar com a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem
em outra superfície qualquer. Feche bem o frasco depois
de usar.
Não utilize Lacrilax caso haja sinais de violação e/ou
daniﬁcações do frasco. Não utilize se ocorrer modiﬁcação
da coloração da solução ou se a solução se tornar turva.
Em caso de aparecimento de dor, alterações da visão, ou
se ocorrer piora ou persistência da vermelhidão, ou da
irritação dos olhos, descontinuar o tratamento e procurar
auxílio médico.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido.
Uso durante a Gravidez e Lactação
Não há dados sobre o uso de carmelose sódica durante a
gravidez e lactação em humanos. Os estudos em animais
não apresentaram efeitos nocivos com carmelose sódica
(carboximetilcelulose sódica ou CMC).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista.
A carmelose sódica também não foi estudada em mulheres
durante a amamentação. Contudo, como carmelose sódica
(carboximetilcelulose sódica ou CMC) não é absorvida
sistemicamente, não há potencial conhecido para excreção
em leite humano.
Uso em crianças
A segurança e a eﬁcácia de carmelose sódica não foi
avaliada em pacientes pediátricos.
Uso em idosos
Não foram observadas diferenças em relação a segurança e
eﬁcácia do medicamento entre pacientes idosos e adultos.
Pacientes que fazem uso de mais de um medicamento
oftálmico
Se você for utilizar Lacrilax com outros colírios, aguarde
um intervalo de pelo menos cinco minutos entre a aplicação
de cada medicamento.
Interferência na capacidade de dirigir veículos e operar
máquinas
Caso perceba um leve borramento de visão logo após a
aplicação, aguarde até que a visão retorne ao normal antes
de dirigir veículos ou operar máquinas.
Interações medicamentosas
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você
está fazendo uso de algum outro medicamento.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO
GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).
Proteger da luz e umidade.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide
embalagem.

