Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSHTM
Prosím přečtěte si pozorně příbalovou informaci a uložte pro případ, že si ji budete
potřebovat přečíst znovu.
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSHTM
Zvyšuje pohodlnost nošení
a regeneruje povrch čočky pro udržení vlhkosti
Bez mnutí
Čistí, regeneruje, oplachuje, dezinfikuje, uchovává
Pro silikon-hydrogelové a měkké kontaktní čočky
POPIS:
®
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE RepleniSHTM je sterilní pufrovaný
izotonický vodný roztok, obsahující citronan sodný, chlorid sodný, boritan sodný,
propylenglykol, patentovaný systém regenerace TEARGLYDE® s dvojím účinkem
®
†
(TETRONIC 1304 , kyselina nonanoyl-ethylendiaminotrioctová) s konzervačními
®
®
látkami POLYQUAD (polyquaternium-1) 0,001% a ALDOX (myristamidopropyldimetylamin) 0,0005%.
†

TETRONIC® je registrovaná ochranná známka BASF.

ÚČINKY:
®
Při používání dle návodu víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE
RepleniSHTM:
•

Čistí Vaše čočky tím, že z nich při dezinfekci a uchovávání uvolní a odstraní
nashromážděné bílkoviny, usazeniny a další látky.

•

Ničí škodlivé mikroorganismy(bakterie) na povrchu čoček.

•

Používá se pro opláchnutí a uchovávání Vašich silikon-hydrogelových a
měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček.

•

Jeho složení slouží k dezinfekci a uchovávání čoček v pouzdře po dobu až 30
dnů po dezinfekci.
®

Je-li víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE RepleniSHTM používán denně,
není potřeba žádný další enzymatický čisticí přípravek.
Při používání víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® RepleniSHTM není
třeba používat fyziologický roztok.
INDIKACE (použití)
Pro použití při denním čištění, regeneraci, oplachování, odstraňování bílkovinných
usazenin, chemické (nikoliv tepelné) dezinfekci a uchovávání silikon-hydrogelových a
měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček dle doporučení Vašeho očního specialisty.

VÝHODY PRO UŽIVATELE ČOČEK, PLYNOUCÍ Z POHODLÍ A ZVLHČENÍ
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Při uložení čoček v pouzdře na čočky regeneruje víceúčelový dezinfekční roztok
®
OPTI-FREE RepleniSHTM každodenně povrch čočky tím, že se na povrch adsorbuje
patentovaný smáčecí systém, který umožňuje, že se na povrchu čočky po celý den
udrží tenká vlhká vrstva přirozených slz. To umožní vznik nepřerušovaného
ochranného štítu vlhkosti mezi čočkou a okem, poskytující po celý den příjemné pocity
v důsledku udržení čoček ve vlhkém stavu. Tento štít vlhkosti na povrchu čočky
napomáhá u mnoha pacientů udržet oči bílé (bez zarudnutí).
Zvyšuje pohodlí pro uživatele kontaktních čoček z nejběžnějších měkkých materiálů,
kteří mají jinak při nošení nepříjemné pocity.
Regeneruje čočky s cílem udržet na jejich povrchu vlhkost, což umožňuje mnoha
pacientům na konci dne jasnější vidění.
KONTRAINDIKACE (důvody, proč přípravek nepoužívat):
Lidé s alergií na jakoukoliv složku víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI®
FREE RepleniSHTM by tento přípravek neměli používat.

VŠEOBECNÉ POKYNY:
• Před použitím sejměte ochrannou folii, umístěnou kolem hrdla lahvičky.
• Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce.
• Čočky při každém vyjmutí očistěte, zregenerujte, opláchněte a vydezinfikujte.
• Vždy nejdříve manipulujte se stejnou čočkou, pravou nebo levou, abyste předešli
záměně.
• Po použití pouzdro vyprázdněte, vypláchněte čerstvým víceúčelovým
®
dezinfekčním roztokem OPTI-FREE RepleniSHTM a nechte vyschnout na
suchém vzduchu .
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ, REGENERACI, DEZINFEKCI A ODSTRANĚNÍ BÍLKOVIN:
•

Každou stranu čočky důkladně opláchněte (po dobu 5 sekund) víceúčelovým
dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSHTM.

•

Naplňte pouzdro na čočky ALCON čerstvým víceúčelovým dezinfekčním
®
roztokem OPTI-FREE RepleniSHTM. Nechte čočky v uzavřeném pouzdře přes
noc, nejméně však 6 hodin. Po této době jsou čočky připraveny k použití.

®

Zůstanou-li na kontaktních čočkách nějaké mechanické částice, opláchněte je před
nasazením víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSHTM.
Čočky můžete ponechat v uzavřeném pouzdře na čočky s víceúčelovým
dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSHTM až 30 dnů. Po této době se musí
Vaše čočky každých 30 dnů a před nošením očistit a vydezinfikovat pomocí
®
víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE RepleniSHTM.
Vaše oči jsou specifické. Váš oční specialista Vám může na základě složení Vašich
slz a harmonogramu nošení čoček doporučit ještě další přípravky nebo procedury
určené k péči o čočky. Pokyny očního specialisty vždy dodržujte. Pokyny pro péči o
čočky neměňte bez porady s očním specialistou.
Doporučí-li Vám oční specialista mnutí čoček, nakápněte na čočku několik kapek
roztoku a několik sekund ji mněte. Poté postupujte podle výše uvedených pokynů.
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VAROVÁNÍ:
Je velmi důležité, abyste dodržovali pokyny očního specialisty a veškeré pokyny v
příbalové informaci, jež se týkají správného používání a řádné péče o Vaše čočky a
přípravků pro péči o čočky, včetně pouzdra na čočky. Pokud máte při nošení
přetrvávající nepříjemné pocity, dochází-li k nadměrnému slzení, změnám vidění nebo
se objeví zarudnutí oka, OKAMŽITĚ čočky vyjměte a poraďte se se svým očním
specialistou, protože daný problém by se mohl zhoršit.
UPOZORNĚNÍ:
•

®

•
•
•
•

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE RepleniSHTM používejte vždy
čerstvý. Roztok v pouzdře pro uložení čoček nepoužívejte nikdy opakovaně.
Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se ničím ústí kapací láhve.
Po použití nasaďte zpět uzávěr.
Uchovávejte při pokojové teplotě. Uchovávejte ve vzpřímené poloze.
Pokud roztok nepoužíváte, nechte láhev vždy dobře uzavřenou.

•
•
•
•

Používejte pouze do doby použitelnosti, vyznačené na přípravku.
Šest měsíců po prvním otevření veškerý zbylý roztok zlikvidujte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte spolu s tepelnou dezinfekcí.

BALENÍ
®

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE RepleniSHTM, který je sterilizován
filtrací, se dodává v umělohmotných láhvích ve velikosti od 60 ml do 300 ml.
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