
Higicler Solução Oftálmica Estéril

Cloreto de benzalcônio 0,01%

Ácido bórico 1,7%

Higiene Ocular

Uso adulto e pediátrico

COMPOSIÇÃO: 
Cada ml contém:

Cloreto de benzalcônio ....................................................................0,1 mg

Ácido bórico..................................................................................... 17,0 mg

Água destilada ............................. q.s.p..........................................1,0 ml

Veículo: Borato de sódio 3 mg, hidrolato de hamamelis 0,1 ml,  hidrolato de camomila 0,1 ml, 
edetato dissódico.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Higicler (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) tem ação anti-séptica.

Conservar em local fresco e proteger da luz. Manter o frasco bem fechado.

Prazo  de  validade: 24  meses.  ATENÇÃO:  Não  utilize  o  produto  após  vencido  o  prazo  de 
validade, sob o risco de não produzir os efeitos desejados.

Informe a seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando. 

Cuidados de administração:

1. Lavar as mãos. 2. Inclinar a cabeça para trás. 3. Puxar suavemente a pálpebra inferior para 
baixo.  4.  Segurando o  frasco acima do olho,  gotejar  uma ou duas gotas dentro  da pálpebra 
inferior, enquanto estiver olhando para cima. 5. Soltar a pálpebra inferior e tentar manter o olho 
aberto, sem piscar, por alguns segundos. 6. Para prevenir a contaminação, evitar o contato do 
conta-gotas com o olho, os dedos ou qualquer superfície. Não enxaguar o conta-gotas.

Siga a orientação do seu médico,  respeitando sempre os horários,  as doses e a duração do 
tratamento. 

Informe a seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

Higicler (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) é contra-indicado em pessoas hipersensíveis aos 
componentes da formulação.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o 
tratamento.

"NÃO  UTILIZE  MEDICAMENTOS  SEM  CONHECIMENTO  DO  SEU  MÉDICO,  PODE  SER 
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE."

INFORMAÇÃO TÉCNICA
O cloreto de benzalcônio é um composto bactericida contra uma grande variedade de bactérias 
Gram-positivas  e  Gram-negativas  nos  valores  de  pH  das  soluções  oftálmicas.



O ácido bórico é um agente bacteriostático e antifúngico que tem sido usado como anti-séptico 
tópico não irritante. 

Indicações:
Na anti-sepsia e limpeza dos olhos irritados por pó, vento ou corpo estranho e na higiene dos 
olhos após banho de mar ou piscina.

Contra-indicações:
Higicler (cloreto  de  benzalcônio  e  ácido  bórico)  é  contra-indicado  em  pessoas  com 
hipersensibilidade aos componentes da formulação.

Precauções:
Se a irritação persistir ou aumentar, descontinue o uso e consulte um oftalmologista.

Reações adversas:
Até o momento não foram descritas reações adversas com o uso correto do medicamento.

Posologia:
Instilar 2 gotas do colírio em cada olho, 2 a 3 vezes por dia.

Uso Geriátrico :
Higicler (cloreto de benzalcônio e ácido bórico) pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de 
idade, desde que observadas as precauções comuns ao produto.

"SIGA  CORRETAMENTE  O  MODO  DE  USAR;  NÃO  DESAPARECENDO  OS  SINTOMAS, 
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA."

Higicler (Cloreto de benzalcônio/Ácido bórico): Reg. M.S. 1.1725.0027.001-4

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

N° de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

Rua Dr. Tomás Sepe, 489 Jardim da Glória - Cotia – SP

CNPJ 60.084.456/0001-09 - Indústria brasileira

Atendimento ao consumidor: (11) 4702 5322


