
Fórmula:
Cada 1 mL contém:

Carboximetilcelulose sódica......................................................................................................................... 5 mg

Veículo q.s.p................................................................................................................................................. 1 mL

Informações técnicas:
Lacri é uma solução de composição muito semelhante à lágrima natural, à base de carboximetilcelulose 

sódica, um sal derivado da celulose. As formulações que mimetizam as lágrimas devem ser utilizadas quando 

a quantidade ou a qualidade das lágrimas estão alteradas ou quando a perda de lágrima ocorre devido ao 

aumento da evaporação. A ceratoconjuntivite seca ou “olho seco” é um problema oftálmico frequente em cães 

que geralmente resulta da deficiência do componente aquoso do filme lacrimal. Lacri auxilia na lubrificação dos 

olhos, melhorando os sintomas do ressecamento ocular.

Indicações
Lacri é um colírio indicado como lubrificante ocular para o alívio dos sintomas da ceratoconjuntivite seca (“olho 

seco”) em cães.

Posologia e modo de usar:
O produto deve ser administrado por via tópica em cães. Recomenda-se instilar 1 gota em cada olho afetado, 

quatro vezes ao dia, durante 7 dias consecutivos. O tratamento pode ser prolongado na mesma posologia por 

até 31 dias consecutivos, de acordo com a gravidade do quadro e a remissão dos sintomas ou a critério do 

Médico Veterinário.

Contraindicações:
Quando o produto for utilizado conforme a posologia e modo de usar preconizados, não há contraindicações.

O produto é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.

Efeitos adversos:
Ocasionalmente, irritação local resultando em blefaroespasmo (olho fechado) e hiperemia (avermelhamento) 
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na região conjuntival podem ocorrer com a utilização dos colírios que mimetizam as lágrimas em decorrência 

da sensibilidade individual a um dos componentes da fórmula.

Precauções:
Evite o contato do conta-gotas do frasco com qualquer superfície para evitar contaminação. Não permita que 

a ponta do frasco entre em contato direto com os olhos. Mantenha a tampa do frasco bem fechada após o 

seu uso.

Apresentação:
Frasco plástico com 15 mL acondicionado em cartucho.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance 

de crianças e animais domésticos.

Após aberto, o conteúdo do frasco deve ser utilizado em até 120 dias.
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