INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Dezinfectează, curăţă, clătește, păstrează, deproteinizează.
Indicaţii:
Pentru curăţare, dezinfectare şi înlăturarea zilnică a proteinelor, urmaţi paşii simpli de mai jos. Acest regim zilnic este recomandat
de firma Bausch + Lomb pentru o purtare sănătoasă şi confortabilă a lentilelor de contact.
Pasul 1: Puneţi cel puţin 3 picături de soluţie multifuncţională ReNu MultiPlus pe fiecare din suprafeţele lentilei şi frecaţi uşor
timp de 20 secunde pe fiecare parte.
Pasul 2: Clătiţi în întregime fiecare parte a lentilei timp de 5 secunde cu soluţie multifuncţională ReNu MultiPlus.
Pasul 3: Puneţi lentilele de contact curăţate în recipientul pentru lentile şi umpleţi recipientul cu soluţie proaspătă ReNu
MultiPlus. Lăsaţi lentilele în soluţie cel puţin 4 ore. Amintiţi-vă să folosiţi mereu soluţie proaspătă – nu refolosiţi niciodată soluţia.
Lentilele tale sunt acum gata pentru a fi purtate. Dacă totuși rămân impurități pe lentile, clătește-le cu soluție ReNu MultiPlus
înainte de aplicare.
Urmează întotdeauna instrucţiunile specialistului tău oftamolog. Bazându-se pe compoziţia chimică a lacrimilor tale şi pe
programul de purtare a lentilelor, specialistul tău oftamolog îți poate recomanda produse sau proceduri suplimentare.
Păstrează lentilele într-un recipient închis special conceput pentru acestea. Nu folosi niciodată soluție salină în locul soluției
multifuncționale ReNu MultiPlus. Soluția salină nu are rol dezinfectant.
Poți păstra lentilele într-un recipient închis, până când le vei folosi din nou, pe o perioadă de maximum 30 de zile. Dacă lași
lentilele în recipient pe perioade mai lungi de timp, acestea trebuie curăţate şi dezinfectate înainte de a fi purtate, cu soluţie
proaspătă ReNu MultiPlus, la interval de 30 de zile.

Conţinut: soluţie sterilă, izotonică, care conţine HYDRANATE® (hidroxialchilfosfonat) 0.03%, acid boric, edetat disodic, poloxamină
1%, borat de sodiu şi clorură de sodiu; DYMED™ (poliaminpropil biguanidă) 0.0001% cu rol conservant. Dacă sunteți alergic la
vreun ingredient al acestui produs, opriți utilizarea.

Acţiuni: Curăţă şi înlătură depunerile de proteine şi alte impurități de pe suprafaţa lentilelor de contact moi și previne apariția
acestora. Soluţia multifuncţională ReNu MultiPlus distruge microorganismele dăunătoare de pe suprafaţa lentilelor. Clătește,
păstrează și hidratează lentilele înainte de utilizare. Formulată pentru utilizare în dezinfecție și depozitare a lentilelor până la 30
de zile după dezinfecție.

Indicaţii: Soluţia multifuncţională ReNu MultiPlus este indicată pentru dezinfecţia chimică (nu la cald), igiena zilnică, înlăturarea

zilnică a proteinelor, curățarea şi păstrarea tuturor lentilelor de contact moi, inclusiv cele din silicon-hidrogel, în conformitate cu
recomandările specialistului oftalmolog.

Contraindicaţii: Dacă sunteţi alergic (ă) la vreun ingredient al acestui produs, opriţi utilizarea.
AVERTISMENTE ȘI PRECAUŢII: UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A LENTILELOR DE CONTACT ȘI A SOLUȚIILOR DE ÎNTREȚINERE
POATE DUCE LA INFECȚII OCULARE SEVERE ȘI PIERDEREA VEDERII. Este foarte important să respecți recomandările specialistului
oftalmolog și instrucțiunile de utilizare ale produselor, inclusiv cele cu privire la recipientul pentru păstrarea lentilelor de contact.
Infecțiile oculare se pot dezvolta foarte rapid și pot duce la pierderea vederii. Lentilele de port de zi nu sunt indicate să fie purtate
atunci când dormi. Studiile clinice au arătat demonstrat creșterea riscului de reacții adverse severe la cei care poartă acest tip de
lentile de contact atunci când dorm. Lentilele de port extins (zi și noapte) ar trebui în mod regulat să fie curățate și dezinfectate pe
parcursul perioadei de purtare sau să se urmeze recomandările specialistului oftalmolog. Studiile clinice au demonstrat că există
o incidență mai crescută a reacțiilor adverse severe în rândul celor care poartă lentile de contact în mod extins (zi și noapte)
comparativ cu cei care le poartă în regim de purtare zilnică. Studiile au arătat de asemenea faptul că fumatul se asociază cu o
incidență mai crescută a evenimetelor nedorite la purtătorii de lentile de contact.
Dacă simți disconfort la purtare, ai ochii roșii, lăcrimezi sau vederea devine neclară, scoate lentilele de contact și ia imediat
legătura cu un specialist oftalmolog.
Se recomandă ca purtătorii de lentile de contact să efectueze un examen oftalmologic de cel puțin 2 ori pe an, sau la
recomandarea specialistului oftalmolog.

