
Pág. 1 de 10 
 

INSTRUÇÃO DE USO 
 

OPTI-FREE* PUREMOIST* 
 

Solução de Desinfecção Multipropósito (logo) 
 

Estéril 
 
Por favor, leia cuidadosamente e guarde esta instrução de uso para uso futuro caso 
seja necessário. 
 
16 horas de lentes hidratadas proporcionando conforto desde a colocação 
das lentes até a sua remoção. 
 
Limpa, recondiciona, enxagua, desinfeta e conserva. 
Remove depósitos de proteínas. 
Reduz a deposição lipídica. 
Para todas as lentes de silicone hidrogel e gelatinosas. 
 
MODO USO 
Instruções Gerais: 

• Sempre lave e enxágue inteiramente as mãos e seque-as com uma toalha 
livre de fiapos antes de manusear suas lentes de contato. 

• Limpe, lave e desinfete suas lentes a cada vez que removê-las. 
• Não exponha suas lentes de contato à água não-estéril enquanto as estiver 

usando. 
 
Instruções de Uso: 
Para melhores resultados, siga estas instruções para limpar, recondicionar, 
desinfectar, remover proteínas, enxaguar e armazenar suas lentes: 

1. Umidifique inteiramente cada lado da lente com OPTI-FREE* PUREMOIST* 
Solução de Desinfecção Multipropósito. 

2. Friccione cada lado da lente durante 10 segundos (para um total de 20 
segundos de fricção). 

3. Enxágue cada lado das lentes com um fluxo constante de OPTI-FREE* 
PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito por 10 segundos 
(para um total de 20 segundos de enxague). 

4. Preencha seu estojo de lentes ALCON com uma solução nova de OPTI-
FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito. Armazene 
as lentes no estojo fechado durante a noite ou por pelo menos 6 horas. Após 
este procedimento, as lentes estão prontas para o uso. 

 
Se qualquer detrito permanecer nas lentes de contato, enxágue com OPTI-FREE* 
PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito antes de inserí-las nos 
olhos. Você pode deixar suas lentes no estojo de lentes fechado contendo OPTI-
FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito por até 30 dias.  
Após este período, suas lentes devem ser limpas e desinfetadas novamente com 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito  repetindo o 
procedimento do Modo de Uso. Sempre siga as instruções do seu oftalmologista. 
Não altere as instruções para o cuidado de suas lentes ou para o cuidado da solução 
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OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito sem 
consultar o seu oftalmologista. 
 
DESCRIÇÃO 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito é uma 
solução estéril, tamponada, aquosa contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, 
ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, edetato dissódico, dois agentes 
umidificantes (TETRONIC® 1304† e HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante 
(polioxietileno-polixibutileno), os conservantes POLYQUAD* (poliquaternium-1) 
0,001% e ALDOX* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006% e água purificada. 
HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante é um bloco de copolímero com propriedade 
multifuncional desenvolvida principalmente para umidificar e lubrificar lentes de 
silicone hidrogel. Também pode conter ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para 
ajustar o pH. 
 
AÇÕES 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito quando 
utilizado conforme instruções 

• Limpa reduzindo depósitos de lipídios e removendo depósitos de proteínas 
de suas lentes  durante a desinfecção e conservação. 

• Contém POLYQUAD* e ALDOX*, dois agentes de desinfecção 
biocompatíveis com atividade contra microorganismos prejudiciais (bactéria, 
fungo e Acanthamoeba), que podem causar infecções oculares. 

• É usado para enxaguar e recondicionar suas lentes de contato de silicone 
hidrogel e gelatinosas (hidrofílicas). 

• É formulado para desinfetar e conservar lentes por até 30 dias depois da 
última desinfecção. 

 
Benefícios da umidificação, lubrificação, hidratação e limpeza para o uso das 
lentes 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito: 

• Proporciona 16 horas de umidificação duradoura mantendo seu conforto por 
todo o dia. HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante funciona independentemente 
do seu filme lacrimal mantendo a hidratação de suas lentes e proporcionando 
um conforto prolongado nas lentes, desde a sua colocação até a remoção. 

• Mantém uma camada umidificante protetora que permite que a sua pálpebra 
deslize sobre a superfície das lentes sem irritação. 

• Mantém as lentes hidratadas durante todo o dia. 
• Liga-se às áres secas das lentes para reduzir a deposição de lipídios. 
• Reduz a deposição de lipídios e remove depósitos de proteínas para limpeza 

e frescor das lentes. 
 
