CARTUCHO
OPTI-FREE* REPLENISH*
Solução de desinfecção multipropósito
Limpa – Enxágua – Desinfeta – Reidrata – Conserva
Retém a hidratação intensificando o conforto.
Para lentes de contato gelatinosas e silicone hidrogel
Apresentações: 60 mL, 90 mL, 120 mL, 300 mL, 60 mL + estojo para lentes contato, 90 mL + estojo para lentes
contato, 120 mL + estojo para lentes contato, 300 mL + estojo para lentes contato
Kit Promocional: 300 mL + 120 mL, 300 mL + 120 mL + estojo para lentes contato
Composição
OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio,
cloreto de sódio, borato de sódio, propilenoglicol, TEARGLYDE* duplo sistema de ação reidratante exclusivo
composto por TETRONIC® 1304† e ácido nonanoil etilenodiaminotriacético, conservantes POLYQUAD* 0,001%
(Poliquaternium-1) e ALDOX* 0,0005% miristamidopropildimetilamina.
Não utilize a solução de desinfecção multipropósito OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção multipropósito
se você é alérgico a qualquer componente.
Armazenar entre 15°C e 30°C.
Não utilizar para desinfecção térmica.
Usar antes da data de validade marcada na embalagem.
Descartar qualquer quantidade não-utilizada do produto 6 meses após a abertura do frasco.
Lacre de Segurança
Para sua proteção, este frasco possui um lacre impresso ao redor do bocal. Não use se o lacre estiver violado ou
ausente no momento da compra. Remova completamente o lacre impresso ao redor do bocal antes do uso.
Vide instrução de uso para maiores instruções e outras informações importantes de segurança.
A instrução de uso está impressa no interior do cartucho.
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INSTRUÇÕES DE USO
OPTI-FREE* REPLENISH*
Solução de desinfecção multipropósito
Esta instrução de uso contém informações importantes sobre o uso e a segurança do produto. Favor ler
atentamente e guardar esta instrução de uso para uso futuro.
Retém a hidratação intensificando o conforto.
Limpa – Enxagua – Desinfeta – Reidrata – Conserva
Remove depósitos de proteínas
Para lentes de contato gelatinosas e silicone hidrogel
Descrição
OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio,
cloreto de sódio, borato de sódio, propilenoglicol, TEARGLYDE* duplo sistema de ação reidratante exclusivo
composto por TETRONIC® 1304† e ácido nonanoil etilenodiaminotriacético, conservantes POLYQUAD* 0,001%
(Poliquaternium-1) e ALDOX* 0,0005% miristamidopropildimetilamina.
Ações
Sempre quando utilizado conforme indicação, OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP:
• Limpa através do desprendimento e remoção do acúmulo de proteínas e outros depósitos e resíduos das
suas lentes durante a desinfecção e armazenamento;
• Elimina microorganismos prejudiciais (germes) da superfície das lentes;
• Enxagua e armazena lentes de silicone hidrogel e lentes gelatinosas (hidrofílicas);
• Desinfeta e armazena lentes por até 30 dias após a desinfecção;
Indicações
Para o uso diário na limpeza, reidratação, enxágue, remoção de depósitos de proteínas, desinfecção química (não
térmica), conservação e armazenamento de lentes silicone hidrogel e lentes gelatinosas (hidrofílicas), de acordo com
o recomendado por seu oftalmologista. OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP também pode ser utilizada com OPTI-FREE*
SUPRACLENS* removedor de protéina diário.
Conforto e Benefícios de Hidratação no Uso de Lentes de Contato
Enquanto as lentes estão no estojo, OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP reidrata diariamente a superfície das lentes
através da adsorção de um sistema exclusivo de umectação, que permite que uma fina camada de hidratação,
proveniente das lágrimas, se mantenha na superfície das lentes ao longo do dia. Isto permite a formação de uma
camada hidratante contínua entre a lente e o olho, proporcionando conforto durante todo o dia pela manutenção da
hidratação da lente. Esta camada hidratante na superfície das lentes ajuda a manter a aparência de olhos sadios
(livre de irritação) em muitos pacientes. Aumenta o conforto para usuários de todas lentes gelatinosas que
normalmente relatam desconforto. Reidrata lentes a fim de manter a sua camada hidratante, proporcionando a
muitos pacientes uma visão nítida ao fim do dia.
Contraindicações (razões para não usar)
Não utilize a solução de desinfecção multipropósito OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção multipropósito
se você é alérgico a qualquer componente.
