PĂSTRAŢI-VĂ LENTILE DE CONTACT
CURATE ŞI CONFORTABILE


Întotdeauna spalaţi-vă şi ştergeţi-vă pe mâini
cu un prosop care nu lasă scame înainte de a
manipula lentilele de contact.



Curaţaţi şi dezinfectaţi lentilele de contact aşa
cum vă îndrumă medicul oftalmolog şi urmaţi
instrucţiunile de folosire.



Aruncaţi soluţia de curaţare a lentilelor de
contact folosita şi clatiţi caseta pentru lentile
cu soluţie proaspătă. Nu folosiţi apă pentru a
curăţa caseta. Lăsaţi caseta să se usuce după
utilizare.



Utilizaţi doar soluţie proaspătă pentru
depozitarea lentilelor de contact.



Depozitaţi lentilele de contact doar în caseta
specială şi înlocuiţi-o conform indicaţiilor.

OPTI-FREE® PUREMOIST®
confortul lentilelor
de contact durează
16 ore.1

Întrebaţi medicul oftalmolog despre

OPTI-FREE® PureMoist®
şi testaţi confortul lentilelor de contact
pentru 16 ore.1
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DATORITĂ Matricei de hidratare
HydraGlyde®

Matricea de hidratare
HydraGlyde®
SE ATAŞEAZĂ ŞI FORMEAZĂ
UN STRAT DE HIDRATARE
pe toată suprafaţa lentilei1,2

CREAZĂ O BARIERĂ UNICĂ
pentru a preveni depunerile
de lipide şi pentru a înlătura
murdăria3

Formula de acţiune a soluţiei OPTI-FREE® PureMoist®
®
cu matricea de hidratare HydraGlyde este special
creată să:


Menţină un strat de hidratare ce permite
pleoapelor să alunece pe suprafaţa lentilei de
contact fără să se irite.1,2,4



Menţină lentila de contact hidratată pe tot
parcursul zilei.1



Reducă depunerile de lipide şi să înlăture
depunerile de proteine, pentru o lentilă de
contact curată şi împrospătată.1,2,3

Pentru rezultate bune, vă rugăm să urmaţi paşii
de întreţinere recomandaţi pentru soluţia
OPTI-FREE® PureMoist®

REŢINE UMEZEALA
până la 16 ore4

1. Udaţi bine ﬁecare parte a lentilei cu
OPTI-FREE® PureMoist®.
Frecaţi timp de 20 de secunde.

OPTI-FREE®
PureMoist®

2. Clătiţi ﬁecare parte a lentilei de contact
timp de 10 secunde cu soluţie
OPTI-FREE® PureMoist®.

oferă confort foarte bun şi
reduce uscăciunea lentilei la sfârşitul zilei.5
Soluţie obişnuită

OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
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3. Umpleţi caseta de lentile de contact Alcon cu
®
®
soluţie OPTI-FREE PureMoist .
Păstraţi lentilele de contact închise în casetă
peste noapte sau cel puţin 6 ore. După aceea,
lentilele sunt gata pentru a ﬁ utilizate.
Notă: Nu refolosiţi soluţia din caseta de lentile.

