REFRESH ADVANCED™
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Emulsão Oftálmica Estéril

carmelose sódica 5 mg/ml
glicerol 10 mg/ml
polissorbato80 5 mg/ml

BULA PARA O PACIENTE

ESH ADVAN
NCED™
REFRE
carmelose sódica
a 5 mg/ml, glicerol 10
0 mg/ml e polissorbat
p
to 80 5 mg//ml

APRES
SENTAÇÃO
O
Emulsã
ão Oftálmica
a Estéril
Frasco plástico co
onta-gotas contendo 3ml,
3
10ml o
ou 15ml de
e emulsão oftálmica
o
esstéril de
carmelo
ose sódica (5,0
(
mg/ml)), glicerol (10,0 mg/ml) e polissorb
bato 80 (5,0
0 mg/ml).

VIA DE
E ADMINIST
TRAÇÃO TÓPICA OCULAR
USO ADULTO

COMPO
OSIÇÃO
Cada m
ml (29 gota
as) contém:: 5 mg de carmelose
e sódica, 10
1 mg de glicerol
g
e 5 mg de
polissorrbato 80.
Veículo
o: Purite® (ccomplexo oxicloro
o
esttabilizado) 0
0,01% com
mo conserva
ante, ácido
o bórico,
óleo de
e rícino, erittritol, levocarnitina, Pe
emulen® TR
R-2 (carbôm
mer 1342), hidróxido de
d sódio
(para ajjuste do pH
H) e água pu
urificada.

INFORM
MAÇÕES AO
A PACIEN
NTE:

1. PAR
RA QUÊ ES
STE MEDICA
AMENTO É INDICADO
O?
REFRE
ESH ADVAN
NCED™ é indicado
i
em
m indivíduo
os com sinttomas de secura
s
ocullar leve,
modera
ada ou inte
ensa (hidra
ata a supe
erfície dos olhos parra melhorar os sintomas de
pontada
as, sensaçã
ão de areia ou corpo estranho
e
causados porr fatores am
mbientais e também
t
proporcciona melho
ora do descconforto occular e sinto
omas visua
ais causado
os pela redu
ução da
frequên
ncia de pisccar devido ao
a ato prolongado de assistir televisão ou de
d permane
ecer em
trabalho
o concentra
ado na tela do
d computa
ador).
REFRE
ESH ADVAN
NCED™ é in
ndicado para indivíduo
os com sina
ais e sintom
mas caracte
erísticos
da doen
nça do olho
o seco (pro
oporciona melhora
m
tem
mporária do ardor, irrita
ação e desconforto
devido à secura do olho ou exposição
e
a vento ou
ao
u sol, e, pod
de ser utilizzado como protetor
contra irritação ocular,
o
inclu
usive em pacientes com reduç
ção da função da glândula
g
meibom
miana).

NTO FUNC
MO ESTE MEDICAME
M
CIONA?
2. COM
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REFRE
ESH ADVAN
NCED™ é um
u medicam
mento que contém trê
ês substânccias cujo modo
m
de
ação se
e baseia em suas pro
opriedades físicas que proporcio
onam um efeito
e
lubrifiicante e
tempo de perman
nência prolongado no
os olhos. A carmelose
e aumenta a viscosid
dade da
lágrima
a e apresentta estrutura
a química se
emelhante à de um co
omponente do
d filme de lágrima
e por isso sofre maior adessão mistura
ando-se à lágrima. O glicerol e o polissorrbato 80
apresen
ntam ação demulcente
d
e (um agentte com uma
a mucilagem
m ou óleo, que
q suaviza
a e alivia
a irritaçção, especcialmente das
d
superfíícies mucosas) e são
o aplicadoss para pro
oteger e
lubrifica
ar a superfíccie dos olho
os e melhorrar a secura
a e a irritação ocular. Estas
E
proprriedades
dos co
omponentess de REFR
RESH ADV
VANCED™ proporciona
am temposs de perm
manência
prolong
gados no olho,
o
que aliviam
a
os sintomas de deficiên
ncia de lág
grima. A ação
a
do
medicamento se in
nicia logo ap
pós sua apllicação.

