
IDROFLOG
Solução oftálmica

Composição
Hialuronato de sódio 2 mg/ml, hidrocortisona fosfato 
de sódio 10 μg/ml, citrato trissódico, cloreto de sódio, 
cloreto de potássio, cloreto de magnésio, fosfato de só-
dio dibásico, fosfato de sódio monobásico, água para 
preparações injetáveis.

O que é IDROFLOG e para que é utilizado 
IDROFLOG é uma solução oftálmica com hialuronato 
de sódio que, graças às suas propriedades mucomi-
méticas e pseudoplásticas, se distribui uniformemente 
sobre a superfície ocular formando uma camada pro-

tetora viscoelástica. Desta forma, exercendo uma ação mecâ-
nica (“efeito barreira”), IDROFLOG estabiliza o filme lacrimal, 
diminui o atrito causado pelos movimentos oculares e o pes-
tanejo e protege a superfície ocular, promovendo os processos 
de reparação, como consequência das alterações nas células 
do epitélio corneano devido à hipossecreção do filme lacrimal. 
De facto, nos casos em que as glândulas responsáveis pela 
secreção do filme lacrimal reduzem, por vários fatores, a sua 
atividade normal, a superfície corneana permanece mais ex-
posta às agressões externas. Com o tempo, estas agressões 
causam disfunção das células epiteliais corneanas com o risco 
associado ao aparecimento de processos inflamatórios incomo-
dativos. A aplicação de IDROFLOG permite proteger a superfície 
corneana da exposição às agressões externas e, graças à ação 
acessória da hidrocortisona fosfato de sódio (agente com baixa 
dose de cortisona, baixo poder anti-inflamatório e curta duração 
de ação), ajuda a prevenir o risco de possível recorrência de 
processos inflamatórios.
IDROFLOG deve ser usado por um período limitado e sob con-
trolo médico.
Finalmente, graças à sua particular composição salina, IDROFLOG 
restaura e mantém a níveis fisiológicos as concentrações de iões 
importantes, como o sódio, o potássio e o magnésio, essenciais 
para as condições fisiológicas da superfície ocular. 
O produto não contém conservantes.

Quando não deve ser utilizado
• Nos casos de hipersensibilidade conhecida a qualquer um 

dos seus componentes ou a outras substâncias quimicamen-
te relacionadas.

• Simultaneamente com infeções virais da superfície ocular, 
úlceras de queratite, micose ocular, conjuntivite purulenta, 
blefarite purulenta e herpética ou hordéolo.

• Geralmente, é contraindicado em caso de gravidez, durante a 
lactância e em crianças.

Condução de veículos ou utilização de máquinas
IDROFLOG, devido às suas propriedades viscoelásticas, no mo-
mento da aplicação pode causar a turvação da visão. Aguarde 
que esse efeito termine antes de conduzir veículos ou utilizar 
máquinas.

Precauções de utilização
• IDROFLOG é apenas para utilização externa.
• IDROFLOG não deve ser usado imediatamente antes da 

administração de outros medicamentos tópicos para uso 
oftalmológico e deve-se esperar vinte minutos após a sua 
aplicação.

• Se os sintomas piorarem durante o tratamento, contacte o 
seu médico o mais rapidamente possível. O uso prolongado 
pode causar efeitos indesejados: o médico deve estabelecer 
a duração total do tratamento.

• Em caso de inflamação anterior, o médico estabelecerá o 
tratamento anti-inflamatório apropriado para restaurar as 
condições fisiológicas da superfície ocular.

• Para reduzir o risco de contaminação durante a utilização, 
a saqueta de alumínio apenas deve ser aberta se o produto 
for utilizado imediatamente. Evite que a ponta da monodose 
entre em contacto com os dedos, o olho ou qualquer outra 
superfície.

Como se aplica IDROFLOG
Separar uma monodose da tira.
Remover a ponta da monodose rodando-a.
Aplicar 1-2 gotas no saco conjuntival, deixando-as cair de cima.
IDROFLOG é compatível com lentes de contacto.

Com qual frequência e por quanto tempo deve ser utilizado 
IDROFLOG
A frequência e o tempo de uso do IDROFLOG podem variar de 
acordo com a necessidade individual e dependendo das re-
comendações médicas. Em geral, aplique 1-2 gotas no saco 
conjuntival do olho a tratar, 2-4 vezes ao dia. A duração total 
do tratamento é de 2 a 6 meses, mas deve ser especificamente 
estabelecida pelo médico e sempre sob a sua supervisão (re-
comenda-se acompanhamento médico a cada 30 a 45 dias).

Efeitos indesejáveis
Em casos raros, verifica-se uma ligeira turvação da visão após a 
aplicação, que se deve à viscosidade da solução.
Durante a aplicação, pode-se notar um ligeiro ardor. No entanto, 
essa sensação deve desaparecer.
Se os sintomas persistirem, entre em contacto com o seu mé-
dico. O cumprimento das indicações descritas neste Folheto 
informativo reduz o risco de efeitos adversos.

Validade e conservação
IDROFLOG deve ser conservado a uma temperatura entre 
2°C - 25°C.
O produto não contém conservantes.
O produto é de uso único. Após a primeira utilização descarte a 
monodose, o líquido restante deve ser descartado.

Atenção
Não utilize IDROFLOG após o prazo de validade impresso na 
embalagem. O prazo de validade refere-se ao produto intacto e 
corretamente conservado. Manter fora da vista e do alcance das 
crianças. IDROFLOG deve ser usado sob recomendação médica.

Embalagem
Uma embalagem de IDROFLOG é composta por 15 monodoses 
de 0,5 ml.

Fabricante:
ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Via Fratelli Bandiera 26 
80026 Casoria (Itália)

Distribuído em Portugal por:
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