
Lubristil Relax 
Fără conservanți 
 
Soluție oftalmică sterilă, hidratantă, cu hialuronat de sodiu 0,2% și distilate florale 
Flacon de 10 ml 
 
Compoziție: 
Distilat de mușețel, distilat de hamamelis, distilat de afine, distilat de centella, hialuronat de sodiu, 
acid boric, tetraborat de sodiu decahidrat, clorură de sodiu, edetat de sodiu, apă pentru injecții. 
 
Mod de prezentare: 
Lubristil Relax – fără conservanți este o soluție oftalmică sterilă. Cutia conține un flacon de 10 ml, 
echivalent cu peste 250 de picături, dotat cu sistemul inovator, patentat, de multidoză fără 
conservanți, Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD). 
OSD împiedică accesul bacteriilor dăunătoare la soluție, care rămâne sterilă timp de 2 luni de la 
prima utilizare. 
 
Ce este? 
Lubristil Relax – fără conservanți este o soluție oftalmică cu 0,2% hialuronat de sodiu, obținut prin 
sinteză biotehnologică. Hialuronatul de sodiu are proprietăți mucomimetice, mucoadezive și 
vâscoelastice, îmbunătățind stabilitatea filmului lacrimal și păstrând suprafața oculară lubrifiată, 
hidratată și protejată. 
Distilatul de mușețel este util în cazul ochilor iritați, roșii și obosiți datorită proprietăților sale 
antiinflamatoare naturale. 
Afinul are un conținut ridicat de flavonoizi cu o puternică acțiune antioxidantă. El susține 
funcționarea sănătoasă a ochiului prin intermediul proprietăților sale antioxidante, antiinflamatorii, 
de stabilizare a colagenului, vasoprotectoare și de regenerare a rodopsinei. 
Hamamelis virginiana are o acțiune răcoritoare și ușor astringentă, calmând ochii dureroși, iritați sau 
obosiți. 
Centella Asiatica ameliorează fluxul ocular, prin tonifierea venelor și capilarelor, calmând ochii obosiți 
și reducând umflarea pleoapelor. 
 
Când se utilizează? 
Prin proprietățile sale hidratante și de protecție hialuronatul de sodiu calmează iritația, senzațiile de 
uscăciune, arsură sau corp străin în ochi cauzate de elemente din mediul înconjurător precum vânt, 
soare, aer uscat, apă sărată, fum, iluminare excesivă, aer condiționat, încălzire, utilizarea prelungită a 
calculatorului sau în caz chirurgie oculară, conjunctivită utilizare frecventă și prelungită a lentilelor de 
contact. 
Distilatele florale se constituie într-un ajutor eficace pentru ochii iritați, roșii și obosiți. 
 
Cum se utilizează? 
O picătură în ochi de 2 – 3 ori pe zi, după necesități. 
Instilați o picătură în ochi, exercitând o presiune ușoară asupra flaconului. 
 
Precauții și atenționări 

 Nu utilizați dacă flaconul este deteriorat 

 Închideți flaconul după utilizare 

 Nu utilizați în prezența sărurilor cuaternare de amoniu 

 Nu utilizați dacă sunteți sensibil la oricare dintre componenții produsului 

 Nu utilizați după data de expirare înscrisă pe flacon și pe exteriorul cutiei 

 Nu atingeți ochiul cu vârful flaconului 



 Păstrați un interval de cel puțin 10 – 15 minute față de administrarea altor soluții oftalmice 
pentru uz extern 

 În cazuri rare, după administrare, se poate constata o încețoșare temporară a vederii din 
cauza vâscozității soluției. În consecință, se recomandă să așteptați câteva secunde înaintea 
oricărei activități care necesită o vedere clară 

 După utilizare, nu aruncați flaconul în mediul înconjurător 

 Aruncați conținutul după 60 de zile de la prima deschidere 

 Nu lăsați la îndemâna și la vederea copiilor 

 Nu înghițiți 

 Produsul este doar pentru uz oftalmic extern 

 Păstrați la temperatura camerei 


