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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
Hipromelose Solufarma 1,6 mg/ 0,5 ml Colírio, solução 
 
Hipromelose 
 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. 
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário 
utilizar Hipromelose Solufarma com precaução para obter os devidos resultados. 
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico. 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
1. O que é Hipromelose Solufarma e para que é utilizado 
2. Antes de utilizar Hipromelose Solufarma  
3. Como utilizar Hipromelose Solufarma  
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Hipromelose Solufarma  
6. Outras informações 
 
 
1. O QUE É HIPROMELOSE SOLUFARMA E PARA QUE É UTILIZADO 
 
A hipromelose é um éter misto de celulose que é usado como substituto das lágrimas 
e como lubrificante quando aplicado no olho. Hipromelose Solufarma é usado para o 
tratamento sintomático do “olho seco”, que é uma desidratação da superfície do olho 
que ocorre quando não são produzidas lágrimas naturais.  
 
Hipromelose Solufarma é uma solução calmante que humedece o olho e fornece uma 
lubrificação semelhante à da lágrima. A hipromelose no colírio Hipromelose 
Solufarma aumenta a espessura da solução, o que tem um efeito hidratante e ajuda 
a que a solução permaneça em contacto com o olho por um período de tempo maior. 
 
 
2. ANTES DE UTILIZAR HIPROMELOSE SOLUFARMA  
 
Não utilize Hipromelose Solufarma 
-se tem alergia (hipersensibilidade) à hipromelose ou a qualquer outro componente 
de Hipromelose Solufarma. 
 
Tome especial cuidado com lentes de contacto 
- se usa lentes de contacto hidrófilas (moles) deve retirar as suas lentes antes de 
administrar Hipromelose Solufarma e deve esperar pelo menos 15 minutos antes de 
aplicá-las novamente. 
 
Ao utilizar Hipromelose Solufarma com outros medicamentos 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado 
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita 
médica. 
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Se juntamente com Hipromelose Solufarma estiverem a ser utilizados outros agentes 
oftálmicos (para o olho) de uso tópico, Hipromelose Solufarma será sempre o último 
medicamento a ser aplicado, após um intervalo, entre os dois medicamentos, de pelo 
menos 15 minutos. 
 
Gravidez e aleitamento 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Hipromelose Solufarma pode ser usado na gravidez e aleitamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Hipromelose Solufarma pode causar uma turvação passageira da visão quando usado 
pela primeira vez, pelo que deve esperar até que a sua visão fique límpida antes de 
conduzir ou utilizar máquinas. 
 
 
3. COMO UTILIZAR HIPROMELOSE SOLUFARMA  
 
Utilizar Hipromelose Solufarma sempre de acordo com as indicações do médico. Fale 
com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 
 
Dose 
Salvo indicação médica em contrário, a dose padrão é uma gota que deve ser 
colocada no saco conjuntival (canto do olho, próximo ao nariz), 3-5 vezes ao dia ou 
conforme necessário para garantir uma lubrificação suficiente. 
 
O tratamento para o síndrome do “olho seco” necessita de um regime individual de 
dosagem. 
 
Deve esperar 15 minutos antes de usar qualquer outra medicação para o olho. 
 
Instruções de utilização 

 
- lave as suas mãos. 
 
 
 
- Separe uma embalagem monodose da embalagem.  
 
 
 
- Para abrir, gire e puxe a tampa para remover. 
 
 
 
- Incline a cabeça para trás. 
 
 
- Puxe a sua pálpebra inferior suavemente para baixo para 
formar uma bolsa. 
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- Com cuidado insira uma gota dentro dessa bolsa, no canto 
mais próximo ao nariz. 
 
 
 
 

 
 
 Solte a pálpebra inferior e pisque algumas vezes o olho para 
ter certeza de que este é coberto pelo líquido. 
 
 
 
 

 
- Repita o procedimento para o outro olho. 
 
- Quando terminar descarte a embalagem monodose. 
 
Se utilizar mais Hipromelose Solufarma do que deveria 
Se acidentalmente, usar uma dose superior à que é recomendada , poderá sentir a 
visão turva. Contudo, este efeito irá desaparecer ao fim de pouco tempo. 
 
Caso se tenha esquecido de utilizar Hipromelose Solufarma  
Em caso de esquecimento de uma dose o tratamento deve continuar como 
habitualmente.  
 
Se parar de utilizar Hipromelose Solufarma  
Não existem precauções especiais a ter em conta, caso pare de utilizar este 
medicamento. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu 
médico ou farmacêutico. 
 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS  
 
Como todos os medicamentos, Hipromelose Solufarma pode causar efeitos 
secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. 
 
Não são conhecidos efeitos secundários para Hipromelose Solufarma. 
 
À semelhança de todos os colírios, pode sentir uma breve turvação da visão ou uma 
leve sensação de ardor depois de aplicar Hipromelose Solufarma. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
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5. COMO CONSERVAR HIPROMELOSE SOLUFARMA  
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 
Não utilize Hipromelose Solufarma após o prazo de validade impresso na embalagem 
exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
Hipromelose Solufarma não contém conservantes, logo, não deve ser conservado 
depois de aberto. 
Descarte a embalagem monodose após a primeira abertura. 
 
Os medicamentos não devem ser eleiminados na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não 
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente. 
 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de Hipromelose Solufarma  
 
A substância activa é a hipromelose. 
- Os outros componentes são fosfato dissódico dodecahidratado, fosfato monossódico 
di-hidratado, sorbitol e água para preparações injectáveis. 
 
Qual o aspecto de Hipromelose Solufarma e conteúdo da embalagem 
 
Hipromelose Solufarma é apresentado em embalagens monodose de LDPE 
transparentes em embalagens de cartão. 30 ou 60 monodoses de 0,5ml de solução 
são embaladas numa única caixa, juntamente com o folheto informativo. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
Solufarma – Produtos Farmacêuticos, Unipessoal, Lda. 
Av. Bombeiros Voluntários 146, 1º 
2765 – 201 Estoril 
Portugal 
 
Fabricante: 
 
Infosaúde – Instituto de Formação e Inovação em Saúde Unipessoal, Lda. 
Rua das Ferrarias Del Rei, nº 6 – Urbanização da Fábrica da Pólvora 
2730-269 Barcarena 
 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em  
 
 


