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Genteal 
hipromelose 
 
3 mg/ mL 
 
 
Forma farmacêutica e apresentação 
Solução oftálmica: frasco conta-gotas contendo 10 mL de solução. 
 
USO ADULTO 
 
Composição 
Cada ml contém: 3,0 mg de hipromelose; excipientes: perborato de sódio (conservante), 
cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido bórico, Dequest 2060S, ácido clorídrico e 
água para injeção.  
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
Ação esperada do medicamento: GENTEAL, que tem como substância ativa a 
hipromelose, tem ação lubrificante ocular. 
Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado à temperatura entre 15° 
e 25°C. 
Prazo de validade: o prazo de validade está impresso no cartucho. Não utilize o 
produto após a data de validade.  Não utilizar o produto por mais de 30 dias após a 
abertura do frasco. 
Gravidez e lactação: GENTEAL somente deve ser utilizado durante a gravidez e 
lactação sob critério e supervisão médica. Informe  seu médico  a ocorrência de 
gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao  médico se está 
amamentando. 
Cuidados de administração: Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os 
horários, as doses e a duração do tratamento. 
Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu 
médico. 
Reações adversas: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais 
como: dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão e irritação. 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS  
Uso concomitante de outras substâncias: em caso de algum tratamento ocular 
adicional local, deve haver um intervalo de aplicação de no mínimo 5 minutos entre as 
medicações. GENTEAL deve ser sempre a última medicação a ser instilada. 
Contra-indicação e precauções: Informe seu médico sobre qualquer medicamento que 
esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. GENTEAL é contra-indicado 
nos casos de alergia conhecida a algum componente da fórmula. Caso ocorra dor nos 
olhos, alteração na visão, vermelhidão ou irritação e se estes sintomas persistirem ou 
piorarem por mais de 72 horas, descontinue o uso e procure o seu oftalmologista. 
 
PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADUTOS. O USO EMCRIANÇAS 
REPRESENTA RISCO À SAÚDE. 
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NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE 
SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE. 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
GENTEAL é um produto que difere das  lágrimas multidoses por ser preservado em 
frascos pelo único conservante que se dissocia: o perborato de sódio. Através do contato 
com o olho, o perborato de sódio se transforma em água pura e oxigênio, portanto, 
minimiza as irritações que podem ser causadas pelos conservantes. A hipromelose, 
presente nesta formulação, proporciona um nível adequado de viscosidade ao produto, 
de modo a conferir propriedades emolientes e lubrificantes ideais para o alívio do olho 
seco, assegurando ainda um prolongamento de tais efeitos devido ao maior tempo de 
permanência deste junto à superfície do olho. 
 
Indicações 
Colírio lubrificante ocular e para alívio dos sintomas de olho seco e irritações oculares, 
devido a exposições ao vento, sol e outros agravantes, sendo também apropriado para os 
usuários de lentes de contato. 
 
Contra-indicações 
Não utilize o produto se for alérgico a algum componente da fórmula. 
 
Precauções e Advertências  
Caso ocorra dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão ou irritação e se essas 
condições persistirem ou piorarem por mais de 72 horas, descontinuar o uso e procurar 
o seu oftalmologista. Para manter a esterilidade do produto deve-se evitar o contato da 
extremidade gotejadora do frasco com qualquer superfície. 
Gravidez e lactação: não há evidências referentes à segurança do uso de GENTEAL 
durante a gravidez e lactação em humanos, portanto, o produto somente deve ser 
utilizado nesses casos sob critério e supervisão médica. 
 
Interações medicamentosas 
Em caso de algum tratamento ocular adicional local, deve haver um intervalo de 
aplicação de no mínimo 5 minutos entre as medicações. GENTEAL deve ser sempre a 
última medicação a ser instilada. 
 
Reações adversas 
Ocasionalmente tem sido relatadas, dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão e 
irritação. 
 
Posologia 
Instilar 1 ou 2 gotas no olho afetado quando necessário ou a critério médico. 
 
Superdosagem 
Não há informações de superdosagem com este produto. 
 
Pacientes idosos 
Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por 
pacientes idosos. 
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Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure 
orientação médica. 
 
Reg. MS  1.0068.0872 
 
Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira - CRF-SP n° 23873 

 
 = marca registrada de Novartis AG - Basiléia - Suíça 
 
Fabricado por: EXCELVISION - Annonay - França  
 
Importado e Distribuído por: 
Novartis Biociências S.A. - Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra - SP 
– CNPJ: 56.994.502/0098-62 - Indústria Brasileira 
 
Única concessionária no Brasil de Novartis AG, Basileia, Suíça; resultante da fusão da 
Ciba-Geigy e Sandoz. 
 
 
 
 
 
 
Lote, data de fabricação e de validade: vide cartucho 
 