3. QUA
ANDO NÃO DEVO USA
AR ESTE MEDICAME
M
ENTO?
Não são
o conhecida
as contraind
dicações pa
ara este me
edicamento..

4. O QU
UE DEVO SABER
S
ANT
TES DE US
SAR ESTE MEDICAMENTO?
Para evvitar contam
minação ou
u possível lesão ocula
ar, evite o contato do
o conta-gottas com
qualque
er superfície
e e com os olhos. Fech
he bem o frrasco após a utilização
o.
Não utilize o prod
duto se a embalagem
m apresentar evidência de viola
ação. Não utilize o
produto
o se a emuls
são estiver com a colo
oração altera
ada.
O uso d
do produto deve ser descontinua
d
ado e o mé
édico deve ser
s consultado se oco
orrer dor
ocular, alterações da visão, vermelhidão
v
o contínua ou
o irritação dos olhos, ou se ocorrrer piora
dos sinttomas.
Uso du
urante a Ge
estação e Lactação
L
Não se
e dispõe de dados de estudos es
specíficos sobre
s
o uso
o de REFRESH ADVA
ANCED™
durante
e a gravidez
z e amame
entação em
m humanos;; entretanto
o, estudos em
e animaiss com a
carmelo
ose e com o glicerol não demo
onstraram quaisquer
q
efeitos
e
prejjudiciais du
urante a
gravide
ez. REFRE
ESH ADVA
ANCED™ não
n
foi e
estudado em
e
mulherres que estavam
e
amame
entando, ma
as não é essperado que
e exista abssorção sistê
êmica signifficativa; porrtanto, o
produto
o não deve ser
s excretado pelo leite
e humano.
Este m
medicamento não de
eve ser utilizado por mulheres
s grávidas
s sem orie
entação
médica
a ou do ciru
urgião-den
ntista.
Uso em
m crianças
A eficáccia e segura
ança de RE
EFRESH AD
DVANCED™ não foram estabelecid
das em cria
anças.
Uso em
m idosos
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Não forram observadas difere
enças na se
egurança e eficácia en
ntre pacienttes idosos e outros
pacientes adultos.
Pacientes que faz
zem uso de
e mais de um
u medica
amento oftá
álmico
Se você
ê for utilizarr REFRESH
H ADVANCED™ com outros
o
colírio
os, aguarde
e um interva
alo de 5
minutoss entre a ap
plicação de cada medic
camento.
Efeitos
s sobre a ha
abilidade de
d dirigir e operar má
áquinas
REFRE
ESH ADVAN
NCED™ pod
de causar borramento
b
o transitório da visão, que pode alterar
a
a
habilida
ade de diriigir e operrar máquinas. Após aplicação, aguarde até
a que su
ua visão
normalize antes de
e dirigir ou operar
o
máquinas.
Interaç
ções medic
camentosas
s
Não sã
ão conhecid
das interaçõ
ões medica
amentosas entre REFR
RESH ADV
VANCED™ e outros
medicamentos de uso tópico ocular.
entista se você está fazendo us
Informe
e ao seu médico
m
ou cirurgião-d
c
so de algum
m outro
medica
amento.

5. OND
DE, COMO E POR QUA
ANTO TEM
MPO POSSO
O GUARDA
AR ESTE MEDICAMEN
M
NTO?
REFRE
ESH ADVAN
NCED™ deve ser arm
mazenado em
e tempera
atura ambie
ente (entre 15ºC e
30ºC).
Número
o de lote e datas de fabricação
f
e validade
e: vide emb
balagem.
Não u
use medicamento com o pra
azo de va
alidade ve
encido. Guarde-o em
e
sua
embala
agem origin
nal.
Após a
aberto, válid
do por 180
0 dias.
REFRE
ESH ADVA
ANCED™ é uma em
mulsão uniiforme bra
anca, opac
ca à ligeirramente
translúccida.
Antes de usar, observe
o
o aspecto do
d medica
amento. Ca
aso ele es
steja no prrazo de
validad
de e você observe
o
alguma mud
dança no aspecto,
a
co
onsulte o farmacêutic
f
co para
saber s
se poderá utilizá-lo.
u
Todo medicamen
m
nto deve se
er mantido fora do alc
cance das crianças.
c

MO DEVO USAR
U
ESTE
E MEDICAM
MENTO?
6. COM


Voccê deve usa
ar este medicamento exxclusivamente nos olhos.



