
Ótima cobertura e lubrificação do 
globo ocular com apenas uma gota



Pioneiros a nível mundial em desenvolver 
uma linha ostálmica com Sulfato 
de Condroitina, um componente natural 
da matriz extracelular da córnea, 
responsável por manter a hidratação 
da mesma. Sua composição garante 
excelentes resultados com menor 
frequência de aplicação.

› Distribuição homogênea e maior tempo de permanência 
dos princípios ativos.

› Ótima cobertura e lubrificação do globo ocular.

› Tecnologia aplicada a princípios ativos e excipientes.

› Intervalos posológicos mais amplos.

› Tratamentos mais práticos e eficazes.

› Qualidade certificada por normas internacionais.

A LINHA OFTÁLMICA da Labyes se destaca por:

LINHA OFTÁLMICA



As características do Sulfato de 
Condroitina associadas a 
ciprofloxacina fazem do Ciprovet 
o colírio de eleição para o tratamento 
de úlceras de córnea, por sua alta 
eficácia em segmento anterior do 
olho, segurança e praticidade. 

O Sulfato de Condroitina quimicamente
é considerado um açúcar (dissacarídeo)
e para que possa ser utilizado como fármaco, 
é extraído de traqueia bovina purificada. 
Inibe as enzimas proteolíticas tanto as presentes 
na lágrima (aumentadas durante 
a inflamação), como aquelas produzidas por 
bactérias como a Pseudomonas aeruginosa. 
Sua viscosidade e aderência promovem longa 
permanência do colírio sobre a córnea, sem que 
seja “retirado” pelas lágrimas, conservando todas 
as suas propriedades.

SULFATO DE CONDROITINA · Ações e Benefícios

Benefícios do Sulfato de Condroitina em concentrações 
superiores a 10%:

› Melhora a quantidade e a qualidade da lágrima.

› Lubrifica a córnea, eliminando os sintomas da secura ocular, 
em 100% dos casos.

› Promove a produção e regeneração da fibronectina, 
responsável pela aderência das camadas da córnea.

› Modula o sistema imunológico da córnea.

› Possui ação anti-inflamatória natural.

› Mantém a transparência corneal por favorecer sua oxigenação.

› Favorece o crescimento celular e a cicatrização de úlceras, 
mantendo a transparência da córnea (sem deixar cicatriz). 
Esta ação permite a melhora clínica de úlceras crônicas (indolen-
tes) em até 80% dos casos.

› Diminui o tempo de tratamento pós cirurgias (debridamento,
flap, etc.)



01. Úlcera superficial de córnea.
02. Úlcera profunda de córnea.
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Patologia

Ciprovet 

› A Ciprofloxacina é uma fluorquinolona 
de última geração, isenta de citotoxici-
dade epitelial, com espectro contra 
bactérias Gram Positivas e Gram 
Negativas responsáveis pelas 
infecções oculares. Em virtude das 
elevadas concentrações que atinge, é o 
antibiótico de eleição para o tratamen-
to do segmento anterior do olho, onde 
encontram-se mais de 90% das 
patologias o�álmicas da rotina clínica.
› O Sulfato de Condroitina a 20% 
favorece e acelera a regeneração e a 
organização do epitélio e estroma 
corneal, promovendo uma rápida 
cicatrização, sem opacidade.

INTERVALO ENTRE
APLICAÇÕES: 
ATÉ 24HS.*

24

Composição
Sulfato de Condroitina
› 20,0 g 
Ciprofloxacina › 0,3 g
Excipientes q.s.p. › 100 mL

Apresentação
Frasco conta-gotas
contendo 5 mL do produto.

Tears

› Inovadora fórmula contendo 
Sulfato de Condroitina a 20% como 
princípio ativo, sem antibióticos. 
› Colírio de eleição como substituto 
da lágrima, em lesões de córnea não 
contaminadas ou em infecções 
oculares tratadas previamente com 
colírios antibacterianos.  
› Indicado para manter a córnea 
lubrificada e para recuperar sua 
fisiologia normal devido a ação 
umectante do Sulfato de Condroitina.  
› Recomenda-se o uso de Tears, 1 
gota, 1 a 2 vezes ao dia ou a critério 
do médico veterinário.

INTERVALO ENTRE
APLICAÇÕES: 
ATÉ 24HS.*

24

Composição
Sulfato de Condroitina 
› 20,0 g
Cloreto de Sódio › 0,9 g
Excipientes q.s.p. › 100 mL

Apresentação
Frasco conta-gotas contendo 
8 mL do produto.

