OPTI-FREE® PureMoist®
Víceúčelový roztok pro pohodlí po celý den.
Duální dezinfekční systém
POLYQUAD® a ALDOX®
přispívá k bezproblémovému nošení
kontaktních čoček a chrání zdraví Vašich očí.
Zvlhčující komplex HydraGlyde®
vytváří kolem kontaktní čočky zvlhčující obal
pro pohodlí od rána do nočních hodin.1,2,3

Rituál péče o kontaktní čočky
Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a čistící roztok.
Umyjte si ruce, opláchněte je a osušte.
Postup čištění víceúčelovým roztokem OPTI-FREE® PureMoist®4
1.

2.

Vyjměte čočku z pravého
oka a položte ji na dlaň
ruky. Navlhčete čočku čistícím roztokem a promněte
ji jemně v dlani z obou
stran po dobu 20 sekund.
Následně oplachujte
každou stranu čočky po
dobu 10 sekund.

3.

4.

Naplňte pouzdro označené
písmenem R po okraj
čerstvým roztokem
a uložte čočku do pouzdra.

Stejný postup opakujte
pro levou čočku. Nechte
čočky uzavřené v pouzdře
nejméně 6 hodin.

Po uplynutí 6 hodin jsou čočky dezinfikované a připravené k použití.
Po nasazení čoček použitý roztok vylijte a pouzdro nechejte na vzduchu oschnout.
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AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®
Peroxidový roztok pro hloubkovou dezinfekci a dlouhotrvající pohodlí.
• Peroxidový systém pro čištění, dezinfekci,
neutralizaci, odstraňování proteinů
a uchovávání kontaktních čoček.
• Zvlhčující komplex HydraGlyde® vytváří
kolem kontaktní čočky obal pro celodenní
pohodlí při nošení.
• Neobsahuje konzervační látky, vhodný pro
citlivé oči.

Rituál péče o kontaktní čočky
Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a čistící roztok.
Umyjte si ruce, opláchněte je a osušte.
Postup čištění peroxidovým roztokem AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®1
Otevřete modrý košíček držáku označený R.
Vyjměte čočku z pravého oka a vložte ji na
vyklenutí držáku. Košíček zavřete a dbejte
na to, abyste neskřípli čočku. Stejným způsobem umístěte kontaktní čočku z levého
oka do bílého košíčku označeného L.

1.

Důkladně oplachujte obě
čočky v košíčku po dobu
5 sekund roztokem
AOSEPT® PLUS
s HydraGlyde®

2.

3.

Naplňte nádobku pouzdra
až po rysku peroxidovým
roztokem.
Vložte držák s čočkami
do pouzdra, zašroubujte
a nechte působit po dobu
nejméně 6 hodin.
V pouzdře probíhá chemická
reakce, v průběhu které se
AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®
neutralizuje na fyziologický roztok.

Po uplynutí 6 hodin jsou čočky dezinfikované a připravené k použití.
Po nasazení čoček použitý roztok vylijte a pouzdro nechejte na vzduchu oschnout.
Nikdy nedopusťte, aby se nezneutralizovaný roztok dostal do přímého kontaktu s okem.
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