Ante
es de usar o medicamento, confirra o nome no
n rótulo para não have
er enganos.



Não
o encoste a ponta do
o frasco nos olhos, nos dedos e nem em
m outra su
uperfície
qua
alquer para evitar a con
ntaminação do frasco e do colírio.



A do
ose usual é de 1 ou 2 gotas aplica
adas no(s) olho(s) afettado(s), con
nforme nece
essário.
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Siga
a as instru
uções do seu
s
médico
o se REFR
RESH ADV
VANCED™ for utilizad
do para
cuid
dados pós-ccirúrgicos (por exempllo, após cirrurgia de co
orreção visu
ual - LASIK
K - laser
assisted in-situ
u keratomile
eusis).



Fecche bem o frrasco depois de usar.

Siga co
orretamentte o modo
o de usar. Em caso de dúvidas sobre es
ste medica
amento,
procure
e orientaç
ção do fa
armacêutico
o. Não de
esaparecen
ndo os siintomas, p
procure
orienta
ação de seu
u médico ou
o cirurgião
o dentista.

7.

O

QUE

DE
EVO

FAZE
ER

QUAN
NDO

EU

ME

ESQUECER

DE
D

USAR

ESTE

MEDICA
AMENTO?
Você d
deve retorn
nar a utiliização do medicame
ento assim
m que se lembrar seguindo
normalm
mente os intervalos
i
d
de horários
s entre as aplicações
s até o fin
nal do dia. No dia
seguinte, retornar aos horário
os regulares
s.
Em caso de dúv
vidas, proc
cure orien
ntação do farmacêuttico ou de
e seu méd
dico, ou
cirurgiã
ão-dentista
a.

8. QUA
AIS OS MAL
LES QUE ESTE
E
MEDICAMENTO
O PODE ME
E CAUSAR?
?
Em ge
eral, REFR
RESH ADVANCED™ é bem tolerado. Assim co
omo para outros
medicamentos, o uso
u de REF
FRESH ADV
VANCED™ pode
p
causa
ar reações indesejáveiss.
Reação
o comum (o
ocorre entre
e 1% e 10
0% dos paccientes que
e utilizam este
e
medica
amento):
sensaçã
ão anormal no olho, irritação, de
esconforto e dor ocula
ar, visão borrada e dim
minuição
da acuidade visual.
Atençã
ão: este prroduto é um
u medicamento que
e possui nova
n
assoc
ciação no país e,
embora
a as pesqu
uisas tenham indicad
do eficácia
a e segurança aceitá
áveis, mesm
mo que
indicad
do e utiliza
ado correta
amente, po
odem ocorrrer eventos
s adversos
s imprevisííveis ou
descon
nhecidos. Nesse
N
caso
o, informe seu
s médico
o.

9. O QU
UE FAZER SE ALGUÉ
ÉM USAR UMA
U
QUAN
NTIDADE MAIOR
M
DO QUE A IND
DICADA
DESTE
E MEDICAM
MENTO?
A possibilidade de intoxicação
o sistêmica a partir da superdose tópica não é esperada
a após o
uso de REFRESH ADVANCE
ED™ e também não são
o esperados efeitos co
olaterais tóxxicos em
casos d
de ingestão acidental de
d superdosse do produ
uto.
Em caso de uso
o de grand
de quantid
dade deste
e medicam
mento, proc
cure rapid
damente
socorro
o médico e leve a em
mbalagem ou
o bula do medicame
ento, se po
ossível. Ligue para
0800 72
22 6001, se
e você prec
cisar de ma
ais orientaç
ções.
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SIGA CORRETAM
C
MENTE O M
MODO DE USAR. NÃ
ÃO DESAPA
ARECENDO
O OS SINT
TOMAS,
PROCU
URE ORIEN
NTAÇÃO MÉDICA.
M
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