
HYLEX® Spray ocular coloidal
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Leia atentamente estas informaçôes antes de començar 
a utilizar HYLEX®. NÃO DEITE FORA ESTAS INSTRUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO; contêm informações importantes. Se tiver 
alguma dúvida sobre a utilização de HYLEX®, consulte o seu 
médico, farmacêutico ou distribuidor especificado nestas 
Instruções de utilização.

1. O que é HYLEX® e para que é utilizado
HYLEX® é um dispositivo médico que contém Ectoin®, uma 
molécula de origem natural que protege as células, com 
propriedades redutoras da inflamação e estabilizadoras da 
membrana. 
HYLEX® é um spray ocular para prevenção e tratamento 
da secura, irritação e inflamação dos olhos e da área 
periocular. Repara e fortalece a camada lipídica dos olhos e 
estabiliza a totalidade da película lacrimal. Os sintomas de 
conjuntivite, como ardor, secura, prurido ou vermelhidão dos 
olhos, podem ser aliviados de forma eficaz. Adicionalmente, 
HYLEX® lubrifica os olhos secos e protege as células 
oculares da hiperosmolaridade. 
Além disso, HYLEX® reduz a vermelhidão, a descamação e 
o prurido da área periocular. Alivia e nutre a área periocular 
seca e irritada e reduz a sensação de tensão.
O spray ocular proporciona uma sensação confortável 
aos utilizadores de lentes de contacto e não esborrata 
a maquilhagem. O spray ocular é fácil de manusear e 
adequado para utilização a longo prazo, em olhos sensíveis 
e em todas as idades. 
HYLEX® não contém conservantes. 

2. Advertências e precauções

• HYLEX® não deve ser utilizado depois de traumas ou 
cirurgias oculares.

• HYLEX® não deve ser utilizado em caso de 
hipersensibilidade a Ectoin® ou a qualquer outro 
ingrediente do spray ocular.

• Não pulverizar HYLEX® no olho aberto.
• Não tocar na superfície do olho com a cabeça do 

spray.
• Caso se produza uma reaçâo alérgica, a utilização de 

HYLEX® deve ser interrompida imediatamente. 
• O produto pode ser utilizado até 6 semanas após a 

primeira abertura.
• HYLEX® deve ser mantido fora do alcance das crianças.

3. O que precisa de saber antes de começar a utilizar  
HYLEX®

Não existem dados disponíveis sobre as interações entre 
HYLEX® e outras gotas ou pomadas oftálmicas. 

Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar 
HYLEX® antes de aplicar qualquer outro dispositivo médico 
ou medicamento no olho.

4. Como utilizar HYLEX®

Utilize sempre HYLEX® de acordo com estas Instruções de 
utilização. Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou 
farmacêutico antes de utilizar o produto. 

Pulverizar 1-2 vezes nas pálpebras fechadas 3-4 vezes por 
dia, a não ser que o seu médico lhe indique o contrário. 
1. Retire a tampa protetora do frasco e evite qualquer 
contacto com a ponta exposta. 
2. Antes de utilizar HYLEX® pela primeira vez, pressione 2-3 
vezes para libertar ar da bomba. 
3. Segure no frasco à frente do olho a uma distância de 
aproximadamente 10 cm. 
4. Mantenha o olho fechado e pulverize a pálpebra. 
5. Abra cuidadosamente o olho e pestaneje algumas vezes 
para transportar a solução para a superfície do olho. 
6. Repita o procedimento no outro olho.
7. Substitua cuidadosamente a tampa protetora após cada 
utilização de HYLEX®.

5. Possíveis efeitos adversos de HYLEX®

HYLEX® apresenta uma boa tolerância. Até à data, não 
se conhecem efeitos adversos que apareçam de forma 
frequente ou persistente. 
Informe o seu médico, farmacêutico ou distribuidor 
(especificado nestas Instruções de utilização) se notar 
algum efeito adverso que possa estar associado à utilização 
de HYLEX®. 
Se a condição persistir ou piorar, contacte o seu médico ou 
farmacêutico.

6. Como conservar HYLEX®

HYLEX® deve ser conservado entre 2°C-25°C. 
O prazo de validade de HYLEX® está indicado na caixa e 
na embalagem. 
Este produto não pode ser utilizado após o prazo de validade. 

7. Informação adicional
Atualmente, não há informações disponíveis sobre a 
utilização de HYLEX® durante a gravidez e a amamentação. 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar 
este dispositivo médico, se:
• está grávida ou em período de amamentação 
• não tem a certeza se está grávida ou não
Crianças menores de 10 anos de idade e pacientes com 
dificuldade de usar o produto sozinhos, devem receber 
ajuda para a aplicação de HYLEX®.

8. Conteúdo de HYLEX®

Solução de 10 ml
Ingredientes: Ectoin®, lecitina de soja, tampão fisiológico, 
vitamina A, vitamina E, água.
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