INSTRUÇÃO DE USO
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES
Estéril
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES é uma solução segura e eficaz para umidificar lentes de
contato gelationosas (hidrofílicas), silicone hidrogel e lentes rígidas / gás-permeáveis de
fluorsilicone-acrilato e silicone-acrilato durante o uso de suas lentes. OPTI-FREE* GOTAS
UMIDIFICANTES, quando utilizado 4 vezes por dia, ajuda a prevenir o depósito de proteínas em
suas lentes gelatinosas (hidrofílicas). OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES é uma formulação livre
de timerosal e ácido sórbico. Utilizar conforme recomendação do seu oftalmologista.
DESCRIÇÃO:
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES é uma solução aquosa, tamponada, isotônica e estéril que
contém tampão citrato/borato, cloreto de sódio, com edetato dissódico 0,05%, e com conservante
Poliquaternium-1, RLM-100 (ácido carboxílico de lauril éter PEG-11) e TETRONIC 1304.
AÇÕES:
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES umidifica suas lentes, reduz o desconforto associado com o
uso de lentes de contato e ajuda a remover partículas que podem causar irritação e/ou
desconforto. OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES, quando utilizado 4 vezes por dia, ajuda a
prevenir o depósito de proteínas em suas lentes gelatinosas (hidrofílicas).
INDICAÇÕES:
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES pode ser usado para lubrificar e umidificar diariamente lentes
de contato gelatinosas de uso prolongado e descartáveis (hidrofílicas), bem como lentes rígidas /
gás permeáveis (fluorsilicone-acrilato e silicone-acrilato) e lentes de silicone hidrogel, como segue:
•

Umidificar as lentes quando necessário durante o dia para reduzir o desconforto.

•

Umidificar as lentes de contato de uso prolongado antes de dormir e ao acordar.

CONTRAINDICAÇÕES (RAZÕES PARA NÃO USAR):

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES não
devem utilizar este produto.
ADVERTÊNCIAS:
PROBLEMAS COM AS LENTES DE CONTATO E COM O ESTOJO PODEM RESULTAR EM SÉRIOS
DANOS AOS OLHOS. É essencial seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções
que constam neste produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os
produtos que se usam para seu cuidado, inclusive o estojo. Problemas com os olhos, incluindo
ulcerações nas córneas podem se desenvolver rapidamente e levar a perda da visão. LENTES DE
USO DIÁRIO NÃO SÃO INDICADAS PARA USO NOTURNO E NÃO DEVEM SER USADAS ENQUANTO
DORMIR. Estudos clínicos mostraram o risco aumentado de reações adversas sérias quando essas
lentes são usadas durante a noite. Lentes de contato de uso prolongado devem ser regularmente
removidas para limpeza e desinfecção ou para eliminação e substituição conforme cronograma
prescrito pelo oftalmologista.
Estudos clínicos têm demonstrado que existe um aumento da incidência de reações adversas
graves em usuários de lentes de contato de uso prolongado quando comparado com usuários de
lentes de contato de uso diário. Os estudos também mostraram que o risco de reação adversa
séria aumenta quanto maior o tempo de permanência com as lentes nos olhos antes da remoção
para limpeza e desinfecção ou para descartar e repor. Estudos mostram que fumantes têm um
maior risco de incidência de reação adversa.
Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na
visão ou vermelhidão, retirar IMEDIATAMENTE as lentes e consultar seu oftalmologista.
É recomendado que usuários de lente de contato visitem o seu oftalmologista duas vezes ao ano
ou mais frequentemente, se assim orientado. Se suas lentes são de uso prolongado, seu
oftalmologista pode prescrever visitas mais frequentes. Manter fora do alcance das crianças.
PRECAUÇÕES:
•

Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato.

•

Conservar em temperatura ambiente.

•

Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.

•

Usar antes da data de validade marcada no produto.

•

Descartar o restante da solução após seis meses da abertura do frasco.

REAÇÕES ADVERSAS (PROBLEMAS E O QUE FAZER):
Os seguintes problemas podem ocorrer enquanto utilizar as lentes de contato:
•

Dor, queimação ou coceira (irritação) nos olhos.

•

Lacrimejamento excessivo dos olhos.

•

Secreção anormal dos olhos.

•

Vermelhidão dos olhos.

•

Redução da acuidade visual (precisão da visão).

•

Visão embaçada.

•

Sensibilidade à luz (fotofobia).

•

Olhos secos.

Se você notar qualquer um dos problemas acima, remova e examine suas lentes. Se o problema
parar e a lente não parecer danificada, limpe, enxágue e desinfete as lentes e recoloque-as. Se o
problema persistir ou as lentes parecerem danificadas, remova imediatamente suas lentes e
consulte imediatamente seu oftalmologista.
Se qualquer um dos problemas acima ocorrer, uma condição séria como infecção, ulceração nas
córneas, neovascularização, ou irite podem aparecer.
Procure imediatamente seu oftalmologista para identificação do problema e um tratamento para
evitar danos graves ao olho.
INSTRUÇÕES:
Remova completamente o lacre de segurança antes do uso.
PARA UMIDIFICAR AS LENTES: Se pequenas irritações, desconforto ou embaçamento ocorrer
durante o uso das lentes, instilar 2 gotas em cada olho e piscar 2 ou 3 vezes. Ou usar ao longo do
dia, quando necessário, para aumentar o conforto das lentes.
PARA PREVENIR O DEPÓSITO DE PROTEÍNAS EM SUAS LENTES: Instilar 2 gotas em cada olho e
piscar 2 ou 3 vezes. Usar até 4 vezes por dia para ajudar a prevenir o acúmulo de depósito de
proteínas e resíduos em suas lentes.

CUIDADOS COM AS LENTES: Sempre limpar e desinfetar suas lentes de contato todas as vezes que
forem removidas. Para prevenir contaminação e ajudar a evitar problemas sérios nos olhos,
sempre esvaziar e enxaguar o estojo das lentes com uma solução nova e deixe-o secando ao ar.
APRESENTAÇÕES:
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES é esterilizado por filtração e apresentado em frasco plástico
de 3 mL, 5 mL, 10 mL ou 15 mL.
LENTES:
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES pode ser usado para lubrificar e umidificar diariamente lentes
de contato gelatinosas de uso prolongado e descartáveis (hidrofílicas), bem como lentes rígidas /
gás-permeáveis (fluorsilicone–acrilato e silicone-acrilato) e lentes de silicone hidrogel.
Lote, fabricação e validade: vide cartucho.
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RÓTULO
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES
Estéril
Remove proteínas e resíduos e umidifica durante o uso das lentes.
Para todas as lentes de contato.
3 mL; 5 mL; 10 mL; 15 mL
Composição, indicações, restrições ao uso e modo de usar: vide bula.
Não use se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco.
MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE.
Lot:
Fab:
Val:
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CARTUCHO
OPTI-FREE* GOTAS UMIDIFICANTES
Estéril
Para todas as lentes de contato.
Reduz o desconforto das lentes.
Solução segura e eficaz para prevenir depósitos de proteínas nas lentes.
Remove proteínas e resíduos e umidifica durante o uso das lentes.
3 mL; 5 mL; 10 mL; 15 mL
LACRE DE SEGURANÇA: Não use se o lacre de segurança estiver violado ou ausente. Não use se a
embalagem estiver aberta ou danificada.
Composição, Indicações, Restrições ao uso e Modo de usar: vide bula.
CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Use antes da data de validade marcada no produto.
Descarte a solução após seis meses da abertura do frasco.
Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração.
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