
OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă multifuncţională 
INSTRUCŢIUNI pentru toate mărimile de ambalaj 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie şi păstraţi acest prospect din ambalaj pentru folosirea ulterioară  
 
OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă multifuncţională 
Lentile umectate timp de 16 ore, asigurând confortul, de la inserţie până la îndepărtarea acestora  

Curăţă, recondiţionează, clăteşte, dezinfectează, păstrează 
Îndepărtează lipidele şi proteinele, zilnic  
Previne depunerile de lipide. 
Pentru toate lentilele din hidrogel siliconic şi lentilele de contact moi.  

 
 
DESCRIERE:  
OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă multifuncţională este o soluţie apoasă sterilă, 
tamponată, ce conţine citrat de sodiu, clorură de sodiu, acid boric, aminometilpropanol, sorbitol, 
EDTA disodic, 2 agenţi de umectare (TETRONIC® 1304† şi HydraGlyde™ Moisture Matrix [EOBO 
41™- polioxietilen-polioxibutilen]) cu POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0.001% şi ALDOX® 
(miristamidopropil dimetilamină) 0.0006%  ca şi conservanţi. HydraGlyde™ Moisture Matrix este 
un copolimer multi-funcţional brevetat ce a fost creat în primul rând pentru umectarea şi 
lubrifierea lentilelor de hidrogel siliconic. 
 
 
ACŢIUNI: 
Când este folosită conform instrucţiunilor, OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă 
multifuncţională : 
 

• Curăţă prin îndepărtarea lipidelor şi proteinelor de pe lentilele dumneavoastră în timpul 
dezinfectării şi păstrării acestora. 

 
• Cei 2 dezinfectanţi biocompatibili, POLYQUAD® şi ALDOX®,  prezintă activitate împotriva 

microorganismelor dăunătoare (bacteria, fungi şi Acanthamoeba) 
 
• Este utilizat pentru a clăti şi recondiţiona lentilele dumneavoastră de contact din silicon 

sau moi (hidrofile) 
 
• Este formulată pentru dezinfectarea şi păstarea lentilelor până la 30 de zile după 

dezinfectare. 
 
Atunci când OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă multifuncţională este utilizată zilnic, 
nu este nevoie de un curăţător enzimatic separat. 
Nu vă păstraţi lentilele în soluţie salină în loc de OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă 
multifuncţională. Soluţia salină nu dezinfectează lentilele. 

                                                            
† TETRONIC® este marcă înregistrată a BASF. 

 
 
INDICAŢII (Utilizare): 
Pentru utilizarea pentru curăţarea zilnică, recondiţionarea, clătirea, îndepărtarea depunerilor de 
lipide şi proteine, dezinfectarea chimică (nu prin căldură) şi păstrarea lentilelor de hidrogel 
siliconic şi a celor moi (hidrofilice), conform recomandărilor medicului dumneavoastră oftalmolog.  
 
Beneficii ale umectării, lubrifierii, hidratării şi curăţării pentru purtarea lentilelor de contact  
 
OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă multifuncţională: 

• Asigură 16 ore de umectare de lungă durată, oferindu-vă confortul pentru întreaga zi. 
HydraGlyde® Moisture Matrix acţionează independent de filmul  lacrimal pentru a menţine 
umiditatea pe lentilele dumneavoastră şi asigură confortul, de la inserţie până la 
îndepărtarea lentilelor. 

• Menţine un strat umed continuu, ce permite pleoapei dumneavoastră să alunece pe 
suprafaţa lentilei, fără iritaţie. 

• Menţine lentila hidratată pe tot parcursul zilei. 
• Aderă la zonele uscate ale lentilei, pentru a bloca depunerea de lipide şi proteine, pentru 

lentile curate şi proaspete. 
• Îndepărtează depozitele de lipide şi proteine pentru lentile curate şi proaspete 

 
 
CONTRAINDICAŢII (Motive pentru a NU le folosi):  
Nu utilizaţi produsul, dacă sunteţi alergic la oricare dintre ingredientele acestuia.   
 
 
INSTRUCŢIUNI GENERALE :  

• Îndepărtaţi complet sigilul imprimat din jurul gâtului flaconului înaintea utilizării.  
• Spălaţi-vă şi uscaţi-vă mereu mâinile înainte de a manipula lentilele dumneavoastră de 

contact. 
• Spălaţi, recondiţionaţi, clătiţi şi dezinfectaţi lentilele de fiecare dată când le scoateţi. 
• Manipulaţi mereu aceeaşi lentilă, cea stângă sau cea dreaptă, pentru a evita confuzia. 
• După folosire, goliţi şi clătiţi mereu cutia pentru lentile cu OPTI-FREE® PureMoist® soluţie 

dezinfectantă multifuncţională,  proaspătă, şi lăsaţi-o să se usuce la aer. 
 
 
PENTRU REZULTATE OPTIME, URMAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU CLĂTIRE, 
RECONDIŢIONARE, DEZINFECTARE ŞI ÎNDEPĂRTAREA PROTEINELOR: 

• Umeziţi cu atenţie fiecare parte a lentilei cu OPTI-FREE® PureMoist® soluţie 
dezinfectantă multifuncţională. Frecaţi lentila timp de 20 de secunde. 

• Clătiţi fiecare parte a lentilei pentru 10 secunde cu un jet continuu de OPTI-FREE® 
PureMoist® soluţie dezinfectantă multifuncţională  

•  Umpleţi cutia ALCON® pentru lentile cu OPTI-FREE® PureMoist® soluţie dezinfectantă 
multifuncţională,  proaspătă. Păstraţi lentilele în cutia pentru lentile închisă pe parcursul 
nopţii sau cel puţin 6 ore. După îmbibare, lentilele sunt gata pentru a fi purtate. 
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