
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Frasco plástico conta-gotas contendo 10 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
SOLUÇÃO OFTÁLMICA
Cada ml contém: 2,5 mg de sulfato de zinco e 0,5 mg de cloridrato de 
nafazolina.
Veículo: cloreto de sódio, citrato de sódio diidratado, cloreto de benzalcônio, 
clorobutanol, glicerina e água purifi cada q.s.p. 

INFORMAÇÃO AO PACIENTE
• Ação esperada do medicamento: ação antisséptica, adstringente e 

vasoconstritora.

• Cuidados de armazenamento: o produto  deve ser armazenado a 
temperatura ambiente (entre 15˚C e 30˚C) e ao abrigo da luz.

• Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de 
validade vencido. 

• Gravidez e lactação: informe ao médico a ocorrência de gravidez na 
vigência  do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se 
estiver amamentando.

• Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco 
conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a 
orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a 
duração do tratamento.

• Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o 
conhecimento do seu médico.

• Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações 
desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS

• Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer 
medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o 
tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.PODE SER 
PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica
Zincolok® (sulfato de zinco, cloridrato de nafazolina) solução oftálmica, 
devido ao seu componente sulfato de zinco, tem ação antisséptica e 
adstringente de efeito comprovado nas conjuntivites crônicas e nas 
hiperemias conjuntivais.
O sulfato de zinco apresenta, além disso, indicação específica na 
conjuntivite angular provocada pelo diplobacilo de Morax Axenfeld 
(Moraxella lacunata).
O cloridrato de nafazolina, pela sua propriedade vasoconstritora, traz um efeito 
imediato no alívio de hiperemia e congestão vascular conjuntival.

Indicações
Zincolok® (sulfato de zinco, cloridrato de nafazolina) solução oftálmica 
é indicado no tratamento das conjuntivites crônicas e das hiperemias 
conjuntivais. Também é indicado no tratamento auxiliar das conjuntivites 
crônicas e conjuntivites causadas pelo diplobacilo de Morax Axenfeld.

zincolok
®

 

sulfato de zinco 0,25%
cloridrato de nafazolina 0,05%
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Contra-Indicações
Hipersensibilidade aos componentes  da fórmula, glaucoma de ângulo estreito 
ou predisposição ao mesmo.

Precauções e advertências
Não são necessárias precauções especiais para o uso deste produto.

Interações Medicamentosas
O produto deverá ser usado com cautela em pacientes sob tratamento com 
inibidores de MAO, uma vez que uma eventual absorção sistêmica signifi cativa 
poderá provocar uma crise hipertensiva.

Reações Adversas
Em doses elevadas e tempo prolongado: hiperemia ocular, visão turva, pupilas 
dilatadas, cefaléia, nervosismo, náuseas e aumento da sudorese.

Posologia 
Instile 1 a 2 gotas  nos olhos, 3 a 4 vezes ao dia.

Superdosagem
Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Para excesso 
de produto instilado no olho, lave com água ou soro fisiológico. Se, 
acidentalmente, for ingerido, beba bastante líquido para  diluir, ou procure 
orientação médica.

Pacientes Idosos
Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma 
que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.
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