Instruções Gerais
• Sempre lavar e enxaguar inteiramente as mãos e secá-las com uma toalha limpa e livre de fiapos antes de
manusear suas lentes de contato;
• Limpar, enxaguar e desinfetar suas lentes toda vez que removê-las;
• Não exponha suas lentes de contato à água não-estéril enquanto as estiver usando;
• Substitua o estojo de lentes de contato pelo menos a cada 3 meses ou de acordo com o recomendado pelo
fabricante do estojo;

Instruções de Uso
• Molhe completamente cada lado da lente com OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção
multipropósito;
• Friccione cada lado da lente por 10 segundos (para um tempo total de 20 segundos de fricção);
• Enxágue cada lado da lente com um fluxo constante de OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção
multipropósito por 10 segundos (para um tempo total de 20 segundos de fricção);
• Preencha o estojo de lentes com uma solução nova de OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção
multipropósito;
• Armazenar as lentes no estojo fechado durante a noite ou por pelo menos 6 horas. Após a conservação no
estojo, as lentes estão prontas para uso;
• Se qualquer resíduo permanecer nas lentes de contato, enxágue com OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP antes
de colocá-las. Você pode deixar as suas lentes armazenadas no estojo fechado contendo OPTI-FREE*
REPLENISH* SDMP por no máximo trinta dias. Após este período, as lentes devem ser limpas e desinfetadas
novamente com uma solução nova de OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP antes de usar suas lentes;
Se estiver utilizando OPTI-FREE* SUPRACLENS* removedor de proteína diário, siga as respectivas instruções da
embalagem, incluindo o enxágue antes de colocar as lentes de contato.
Advertências
É essencial que você siga as instruções do seu oftalmologista e todas as instruções de rotulagem para o uso
apropriado e cuidado de suas lentes e dos produtos que são utilizados para o seu cuidado, incluindo o estojo. Não
reutilize ou “complete” a solução no estojo da lente, pois isso pode reduzir a eficácia de desinfecção. Problemas
oculares, incluindo infecção ou úlceras na córnea, pode desenvolver-se rapidamente e levar à perda de visão. Se
você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão,
retirar imediamente as lentes e consultar seu oftalmologista, pois o problema pode se tornar mais sério.
Precauções
• Não utilize se o lacre do produto estiver violado ou ausente antes da primeira abertura;
• Sempre utilizar uma solução nova de OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP. Nunca reutilizar a solução do seu
estojo para lentes;
• Nunca use água, solução salina ou gotas re-umectantes para desinfectar suas lentes;
• Para evitar contaminação, não toque o conta-gotas do frasco em qualquer superfície;
• Recoloque a tampa após o uso;
• Manter o frasco bem fechado quando não estiver em uso;
• Utilizar a solução antes do prazo de validade marcado na embalagem;
• Descartar qualquer quantidade não-utilizada do produto 6 meses após a abertura do frasco;
• Armazenar entre 15°C e 30°C;
• Mantenha fora do alcance de crianças;
• Não utilizar para desinfecção térmica;
Efeitos Adversos
Se você apresentar desconforto ocular, lacrimejamento excessiva, visão alterada ou vermelhidão nos olhos, remova
suas lentes de contato imediatamente. Consulte seu oftalmologista para identificar o problema e procure
tratamento para evitar uma lesão grave. Uma infecção ocular pode estar presente e, se não tratada, pode levar à
perda da visão.
Conteúdo da Embalagem (Como é Fornecido)
OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção multipropósito é esterilizada por filtração e fornecida em frascos de
plásticos esterilizados em apresentações de 60 mL, 90 mL, 120 mL, 300 mL ou 300 mL + 120 mL. Os frascos e
cartuchos são marcados com o número de lote e a data de validade.
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RÓTULO
OPTI-FREE* REPLENISH*
Solução de desinfecção multipropósito
Vide instrução de uso para maiores instruções e outras informações importantes de segurança.
Limpa – Enxagua – Desinfeta – Reidrata – Conserva
Para lentes de contato gelatinosas e silicone hidrogel
Apresentações: 60 mL, 90 mL, 120 mL, 300 mL, 60 mL + estojo para lentes contato, 90 mL + estojo para lentes
contato, 120 mL + estojo para lentes contato, 300 mL + estojo para lentes contato
Kit Promocional: 300 mL + 120 mL, 300 mL + 120 mL + estojo para lentes contato
Descrição
OPTI-FREE* REPLENISH* SDMP é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio,
cloreto de sódio, borato de sódio, propilenoglicol, TEARGLYDE* duplo sistema de ação reidratante exclusivo
composto por TETRONIC® 1304† e ácido nonanoil etilenodiaminotriacético, com conservantes POLYQUAD* 0,001%
(Poliquaternium-1) e ALDOX* 0,0005% miristamidopropildimetilamina.
Não utilize a solução de desinfecção multipropósito OPTI-FREE* REPLENISH* solução de desinfecção multipropósito
se você é alérgico a qualquer componente.
Armazenar entre 15°C e 30°C.
Não utilizar para desinfecção térmica.
Usar antes da data de validade marcada na embalagem.
Descartar qualquer quantidade não-utilizada do produto 6 meses após a abertura do frasco.
Para evitar contaminação, não toque o conta-gotas do frasco em qualquer superfície. Manter o frasco bem fechado
quando não estiver em uso.
Lacre de Segurança
Para sua proteção, este frasco possui um lacre impresso ao redor do bocal. Não use se o lacre estiver violado ou
ausente no momento da compra. Remova completamente o lacre impresso ao redor do bocal antes do uso.
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