IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Solução oftámica estéril

Mirugell
polietilenoglicol 400
propilenoglicol
hidroxipropilguar
APRESENTAÇÃO:
Frasco plástico contendo 5mL e 15mL.
COMPOSIÇÃO:
cada mL de MIRUGELL® Lubrificante Oftálmico contém: polietilenoglicol 400, propilenoglicol, cloreto de sódio, ácido bórico,
cloreto de potássio, cloreto de cálcio di-hidratado, perborato de sódio, hidroxipropilguar, cloreto de zinco, cloreto de magnésio
hexaidratado, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico e água purificada.
1. INDICAÇÕES:
MIRUGELL® Lubrificante Oftálmico é usado para alívio temporário da irritação, vermelhidão e ardor devidos ao olho seco, para
o alívio temporário do desconforto devido a pequenas irritações do olho ou a exposição ao sol.
2. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
Exclusivamente para uso externo.
Não utilize esse produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em nenhuma superfície.
Tampar após o uso.
Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas,
interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.
Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de ingestão, consultar um médico.
Remover as lentes de contato antes do uso.
MIRUGELL® é uma solução incolor, não utilizar se estiver turva ou com coloração alterada.
3. REAÇÕES ADVERSAS:
Até o momento não foram descritas reações adversas com o uso adequado do produto.
4. MODO DE USAR:
Lavar as mãos. Com a cabeça inclinada para trás, puxar suavemente a pálpebra inferior para baixo. Gotejar uma ou duas gotas,
enquanto estiver olhando para cima. Soltar a pálpebra e tentar manter o olho aberto sem piscar por alguns segundos.
Instilar uma ou duas gotas sempre que necessário.
5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO:
Transportar e armazenar em temperatura ambiente (entre 15 C e 30 C). O prazo de validade de 24 meses encontra-se
impresso na embalagem externa.Não utilize após a data de vencimento.
LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE: VIDE CARTUCHO.
Produto Estéril pelo Método de Filtração.
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