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Opti-free Express płyn do soczewek 355 ml
 

Cena: 24,97 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 355 ml

Postać Płyny

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Opti-free Express płyn do soczewek to preparat przeznaczony do soczewek miękkich oraz silikonowo-hydrożelowych.
Preparat jest jałowy i wielofunkcyjny. Jest to produkt, który ma działanie oczyszczające, odkażające oraz nawilżające, a jednocześnie
jest delikatny dla oczu. Na co jest Opti-free Express płyn do soczewek? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest
codzienna pielęgnacja miękkich soczewek kontaktowych. Opti-free Express pozwala na utrzymanie soczewek w czystości, poza tym ma
działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Wyrób medyczny można wykorzystać do spłukiwania soczewek, a poza tym umożliwia ich
oczyszczenie oraz dezynfekcję. Dodatkowo będzie odpowiedni również do przechowywania soczewek. Pomaga w pozbyciu się z ich
powierzchni osadów białkowych, niszczy mikroorganizmy, jednocześnie pozostając w pełni bezpiecznym dla oczu. Działanie wyrobu
medycznego Opti-free Express płyn do soczewek dodatkowo przyczynia się do nawilżenia soczewek, dzięki czemu ich noszenie nie
wiąże się z dyskomfortem czy podrażnieniami.

W opakowaniu znajduje się 355 ml płynu do soczewek Opti-free Express. W skład wyrobu medycznego wchodzi jałowy, zbuforowany
roztwór izotoniczny, który składa się z chlorku sodu oraz soli sodowej EDTA, a także z kwasu bornego i aminoetylopropanolu, a oprócz
tego z cytrynianów oraz Tetronic® 1304, Polyquad® 0,001%, a także Aldox® 0,0005%. Wyrób medyczny Opti-free Express płyn do
soczewek należy stosować według zaleceń producenta i w określony przez niego sposób.

Soczewki kontaktowe wystarczy zanurzyć w płynie, a dokładnie oczyszczą się z osadów białkowych i mikroorganizmów. Stosowanie 
Opti-free Express nie wymaga zatem ręcznego czyszczenia soczewek. Jeśli użytkownik zdecyduje się jednak na ręczne oczyszczanie
soczewek, co stanowi najbardziej efektywną metodę oczyszczania, przed przystąpieniem do działania musi dokładnie umyć ręce, a
następnie potrzeć delikatnie opuszkami palców zmoczone płynem Opti-free Express soczewki z każdej ze stron. Kolejny krok to ich
dokładne opłukanie. W czasie korzystania z wyrobu medycznego należy unikać dotykania jego aplikatora palcami. Opti-free Express
płyn do soczewek powinien być regularnie wymieniany w pojemniku na soczewki, poza tym należy pilnować, aby pojemnik był dobrze
zamknięty w czasie przechowywania. Każdorazowo należy również dopilnować, aby wyrób medyczny został prawidłowo zakręcony, co
pozwoli zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniem.

Wyrób medyczny Opti-free Express płyn do soczewek posiada przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z niego
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korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na choć jeden ze składników produktu. Płyn jest ważny przez 6 miesięcy od
otwarcia – po tym czasie nie należy z niego już korzystać. Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze pokojowej,
zabezpieczając go przed niekorzystnym działaniem wysokiej temperatury. Nie należy z preparatu korzystać, gdy minie podany na
opakowaniu termin ważności. Wyrób medyczny powinien być ponadto przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Skład
OPTI-FREE EXPRESS® jałowy, zbuforowany, izotoniczny wodny roztwór zawierający chlorek sodu, sorbitol, sól sodową EDTA, kwas
borny, aminoetylopropanol, cytryniany i TETRONIC® 1304 jako składniki czyszczące, składniki konserwujące: POLYQUAD® (chlorek
polidronium) 0,001% oraz ALDOX® (miristoamidopropylodimetyloamina) 0,0005%.

Wskazania i działanie

Alcon Opti-Free Express to wyrób medyczny, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo.
Utrzymuje soczewki czyste i wygodne w użyciu.
Zapewnia codzienną pielęgnację wszystkich miękkich soczewek kontaktowych.
Ważność płynu po otwarciu: do 6 miesięcy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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