INDICAÇÕES E USO 
Para uso diário na limpeza, recondicionamento, enxague, redução dos depósitos de 
lipídios e remoção dos depósitos de proteínas, desinfecção química (não térmica) 
e conservação de lentes de contato de silicone hidrogel e gelatinosas (hidrofílicas), 
de acordo com a recomendação do seu médico. 
 
CONTRAINDICAÇÕES (Razões para não usar) 
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Não usar este produto se você for alérgico a qualquer ingrediente presente no OPTI-
FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito. 
 
ADVERTÊNCIAS 
Siga as instruções do seu oftalmologista e todas as instruções de rotulagem para o 
uso apropriado de suas lentes e  dos produtos que cuidam de suas lentes,  incluindo 
o estojo. Não reutilize ou “complete” a solução  presente no estojo de lentes, pois 
isso pode reduzir a eficácia de desinfecção da lente. Problemas oculares, incluindo 
infecção ou úlcera corneal, podem se desenvolver rapidamente e levar à perda da 
visão. Se você sentir desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, alterações 
visuais ou vermelhidão nos olhos, retire as suas lentes imediatamente e consulte o 
seu oftalmologista, uma vez que o problema pode se tornar mais sério. 
 
PRECAUÇÕES 
• Não use se o lacre do produto estiver danificado ou ausente antes da primeira 

abertura. 
• Sempre use uma nova solução de OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de 

Desinfecção Multipropósito. Nunca reutilize a solução do seu estojo de 
armazenamento de lentes. 

• Para evitar contaminação, nunca toque a ponta do frasco em qualquer 
superfície. 

• Recoloque a tampa após o uso. 
• Mantenha o frasco bem fechado quando não estiver em uso. 
• Use antes da data de validade informada na embalagem. 
• Descarte qualquer quantidade de solução não-utilizada em 6 meses após a 

primeira abertura. 
• Não utilizar para  desinfecção por calor (térmica). 
• Armazene em temperatura ambiente (de 15 °C à 30 °C). 
• Mantenha fora do alcance das crianças. 
 
REAÇÕES ADVERSAS 
Se você apresentar desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, alterações 
visuais ou vermelhidão dos olhos, retire suas lentes imediatamente. Consulte o seu 
oftalmologista para identificar o problema e busque tratamento para evitar lesões 
sérias aos olhos. Uma infecção pode estar presente e, se não tratada, pode levar à 
perda de visão. 
 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30ºC). 
 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito é 
esterilizado por filtração e está disponível em frascos plásticos estéreis. O frasco e 
o cartucho são marcados com o número de lote e a data de fabricação. 
 
APRESENTAÇÕES 
Comercial: 60 mL, 90 mL, 120mL, 300mL, 420mL e 470mL. 
Amostra grátis: 60 mL, 120 mL e 300 mL. 
Kit Promocional: 300 mL + 120 mL 
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PRAZO DE VALIDADE 
A validade das apresentações comerciais de 60 mL, 90 mL, 120mL, 300mL, 420mL 
e 470mL é 24 meses. 
A validade da apresentação de 60mL (amostra grátis) é 21 meses. 
 
Lote, fabricação e validade: vide cartucho 
 
Reg. ANVISA: 80153480094 
 
Fabricado por: 
ALCON LABORATORIES, INC. 
6201 South Freeway 
Fort Worth, Texas 
76134, EUA 
 
Importado e distribuído por: 
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. 
Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06  Tamboré 
CNPJ 56.994.502/0015-35 
 
Ou  
 
Avenida Tanner de Melo s/nº, Quadra 06, Área 02 
PARQUE IND. VP JOSÉ ALENCAR - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 
CNPJ: 56.994.502/0025-07 
Indústria Brasileira 
 
Origem do produto: 
Estados Unidos da América 
 
Processo de esterilização usado na fabricação: filtração 
 
Resp. Técnico: Victor A. C. Lopes - CRF-SP n° 74569  
 
† TETRONIC® é uma marca de BASF  
 
* Marca de Novartis 
 
SAC: 0800-7077908 
sac.brasil@alcon.com 
 
Alcon®        
 
© 2017 Novartis  
 
www.br.alcon.com 
 
 
 

 

mailto:sac.brasil@alcon.com
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CARTUCHO 
 

OPTI-FREE* PUREMOIST* 
 

Solução de Desinfecção Multipropósito (logo) 
 

Estéril 
 
Consulte as instruções de uso para maiores orientações e informações importantes 
de segurança. 
 
As instruções de uso estão impressas no interior do cartucho. 
 