Tratamento
Ceratoconjuntivite seca. Evolução após 7 dias de aplicação de Sulfato de Condroitina.

Cães

* ou a critério do Médico Veterinário

Cães Gatos

› Distribuição homogênea e maior tempo de permanência 
dos princípios ativos.

› Ótima cobertura e lubrificação do globo ocular.

› Tecnologia aplicada a princípios ativos e excipientes.

› Intervalos posológicos mais amplos.

› Tratamentos mais práticos e eficazes.

› Qualidade certificada por normas internacionais.



Avaliação do uso tópico de Sulfato de Condroitina A (Ciprovet®) no tratamento 
de úlcera de córnea experimental em coelhos 

Fotomicrografias do tratamento de úlcera de córnea em coelhos com Sulfato de Condroitina e Ciprofloxacina (Ciprovet).
Fonte: Ranzani, J.J.T.; Cremonini, D.N.; Brandão, C.V.S.; Rodrigues, G.N.; Rocha, N.S.; Mannarino, R.; Crocci, A.J.. (2004). 
Avaliação do uso tópico de sulfato de condroitina A (Ciprovet) no tratamento de úlcera de córnea experimental em coelhos. 
MEDVEP Rev Cientif Med Vet Pequenos Anim e Anim Estim 2004; 2(5):51.6.

RESUMO: Realizou-se uma ceratectomia lamelar na córnea dos olhos direito e esquerdo dos coelhos. Estes, foram tratados com: 
›Olho esquerdo: Ciprofloxacina 0,3%.     ›Olho direito: Ciprovet (Ciprofloxacina 0,3% + Sulfato de Condroitina 20%).

Eficácia de duas soluções ostálmicas de Sulfato de Condroitina no tratamento de defeitos epiteliais 
espontâneos crônicos da córnea e ceratite ulcerativa associada à ceratopatia bolhosa em cães

Fonte: Eric C. Ledbetter, Robert J. Munger, Rachel D. Ring and Janet M. Scarlett. Eficácia de duas soluções o�álmicas de 
Sulfato de Condroitina no tratamento de defeitos epiteliais espontâneos crônicos da córnea e ceratite ulcerativa associada 
à ceratopatia bolhosa em cães. Cornell University.

Os resultados obtidos nesse estudo comprovam que os colírios a base de Sulfato de Condroitina com Ciprofloxacina ou 
Tobramicina são eficazes no tratamento de úlceras de córnea, em associação com o debridamento manual do epitélio, 
demonstrando maior eficácia frente à quando se utiliza somente este último como único tratamento. Da mesma forma, faz 
referência aos benefícios dessa associação com a redução da toxicidade dos antibióticos sobre os corneócitos, a diminuição 
da incidência de resistência bacteriana e a eficácia profilática, necessária nestes casos.

TRATAMENTO COM CIPROFLOXACINA 0,3% + 
SULFATO DE CONDROITINA 20% (CIPROVET)
Fotomicrografia da evolução da córnea de
coelho (olho direito), após 14 dias de tratamento 
com Ciprovet.

A2. Avaliação histopatológica 
utilizando coloração Tricrômica 
de Masson A:200X.
Observa-se desorganização 
lamelar, principalmente 
próxima à membrana basal 
epitelial.

TRATAMENTO COM CIPROFLOXACINA 0,3%
Fotomicrografia da evolução da córnea de coelho 
(olho esquerdo), após 14 dias de tratamento 
com Ciprofloxacina 0,3%.

B2. Avaliação histopatológica 
utilizando coloração Tricrômica 
de Masson A: 200X.
Nota-se o menor edema e 
a maior organização lamelar 
e estromal que o observado 
na figura A2.
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Tratamento

Solução Tobramicina-Sulfato de Condroitina

Solução Ciprofloxacina-Sulfato de Condroitina

Total

Número total de 
olhos tratados

54

30

84

Olhos cicatrizados 
em 2 semanas (%)

30 (55,6)

15 (50,0)

45 (53,6)

Olhos cicatrizados 
em 4 semanas (%)

44 (81,5)

24 (80,0)

68 (81,0)

Tratamento de cães com 
defeitos epiteliais espontâneos 
crônicos da córnea: 84 lesões 
corneais em 80 cães tratados com 
Sulfato de Condroitina
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