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Matrix ocular® - frasco de 10 ml sem conservantes 
é uma nova soluçao oftálmica não viscosa à base de 
Arabinogalactan* (polissacarídeo natural extraído da 
casca do Lariço Canadiano), eficaz na proteção da 
córnea.

A ação lubrificante e calmante de Matrix ocular® 
protege a córnea e a conjuntiva em caso de:
- vermelhidão ocular resultante de causas ambientais 
tais como vento, exposição prolongada à luz solar, 
fumo, poluição, ar seco, sal da água do mar ou 
atividades desportivas;
- fadiga visual resultante de muitas horas de estudo 
ou trabalho, uso de lentes de contacto por longos 
períodos de tempo, uso excessivo do computador e 
exposição à luz;
- cirurgia ocular.

O Matrix ocular®, devido às propriedades 
mucoadesivas do Arabinogalactan, adere-se 
à mucosa natural presente no filme lacrimal, 
proporcionando lubrificação e proteção adicionais e 
reduzindo o desconforto ocular.

O produto é particularmente indicado para a síndrome do 
olho seco e para os utilizadores de lentes de contacto.

Além disso, o Matrix ocular® contribui e acelera o 
processo de reparação de micro-lesões da córnea, que 
são particularmente comuns em indivíduos que usam 
lentes de contacto.

O Matrix ocular®, graças à sua baixa viscosidade, 
não interfere com a visão.

*A aplicação oftálmica de Arabinogalactan é uma patente 
da OPOCRIN S.p.A. (PCT/IT2006/000616)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• Antes da primeira administração retirar a tampa 

inviolável;
• Retirar a tampa de proteção e abrir o frasco;
•  Em virtude das características intrínsecas do 

frasco com dispensador para soluções sem 

conservantes, durante o esvaziamento do frasco 
poderá ser necessário exercer uma pressão 
maior de modo a permitir a saída do produto;

• Aplicar 1 ou 2 gotas em cada olho pressionando 
ligeiramente o frasco.

• Indicado também para uma utilização frequente, 
várias vezes ao dia ou de acordo com as indicações 
do médico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
• O produto destina-se exclusivamente ao uso 

oftálmico.
• O produto só deve ser usado por uma única pessoa.
• Não utilizar o produto se a embalagem estiver 

danificada ou não perfeitamente fechada antes da 
primeira utilização.

• Não utilizar em caso de hipersensibilidade conhecida 
a qualquer dos componentes do produto.

• Não utilizar o produto após o prazo de validade 
indicado na embalagem. O prazo de validade 
refere-se ao produto não aberto e conservado 
corretamente. 

• O produto pode ser utilizado até 3 meses após a 
primeira abertura.

• Conservar a temperatura inferior a 30°C.
• Durante a aplicação, não tocar no olho nem noutra 

superfície com a extremidade de aplicação do 
frasco.

• Não eliminar o produto no meio ambiente após a 
sua utilização.

• Manter o produto fora do alcance das crianças.

COMPOSIÇÃO
Arabinogalactan, tetraborato de sódio, ácido bórico, 
cloreto de sódio, água p.p.i.
Sem conservantes. 

EMBALAGEM
Frasco de 10 ml, sem conservantes 
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Gotas oculares de Arabinogalactan 

Dispositivo Médico
Compatível com 
lentes de contacto

Sem conservantes 
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