
DEWS® (carmelose sódica). FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES: Solução oftálmica estéril: 
embalagem contendo frasco de 5 mL e 10 mL. USO ADULTO. USO OFTÁLMICO.  INDICAÇÕES: Dews® 
é indicado para melhora da irritação, ardor e secura dos olhos, que podem ser causadas pela exposição ao 
vento, sol, calor e ar seco, também é indicado como protetor contra irritações oculares, como lubrificante e 
re-umidificante durante o uso de lentes de contato para aliviar o ressecamento, irritação, desconforto e 
coceira nos olhos. CONTRAINDICAÇÕES: Dews® é contraindicado em pacientes com história de 
hipersensibilidade à carmelose sódica ou a qualquer outro componente do medicamento. ADVERTÊNCIAS 
E PRECAUÇÕES: Não se deve tocar com a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície 
qualquer. Fechar bem o frasco depois de usar. DEWS® não deve ser utilizado caso haja sinais de violação 
e/ou danificações do frasco ou caso ocorra modificação da coloração ou turvação da solução. Caso apareça 
dor, alterações da visão, ou se ocorrer piora ou persistência da vermelhidão, ou da irritação dos olhos, 
descontinuar o tratamento e procurar um médico. Não utilizar medicamento com o prazo de validade vencido. 
Quando mais de um medicamento oftálmico for necessário, o médico deverá orientar quanto a administração 
dos produtos. Se os pacientes apresentarem visão borrada transitória, devem esperar até que a visão 
normalize antes de conduzir ou utilizar máquinas. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são 
conhecidas interações com outros medicamentos. POSOLOGIA E MODO DE USAR: A dose usual é de 1 a 
2 gota(s) aplicada(s) no(s) olho(s) afetado(s), tantas vezes quantas forem necessárias. DEWS® pode ser 
aplicado de 4 a 6 vezes ao dia ou mais, de acordo com a necessidade do indivíduo ou recomendação médica. 
Como utilizar: Lave as mãos cuidadosamente e seque-as em pano ou papel limpo anteriormente a utilização 
do medicamento; desenrosque a tampa do medicamento somente antes de sua aplicação. Com um dedo 
limpo puxe a pálpebra inferior para baixo até que se forme uma bolsa entre a pálpebra e o olho. Segure o 
frasco, virado para baixo, entre o polegar e os dedos e incline ligeiramente a cabeça para trás. Pressione 
levemente a base do frasco para administrar a gota na bolsa formada entre a pálpebra e o olho. Após 
administrar o medicamento, pressione leve e cuidadosamente o canto inferior do olho para impedir que o 
medicamento se espalhe para outras regiões da face. REAÇÕES ADVERSAS: irritação, queimação e 
desconforto ocular, distúrbios visuais. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO 
DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. Registro MS – 1.0497.1468.  
 

CONTRAINDICAÇÕES: Contraindicado para pacientes com histórico de 
hipersensibilidade à carmelose sódica ou a qualquer um dos componentes do 
medicamento. 
 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas interações com outros 
medicamentos. 


