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cloreto de benzalcônio 0,01%
ácido bórico 1,7%

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

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
SOLUÇÃO OFTÁLMICA
Cada ml contém: 0,1 mg de cloreto de benzalcônio e 17 mg de ácido bórico 
Veículo: hidrolato de hamamelis, hidrolato de camomila, borato de sódio, 
ácido clorídrico/ hidróxido de sódio e água purifi cada q.s.p.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

• Ação esperada do medicamento: ação anti-séptica, levemente adstringente 
e descongestionante.

• Cuidados no armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura 
ambiente (entre 15˚C e 30˚C).

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

• Gravidez e lactação: na ocorrência de gravidez ou se estiver amamentando, 
consulte o médico antes de fazer uso de medicamentos.

• Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco 
conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a 
orientação de doses indicada em “Posologia”.  

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

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS

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

Informação Técnica
Pertencendo a classe dos compostos anti-sépticos de superfície, o cloreto de 
benzalcônio apresenta atividade bactericida contra microrganismos Gram-
positivos e Gram-negativos. O ácido bórico é um desinfetante clássico em 
Oftalmologia, possuindo propriedades bacteriostática e fungistática.
Em função dos princípios ativos constituintes, Dinill® (cloreto de benzalcônio 
e ácido bórico)  age como anti-séptico ocular, auxiliar no tratamento de 
conjuntivites e irritações oculares. Seu veículo isotônico e estéril apresenta 
os hidrolatos de hamamelis e camomila, de suave ação adstringente e 
descongestionante.

Indicações
Na anti-sepsia e limpeza dos olhos irritados por pó, vento ou corpo estranho 
e na higiene dos olhos após banho de mar ou piscina.

Contra-Indicações
Não se conhecem contra-indicações ao uso do produto.

Precauções
Não são necessárias precauções especiais no uso do produto.

Advertências
Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à 
saúde (devido a presença de ácido bórico e seus derivados na formulação).
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Interações Medicamentosas
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Posologia
Instilar 2 gotas da solução oftálmica  em cada olho, 2 a 3 vezes por dia.

Superdosagem
Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente, 
for ingerido, beber bastante líquido para diluir, ou procurar 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.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS 
SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

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