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OFTANE® 

Lubrificante Oftálmico 

 

APRESENTAÇÃO 

Frasco plástico contendo 10 mL e 15 mL. 

 

COMPOSIÇÃO 

Cada ml de OFTANE* Lubrificante Oftálmico contém: polietilenoglicol 400, propilenoglicol, hidroxipropil guar, ácido 

bórico, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de zinco, hidróxido de sódio 

e/ou ácido clorídrico, Polyquad® (Poliquaternium-1) e água purificada. 

 

INDICAÇÕES 

OFTANE® Lubrificante Oftálmico é usado para alívio do desconforto ocular, ressecamento, irritação, ardor, sensação 

de areia e corpo estranho, provocados por fatores ambientais como poeira, fumaça, raios ultravioletas, calor seco 

(sauna), ar condicionado, vento, cosméticos, exposição prolongada a computadores e/ou aparelhos de televisão. 

 

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 

- Exclusivamente para uso externo. 

- Não utilize esse produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula. 

- Não utilize se houver alteração da cor do produto ou se este se tornar turvo. 

- Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em nenhuma superfície. 

- Tampar após o uso. 

- Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 

horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista. 

- Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente. 

- Manter fora do alcance das crianças. 

- Em caso de ingestão, consultar um médico. 

 

REAÇÕES ADVERSAS 

Não há relatos de reações adversas com o uso de OFTANE® Lubrificante Oftálmico. 

 

MODO DE USAR: 

OFTANE® é uma solução incolor. Instile 1 ou 2 gotas no (s) olho (s) afetado (s) sempre que for necessário.  

Exclusivamente para uso externo. 

 

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30˚ C). 

 

Lote, fabricação e validade: vide cartucho. 

 

Re. ANVISA N. 80153480098 

 

Fabricado por: 

Novartis Biociências S.A., São Paulo, SP 

 

Registrado por: 

Novartis Biociências S.A. 

Av. Prof. Vicente Rao, 90 

São Paulo - SP 

CNPJ: 56.994.502/0001-30 

Indústria Brasileira 

 

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração. 

 

Farm. Resp.: Tatiana Torres Pubill – CRF-SP N° 41.752 

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 

0800-7077908 

sac.brasil@alcon.com 
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