Conforto da manhã até a noite – 16 horas comprovadas de hidratação. 
Limpeza e desinfecção avançada. 
Conforto o dia todo. 
Hidratação prolongada. 
Recondiciona e retém hidratação. 
Clinicamente comprovado. 
Conforto prolongado. 
Conforto desde a inserção até a remoção da lente. 
Hydraglyde* Matriz Umidificante proporciona uma camada lubrificante de 
hidratação. 
Fórmula suave e eficaz  que mata germes. 
 
Remove depósitos de proteínas. 
Reduz a deposição lipídica. 
Limpa, recondiciona, enxagua, desinfeta e conserva. 
Para todas as lentes de contato de silicone hidrogel e gelatinosas. 
 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfeção Multipropósito é 
clinicamente comprovado, contendo Hydraglyde* Matriz Umidificante que reveste a 
lente com um escudo de hidratação que dura da manhã até a noite. 
 
Somente OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfeção Multipropósito 
contém HYDRAGLYDE* matriz Umidificante que proporciona 16 horas de lentes 
hidratadas mantendo conforto por todo o dia. 
 
DESCRIÇÃO 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multi-Propósito é uma 
solução estéril, tamponada, aquosa contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, 
ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, edetato dissódico, dois agentes 
umidificantes  (TETRONIC® 1304† e HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante 
(polioxietileno-polixibutileno), os conservantes POLYQUAD* (poliquaternium-1) 
0,001% e ALDOX* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006% e água purificada. 
HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante é um bloco de copolímero com propriedade 
multifuncional desenvolvida principalmente para umidificar e lubrificar lentes de 
silicone hidrogel. Também pode conter ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para 
ajustar o pH. 
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DESINFECÇÃO DUPLA BIOCOMPATÍVEL 
POLYQUAD* e ALDOX* fórmula de desinfecção avançada tem atividade contra 
bactéria, fungo e Acanthamoeba que podem causar infecções oculares. 
 
LENTES HIDRATADAS 
Para uma melhor hidratação e limpeza das lentes, preencha o estojo de lentes com 
solução nova todas as vezes que as lentes forem conservadas. Nunca reutilize a 
solução. Isto ajudará a atingir o máximo de hidratação na superfície das lentes por 
todo o dia, se usada adequadamente.  
 
ADVERTÊNCIAS 
Reutilizar a solução ou usar água com as lentes de contato podem contaminá-las, 
resultando em sérios danos aos olhos e potencial perda da visão. Veja as instruções 
de uso dentro do cartucho para instruções completas e informação  adicional 
importante de segurança. 
 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multi-Propósito contém 
HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante e é uma fórmula patenteada que foi 
especialmente desenvolvida para: 
- Proporcionar 16 horas de hidratação. 
- Remove depósitos de proteínas. 
- Reduz a deposição lipídica. 
- Fórmula suave e eficaz  que mata germes. 
 
BOAS PRÁTICAS EM CUIDADOS COM LENTES DE CONTATO 
Siga sempre as instruções de uso. 
Use somente solução nova para limpar e desinfectar as lentes de contato. 
Descarte qualquer solução restante do estojo de lentes após a desinfecção. NUNCA 
REUTILIZE SOLUÇÃO. 
 
Não utilize OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multi-Propósito 
se você é alérgico a qualquer um dos seus componentes. 
 
LACRE DE SEGURANÇA 
Para sua proteção, o frasco possui lacre de segurança ao redor do gargalo do 
frasco. Não use se o lacre estiver danificado ou se o frasco não contiver o lacre no 
momento da compra. Remova completamente o lacre do frasco antes do uso.  
 
COMO FUNCIONA 

1. No estojo de lentes, HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante se incorpora e se 
espalha na superfícies das lentes para mantê-las hidratadas ao longo do dia. 

2. HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante proporciona uma camada contínua de 
umidade para o conforto desde a colocação até a remoção das lentes. 

 
CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30 °C). 
 
Use antes da data de validade marcada no produto. 
 
Depois de aberto, descartar qualquer solução remanescente após seis meses. 
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Processo de esterilização usado na fabricação: filtração. 
 
Reg. ANVISA: 80153480094 
 
Fabricado por: 
ALCON LABORATORIES, INC. 
6201 South Freeway 
Fort Worth, Texas 
76134, EUA 
 
Importado e distribuído por: 
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. 
Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06  Tamboré 
CNPJ 56.994.502/0015-35 
 
Ou  
 
Avenida Tanner de Melo s/nº, Quadra 06, Área 02 
PARQUE IND. VP JOSÉ ALENCAR - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 
CNPJ: 56.994.502/0025-07 
Indústria Brasileira 
 
Origem do produto: 
Estados Unidos da América 
 
Resp. Técnico: Victor A. C. Lopes - CRF-SP n° 74569  
 
SAC: 0800-7077908 
sac.brasil@alcon.com 
 
† TETRONIC® é uma marca registrada da BASF 
 
* Marca de Novartis 
 
Alcon®        
 
Lote: 
Fab.: 
Val.:  
 
© 2017 Novartis  
 
www.br.alcon.com 
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RÓTULO 
 

OPTI-FREE* PUREMOIST* 
 

Solução de Desinfecção Multipropósito 
 

Estéril 
 
Consulte as instruções de uso para maiores orientações e informações importantes 
de segurança. 
 
