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Brasil e China, uma parceria oftalmológica
Mundipharma relança SAFLUTAN©, único da categoria sem conservante A Mundipharma relança SAFLUTAN©, colírio
análogo da prostaglandina indicado para o tratamento do glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular. O medicamento,
que diminui a pressão elevada do olho evitando a lesão no nervo óptico, é o único da categoria sem conservante e apresenta
a mesma efetividade em manter a pressão basal com, aproximadamente, 50% menos efeitos colaterais. Em forma de
flaconetes, SAFLUTAN© é indicado para uso noturno e atinge efeito máximo depois de 12 horas, sendo mantido por pelo
menos 24 horas. Lágrima artificial exclusiva A Bausch+Lomb lança a lágrima artificial mais indicada para aliviar e atenuar os
sintomas do olho seco. Artelac Rebalance™ tem uma combinação exclusiva de componentes para a hidratação e
lubrificação instantânea e duradoura. A ação de Artelac Rebalance™ é possível devido à capacidade de lubrificação e
hidratação que os componentes hialuronato de sódio e polietilenoglicol (PEG 8000) conferem ao produto por se ligarem com
a água e, também, pela sua característica de formação de um filme sobre superfície ocular. A eficácia do hialuronato é
potencializada na ação sinérgica com o PEG 8000. Outra característica destaca-se nesse lançamento: Artelac Rebalance™
é a única lágrima artificial com coloração rósea, devido à presença de vitamina B12. A cor, que desaparece imediatamente
após a administração, permite que o usuário possa monitorar a quantidade remanescente de produto no frasco durante o uso
do produto. Sua formulação ainda contém água estéril, potássio, magnésio, cálcio e sódio, que lubrificam, suprem e
reequilibram o filme lacrimal, ajudando a romper a cascata de sintomas decorrentes da disfunção lacrimal crônica e promover
um ambiente saudável na superfície ocular, o que auxilia na proteção da córnea. Para facilitar a adesão a esse novo produto,
Artelac Rebalance™ foi incluído no programa de relacionamento da Bausch+Lomb, o Saúde em Foco, que concede
descontos para a compra.

Veja a matériaVeja Foto da Página

