
 
 
Bausch + Lomb ReNu MultiPlus Lubricating and Rewetting Drops: soluție oculară sterilă, lubrifiantă și hidratantă care se instilează 
în ochi peste toate tipurile de lentile de contact moi (hidrofile) din hidrogel și silicon-hidrogel, cu rolul de a asigura un confort 
sporit și de lungă durată pe tot parcursul purtării. 
 
INSTRUCȚIUNI: În timp ce purtati lentilele de contact, aplicati 1-2 picături de soluție lubrifiantă ReNu Drops in fiecare ochi, de 
3-4 ori pe zi sau de câte ori este necesar.  
Dacă pe parcursul purtării lentilelor de contact (ex. la calculator, în medii cu aer condiționat etc.) apar iritații oculare minore, 
disconfort sau vedere încețoșată, puneți 1-2 picături de soluție lubrifiantă ReNu Drops în ambii ochi și clipiți de 2-3 ori. Dacă 
disconfortul persistă, scoateți imediat lentilele de contact și consultati un specialist oftalmolog. 
 
CONŢINUT: soluție sterilă izotonă ce conține povidonă (PVP - polivinilpirolidona) cu rol de agent de hidratare, acid boric, 
clorură de potasiu, borat de sodiu și clorură de sodiu, edetat disodic 0.1% si acid sorbic 0.1%.  
 
ATENȚIONĂRI:  
Dacă sunteți alergici la unul dintre ingredientele soluției ReNu Drops, nu folosiți acest produs!  
• Flaconul este steril până la desigilarea acestuia.  
• Aruncați soluția rămasă după 6 luni de la deschidere!  
• Nu folosiți soluția după termenul de expirare înscris pe ambalaj!  
• Nu lăsați la îndemâna copiilor!  
 
MĂSURI DE PRECAUȚIE:  
• Nu atingeți de nici o suprafață vîrful picurator al flaconului, pentru a evita contaminarea soluției.  
• Păstrați flaconul de soluție închis, pentru a evita contaminarea și evaporarea acesteia.  
• Respectați măsurile de igienă și întreținere precum și modul de purtare a lentilelor de contact, recomandate de 

specialistul oftalmolog. Nerespectarea acestor măsuri poate duce la apariția unor infecții oculare severe.  
• A se păstra la temperatura camerei (15-300 C). 
 
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: Picăturile lubrifiante ReNu Drops sunt disponibile în flacoane sterile de 8ml. Flacoanele și ambalajul de 
carton sunt inscripţionate cu numărul lotului și data expirării. 
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 


