
ALREX® 
etabonato de loteprednol 2,0 mg/mL 

 
INDICAÇÕES: É indicado para o alívio temporário dos sinais e sintomas da conjuntivite 
alérgica sazonal. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: Deve ser agitado vigorosamente antes 
de usar. Manter ao abrigo da luz e umidade. Armazenar na posição vertical. Conservar 
em temperatura ambiente inferior a 25ºC. Não congelar. Evitar tocar a ponta do frasco 
conta-gotas para reduzir os riscos de contaminação do produto. Este medicamento, 
depois de aberto, somente poderá ser consumido em 28 dias. Os usuários de lentes de 
contato devem remover as lentes antes da aplicação do produto, e aguardar 10 minutos 
antes de recolocá-las. Este medicamento é contra-indicado na faixa etária infantil. 
REAÇÕES ADVERSAS Incluem elevação da pressão intraocular, associada ou não com 
lesão do nervo óptico, diminuição ou perda da acuidade e do campo visual, formação de 
catarata subcapsular posterior, infecção ocular secundária por patógenos, incluindo 
herpes simples, e perfuração do globo ocular quando há afilamento da córnea e/ou 
esclera. Reações adversas oculares ocorrem em 5 a 15% dos pacientes em estudos 
clínicos incluindo embaçamento e visão anormal, queimação na instilação, quemoses, 
secreção, olho seco, epífora, sensação de corpo estranho, prurido, injeção e fotofobia. 
Outras reações adversas oculares ocorreram em 5% dos pacientes incluíram conjuntivite, 
anormalidades corneanas, eritema das pálpebras, ceratoconjuntivite, 
irritação/dor/desconforto ocular, papilar e uveíte. Reações adversas não oculares 
ocorreram em menos de 15% dos pacientes, e incluíram cefaléia, rinite e faringite. 
POSOLOGIA: Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota no saco conjuntival quatro 
vezes ao dia. CONTRA-INDICAÇÕES: É um corticosteróide oftálmico contra-
indicado na maioria das enfermidades virais da córnea e da conjuntiva, 
incluindo ceratite epitelial por herpes simples, vacínia e varicela, e também 
em infecções oculares por micobactérias e doenças fúngicas das estruturas 
oculares. Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas interações 
medicamentosas no uso indicado (tópico ocular). Reg. MS - 1.1961.0005 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 
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