
LUBRISTIL FORTE 

SOLUȚIE OFTALMICĂ PE BAZĂ DE HIALURONAT DE SODIU 0,4% ȘI DISTILATE VEGTALE 

CU ACȚIUNE HIDRATANTĂ, REPARATOARE ȘI PROTECTOARE 

 

LUBRISTIL FORTE, SOLUȚIE OFTALMICĂ PE BAZĂ DE HIALURONAT DE SODIU 0,4% ȘI DISTILATE VEGETALE 

este o soluție sterilă pentru uz oftalmic, cu pH fiziologic, conținând hialuronat de sodiu și distilate de  

Ginkgo biloba, afine, fenicul și Centella asiatica. Soluția este livrată într-un flacon multidoză practic, de 10 

ml, cu un sistem de închidere care elimină necesitatea conservanților. 

Hialuronatul de sodiu conferă produsului proprietăți mucomimetice și vâscoelastice, asigurând astfel 

lubrifierea adecvată a suprafeței oculare, protejând-o de fricțiunea cauzată de mișcările ochilor. 

Mai mult, polimerul este capabil să rețină apa și, în același timp, să interacționeze cu epiteliul ocular. Astfel, 

soluția menține hidratarea suprafeței oculare și crește stabilitatea filmului lacrimal pre-cornean care 

protejează suprafața de agenții din mediul înconjurător. 

Distilatul de Ginkgo biloba ameliorează acuitatea vizuală la distanță, reduce oboseala și roșeața ochiului și a 

conjunctivei. Împreună cu distilatul de centella, distilatul de Ginkgo biloba este util ca adjuvant în procesele 

de reducere a iritației. 

Distilatul de afin are proprietăți revitalizante: calmează ochii obosiți și protejează mucoasa oculară de 

agenții atmosferici și de cei din mediul înconjurător. 

Distilatul de fenicul este utilizat de obicei în afecțiunile oculare pentru a calma senzația de arsură și, 

împreună cu distilatul de afin, pentru o acțiune reparatoare. 

Aceste componente vegetale, utilizate sub formă de distilate, au o acțiune calmantă, revitalizantă și 

protectoare. 

În compoziție se regăsesc și clorura de sodiu și doi agenți tampon (acid boric și tetraborat de sodiu decahidrat) 

pentru a garanta o soluție fiziologică. 

Astfel, LUBRISTIL FORTE asigură hidratarea și lubrifierea suprafeței oculare și calmează temporar arsura, 

iritația și disconfortul cauzate de ochiul uscat. Soluția oftalmică poate fi utilizată ca protecție împotriva 

iritației ulterioare. 

LUBRISTIL FORTE poate fi utilizat de purtătorii de lentile de contact fără a fi necesară scoaterea acestora. 

 

 

INDICAȚII 

Soluție oftalmică hidratantă, reparatoare și protectoare indicată pentru acțiunea revitalizantă, calmantă și 

lubrifiantă, utilă pentru ochii uscați sau în caz de iritații ale ochiului sau conjunctivei cauzate de: 

 

-  factori de mediu (aer condiționat, expunere excesivă la soare, vânt, fum, poluare) 

- uscăciune oculară cauzată de oboseala excesivă survenită în urma lucrului timp îndelungat la calculator, 

studiului sau sindromului de ochi uscat 

- stres ocular în urma chirurgiei suprafeței oculare 

- purtarea îndelungată a lentilelor de contact 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Adecvat utilizării cu lentile de contact. 

 

 Rupeți sigiliul înainte de prima administrare și scoateți capacul de protecție. 

 Instilați 1 – 2 picături în fiecare ochi. 

 Închideți flaconul imediat după utilizare; conținutul trebuie utilizat în decurs de 6 luni de la prima 

deschidere. 

 Indicat și pentru utilizarea frecventă, de mai multe ori pe zi, în funcție de nevoile personale sau 

conform sfatului medicului. 



 

 

 

COMPOZIȚIE 
Hialuronat de sodiu, distilat de Ginkgo biloba, distilat de afin, distilat de fenicul, distilat de Centella asiatica, 
acid boric, tetraborat de sodiu, clorură de sodiu, apă pentru soluții injectabile. 

Nu conține conservanți. 

 

 

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 

 Doar pentru uz oftalmic. 

 Produsul trebuie folosit de un singur pacient. 

 Nu utilizați produsul dacă la momentul primei deschideri flaconul este deteriorat sau nu este perfect 
închis. 

 În timpul aplicării nu atingeți ochiul și nicio altă suprafață cu vârful flaconului. 

 Nu utilizați în cazul unor alergii cunoscute la oricare dintre componente. 

 În cazul apariției de efecte secundare în timpul utilizării întrerupeți tratamentul și consultați medicul. 

 Nu utilizați produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 

 Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

 

 

EFECTE SECUNDARE 

Până în prezent nu s-au raportat efecte secundare. 

 

 

FORMA DE PREZENTARE 

Flacon multidoză de 10 ml, fără conservanți. 

 

 

CONDIȚII DE PĂSTRARE 
Păstrați la temperaturi sub 30°C. 

După prima deschidere conținutul trebuie utilizat în decurs de 6 luni. 

 

 

VALABILITATE 

Ambalaj nedeschis: 36 de luni de la data producției. 

Nu depășiți data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon. 
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