Nerespectarea recomandărilor cu privire la înlocuirea soluției din recipient sau folosirea apei de la robinet pentru curățarea
lentilelor, pot duce la contaminarea lentilelor și a recipientului și la infecții oculare severe. Citește instrucțiunile de mai jos pentru
informații suplimentare cu privire la siguranța utilizării.

Informaţii importante de siguranţă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respectaţi întotdeauna procedurile de întreţinere a lentilelor. Nerespectarea acestora poate duce la apariţia unor
infecţii grave la nivelul ochilor și la pierderea vederii.
Vizitaţi-vă specialistul oftalmolog în mod regulat.
Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini înainte de a manevra lentilele.
Nu folosiţi apa de la robinet, apa îmbuteliată sau saliva pentru curăţarea lentilelor sau a recipientului pentru lentile de
contact.
Folosiţi numai soluţie proaspătă pentru curăţarea şi dezinfectatarea lentilelor de contact.
Aruncaţi soluţia din recipientul pentru lentile după fiecare utilizare.
Soluţiile saline sau picăturile lubrifiante nu dezinfectează lentilele de contact.
Respectaţi întotdeauna perioada recomandată de înlocuire pentru lentilele de contact, soluţia și recipientul pentru
lentile de contact.
Nu atingeţi capul flaconului de o suprafaţă sau de ochi deoarece aceasta poate contamina soluţia sau poate cauza
afecţiuni oculare. Puneţi capacul flaconului după fiecare utilizare.
Nu folosiţi soluţia împreună cu o metodă de dezinfectare la cald.

Avertismente și precauţii:
•
•
•
•
•
•

Aruncaţi soluţia din recipientul pentru lentile de contact după fiecare utilizare.
Puneţi capacul flaconului după fiecare utilizare.
Păstraţi la temperature camerei.
Folosiţi înainte de data expirării marcată pe ambalaj şi pe flacon.
Aruncaţi soluţia rămasă după 90 zile de la deschidere.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

Reacţii adverse (Simptome și mod de acţiune): Probleme care pot apărea sunt: iritație oculară, senzație de arsură, înțepătură,
senzație de corp străin în ochi, diminuarea confortului, lăcrimare excesivă, secreții oculare neobișnuite, înroșirea ochilor,
reducerea vederii sau vedere fluctuantă, vedere încețoșată, perceperea de halouri în jurul obiectelor, sensibilitate la lumină sau
senzașie de ochi uscat. Dacă apar, persistă sau se dezvoltă vreuna dintre simptomele de mai sus Îndepărtaţi imediat lentilele de
contact.
• Dacă disconfortul sau simptomele dispar, priviţi cu atenţie lentila.
• Dacă lentila este deteriorată, nu o mai pune pe ochi și ia legatura imediat cu specialistul oftalmolog.
• Dacă lentila este mudară, prezintă impurități sau alte depuneri, dar nu este deteriorată, curăță, dezinfectează și clătește
bine lentila și reaplic-o pe ochi.
• Dacă problemele persistă, scoate imediat lentila / lentilele și ia legatura cu specialistul oftalmolog.
• Dacă apar, persistă sau se dezvoltă vreuna dintre simptomele de mai sus, întrerupeţi folosirea lentilelor de contact şi
consultaţi de urgenţă specialistul dumneavoastră oftamolog.

Igiena optimă
•
•
•
•

Spală-te întotdeauna pe mâini înainte de a manevra lentilele de contact
Curăță, dezinfectează și clătește lentilele după fiecare utilizare
Începe întotdeauna cu aceeași lentilă la aplicare / scoatere, pentru a nu le încurca (mai ales dacă ai dioptrii diferite)
După folosire, aruncă soluția din recipient, clătește recipientul cu soluție ReNu MultiPlus proaspătă și apoi lasă
recipientul deschis, să se usuce la aer.

Mod de ambalare: Soluţia multifuncţională ReNu MultiPlus este disponibilă în flacoane sterile de 60ml, 120ml, 240ml și 360 ml.
Flacoanele și ambalajul de carton sunt inscripţionate cu numărul lotului și data expirării.

