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PROJECTO DE RCPUV 

 
a) Nome do PUV  
OCRYL 
 
Indicação do fim a que se destina  
Produto destinado à higiene ocular. 
 
b) Nome ou designação social e domicílio ou sede do responsável pela autorização de venda (AV)  
Laboratoire TVM – 57, rue des Bardines – 63370 Lempdes – FRANCE 
 
Nome ou designação social e domicílio ou sede do fabricante 
Laboratoire TVM – 57, rue des Bardines – 63370 Lempdes – FRANCE 
 
c) Composição qualitativa e quantitativa dos componentes 
 
Principais constituintes : 
Cloreto de benzalcónio   0,070 mg 
Essência de rosas   0,023 µl  
Azul de metileno   0,001 mg 
Agua purificada   q.b. 1 ml 
 
Lista de outros componentes : 
Borato de sódio  
Acido bórico 
Cloreto de sódio 
 
d) Tipo de apresentação e formulação  
Frasco em polipropileno de 135 ml. 
Loção ocular estéril. 
 
e) Espécies animais ou outras finalidades a que se destina 
Nos cães e gatos.  
Ocryl pode igualmente ser aplicado nos cavalos, nas aves, nos roedores e nos répteis.  
 
f) Indicações de utilização  
Para cães e gatos : 
- Limpeza fisiológica do globo ocular, do contorno do olho e das pálpebras. 
- Eliminação das poeiras, resíduos, crostas e secreções que podem provocar irritações. 
- Preparação do globo ocular antes da utilização de colírio ou pomada.   
 
g) Dose e ou modo de utilização 
1. OCRYL para uma utilização : 
- em aplicação directa instilando algumas gotas 
- com uma compressa ou algodão (tipo disco algodão para desmaquilhar de preferência) bastante 

embebido para optimizar a limpeza do contorno do olho). 
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2. Recolher as impurezas eliminadas pelo OCRYL. Se necessário, utilizar a compressa (ou o algodão) com 
toques suaves e limpando com delicadeza para completar a limpeza. 

3. Para uma utilização média de 2 a 3 vezes por semana ou diariamente se necessário. 
 
h) Descrição sucinta do modo de acção 
Limpar o olho com água esterilizada com todas as propriedades necessárias para um bom perfil de 
segurança. 
O seu pH está perto de lágrimas e é isotônica para os olhos. 
Cloreto de benzalcónio em pequenas quantidades também facilita a limpeza de sua superfície-ativa 
propriedades. 
Essência de rosas tem calmante para os olhos. 
 
i) Intervalo de segurança proposto  
Sem indicação. 
 
j) Contra-indicações e reacções adversas  
Nenhuma. 
 
l) Sobredosagem, identificando sintomas, medidas de urgência e antídotos 
Nenhuma. 
 
m) Advertências especiais  
Nenhuma. 
 
n) Utilização durante a gestação e aleitamento  
Não conhecida. 
 
o) Precauções especiais de utilização 
Nenhuma. 
 
p) Eventuais interacções com outras substâncias  
Nenhuma. 
 
q) Incompatibilidades  
Nenhuma. 
 
r) Prazo de validade proposto  
24 meses. 
 
s) Precauções particulares de utilização 
Nenhuma.  
 
t) Precauções especiais de conservação e de transporte  
Conservar na embalagem à temperatura ambiente. 
 
u) Natureza e conteúdo do recipiente  
Frasco em polipropileno de 135 ml. Loção ocular estéril. 
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v) Precauções especiais para eliminação dos produtos não utilizados ou dos desperdícios derivados 
desses produtos, caso existam 

As embalagens vazias ou qualquer resíduo devem ser eliminados aplicando as práticas em vigor com base 
na lei e regulamentações relativas a detritos e/ou resíduos. 
 
x) Indicação e justificação de quaisquer medidas de prevenção ou de segurança a adoptar, se for caso 

disso 
Sem indicação. 

 


