
Instruções de utilização
HYWET®

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

1. O que é HYWET® e para que é 
utilizado
HYWET® 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. 
HYWET® destina-se a ser utilizado para 
tratar e prevenir sintomas de olho seco ou 
irritado.
HYWET® lubrifica os olhos secos e 
irritados.
HYWET® é capaz de reduzir e prevenir 
a sensação de ardor e prurido de olhos 
secos e irritados, sendo que também pode 
ser eficaz como tratamento preventivo.
HYWET® reduz a desidratação adicional 
ao estabilizar a camada lipídica da película 
lacrimal.
Adicionalmente, HYWET® protege as 
células oculares da hiperosmolaridade e 
auxilia na regeneração celular.
HYWET® é compatível com lentes de 
contacto.
HYWET® não contém conservantes.

2. Advertências e precauções
• HYWET® não deve ser utilizado em caso 

de hipersensibilidade a Ectoin® ou a 
qualquer outro ingrediente do colírio.

• Caso se produza uma reação alérgica, 
a utilização de HYWET® deve ser 
interrompida imediatamente. 

• Após a utilização de um recipiente 
unidose, o líquido restante deve ser 
descartado. Não está destinado a uma 
utilização posterior.

• Não utilize embalagems danificadas ou 
perfuradas. 

• HYWET® contém peças de plástico 
pequenas que podem ser engolidas por 

crianças pequenas. Assim, HYWET® deve 
ser mantido fora do alcance das crianças. 

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

Não existem dados disponíveis sobre as 
interações entre HYWET® e outros colírios 
ou pomadas oftálmicas. 
Consulte o seu médico ou farmacêutico se 
estiver a utilizar HYWET® antes de aplicar 
qualquer outro dispositivo médico ou 
medicamento no olho.

4. Como utilizar HYWET®

Utilize sempre HYWET® segundo estas 
Instruções de utilização. Em caso de 
dúvida, consulte o seu médico ou 
farmacêutico antes de utilizar o produto. 
Aplique 1-2 gotas em cada olho várias 
vezes ao dia, a menos que o seu médico 
lhe indique o contrário. 
1. Retire um recipiente unidose do 
conjunto e abra o recipiente rodando a 
aba.
2. Incline a cabeça para trás e, com o dedo 
indicador, puxe a pálpebra inferior para 
baixo, olhando para cima. 
3. Aperte suavemente o recipiente unidose 
com a outra mão e deixe cair uma ou duas 
gotas no saco conjuntival do olho.
4. O recipiente unidose não deve tocar 
no olho. Feche o olho lentamente para 
dispersar a solução o melhor possível por 
todo o olho. 
5. Repita o procedimento no outro olho.

5. Possíveis efeitos adversos de 
HYWET®

HYWET® apresenta uma boa tolerância. Até 
à data, não se conhecem efeitos adversos 
que apareçam de forma frequente ou 
persistente.



Em casos isolados, HYWET® pode produzir 
temporariamente irritação ocular, 
hiperemia ocular ou conjuntivite.
Informe o seu médico, farmacêutico 
ou distribuidor (especificado nestas 
Instruções de utilização) se notar algum 
efeito adverso que possa estar associado à 
utilização de HYWET®.
Se a condição persistir ou piorar, contacte 
o seu médico ou farmacêutico.

6. Como conservar HYWET®

O prazo de validade de HYWET® está 
indicado na caixa e no recipiente unidose. 
HYWET® não deve ser utilizado após o 
prazo de validade indicado. 
HYWET® deve ser conservado entre  
2°C-25°C.

7. Informação adicional
HYWET® pode ser utilizado depois 
traumas ou cirurgias oculares, se lhe 
for recomendado pelo seu médico ou 
profissional de saúde.
Atualmente, não há informações 
disponíveis sobre à utilização de HYWET® 
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 HYWET®.
Adequado para todas as idades.

8. Conteúdo de HYWET® 
30 recipientes unidoses de 0,35 ml.
2 recipientes unidoses de 0,35 ml.
Ingredientes
Ectoin®, hialuronato de sódio, cloreto de 
sódio, água e tampão citrato.
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