Limpa, recondiciona, enxagua, desinfeta e conserva. 
16 horas de lentes hidratadas. 
Remove depósitos de proteínas. 
Reduz a deposição lipídica. 
Para todas as lentes de contato silicone hidrogel e gelatinosas. 
 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito foi 
especialmente desenvolvida para proporcionar: 
- 16 horas de hidratação. 
- conforto desde a colocação das lentes até sua remoção. 
- camada umidificante protetora das lentes. 
 
Para melhores resultados, siga as instruções para o cuidado de suas lentes 
descritas no cartucho e nas instruções de uso. Para melhores resultados, preencha 
o estojo com solução nova todas as vezes que as lentes forem conservadas. Nunca 
reutilize a solução. Isto ajudará a atingir o máximo de hidratação na superfície das 
lentes por todo o dia se usadas adequadamente. Você pode conservar suas lentes 
no estojo de lentes fechado por até 30 dias. 
 
Sempre siga as orientações do seu oftalmologista. 
 
DESINFECÇÃO DUPLA BIOCOMPATÍVEL 
POLYQUAD* e ALDOX* fórmula de desinfecção avançada tem atividade contra 
bactéria, fungo e Acanthamoeba que podem causar infecções oculares. 
 
ADVERTÊNCIA 
Reutilizar a solução ou utilizar  água com as lentes de contato podem contaminá-
las, resultando em sérios danos aos olhos e potencial perda de visão. 
 
Não utilize OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multi-Propósito 
se você é alérgico a qualquer um dos seus componentes. 
 
Use antes do prazo de validade informado na embalagem.  
 
DESCRIÇÃO 
OPTI-FREE* PUREMOIST* Solução de Desinfecção Multipropósito é uma 
solução estéril, tamponada, aquosa contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, 
ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, edetato dissódico, dois agentes 
umidificantes  TETRONIC® 1304† e HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante 
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(polioxietileno-polixibutileno), os conservantes POLYQUAD* (poliquaternium-1) 
0,001% e ALDOX* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006% e água purificada.  
HYDRAGLYDE* Matriz Umidificante é um bloco de copolímero com propriedade 
multifuncional desenvolvida principalmente para umidificar e lubrificar lentes de 
silicone hidrogel. Também pode conter ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para 
ajustar o pH. 
 
Se você for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula, não utilize este 
produto. 
 
Depois de aberto, descartar qualquer solução remanescente após seis meses. 
 
LACRE DE SEGURANÇA 
Para sua proteção, o frasco possui um lacre de segurança ao redor do gargalo. Não 
use se o lacre estiver danificado ou se o frasco não contiver o lacre no momento da 
compra. Remova completamente o lacre do frasco antes do uso. 
 
CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30 °C). 
 
Processo de esterilização usado na fabricação: filtração 
 
Reg. ANVISA: 80153480094 
 
Fabricado por: 
ALCON LABORATORIES, INC. 
6201 South Freeway 
Fort Worth, Texas 
76134, EUA 
 
Importado e distribuído por: 
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. 
Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06  Tamboré 
CNPJ 56.994.502/0015-35 
 
Ou  
 
Avenida Tanner de Melo s/nº, Quadra 06, Área 02 
PARQUE IND. VP JOSÉ ALENCAR - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 
CNPJ: 56.994.502/0025-07 
Indústria Brasileira 
 
Origem do produto: 
Estados Unidos da América 
 
Resp. Técnico: Victor A. C. Lopes - CRF-SP n° 74569  
 
SAC: 0800-7077908 
sac.brasil@alcon.com 
 
© 2017 Novartis       

mailto:sac.brasil@alcon.com
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† TETRONIC® é uma marca registrada da BASF 
 

* Marca de Novartis 
        
Alcon® 
 
Lote: 
Fab.: 
Val.:  
 
www.br.alcon.com 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                     _____________________________ 
Milena Gutierrez Chaw                                      Victor A. C. Lopes  
Representante Legal                                         Resp. Técnico: CRF-SP n° 74569 
 

http://www.br.alcon.com/
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