
Favor ler cuidadosamente e guardar esta bula para uso futuro.

OPTI-FREE EXPRESS 

Solução de Desinfecção Multi-Propósito

Conforto Prolongado

Sem Fricção

DESCRIÇÃO:

OPTI-FREE EXPRESS  Solução  de  Desinfecção  Multi-Propósito  contém  os  ingredientes 

POLYQUAD® e ALDOX* que destroem os microrganismos nocivos, mas não irritam os olhos. 

Também  contém  citrato,  que  remove  depósitos  de  proteínas  enquanto  suas  lentes  são 

conservadas no estojo sem necessidade de friccioná-las.

OPTI-FREE EXPRESS SDMP  proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo 

para os olhos sensíveis.

OPTI-FREE EXPRESS SDMP umidifica suas lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto 

durante o uso das lentes.

OPTI-FREE EXPRESS SDMP é indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar 

todas as lentes de contato, incluindo as de silicone-hidrogel.

COMPOSIÇÃO:

OPTI-FREE EXPRESS SDMP é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém 

cloreto  de  sódio,  sorbitol,  edetato  dissódico,  ácido  bórico,  aminometilpropanol;  citrato  e 

TETRONIC*  1304  como  agentes  de  limpeza  e  POLYQUAD®  0,001%  (Poliquaternium-1)  e 

ALDOX* 0,0005% (miristamidopropil dimetilamina) como conservantes.

CONTRA-INDICAÇÕES (Razões para não usar): 

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de OPTI-FREE EXPRESS SDMP não devem 

utilizar este produto.



INSTRUÇÕES GERAIS:

· Sempre  lavar  e  enxaguar  suas  mãos  antes  de  manusear  suas  lentes  de  contato.  Sempre 

manusear primeiro a mesma lente, a direita ou a esquerda, para evitar troca das lentes. 

· Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com OPTI-FREE EXPRESS SDMP antes 

de usar, para eliminar qualquer resíduo.

· Após  o  uso,  sempre  esvaziar  o  estojo  para  lentes,  enxaguá-lo  com  OPTI-FREE EXPRESS 
SDMP e deixá-lo secar ao ar. A Alcon recomenda trocar o estojo para lentes freqüentemente.

INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS:

Enxaguar completamente cada lado da lente por 5 segundos com OPTI-FREE EXPRESS SDMP. 

Encher seu estojo para lentes com OPTI-FREE EXPRESS SDMP suficiente para cobrir as lentes. 

Deixar  as  lentes  no  estojo  fechado  durante  a  noite  ou  por  pelo  menos  6  horas.  Após  a 

conservação no estojo, as lentes estão prontas para o uso.

Seu oftalmologista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas 

lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes. Sempre seguir as 

instruções de seu oftalmologista.

Você pode deixar as lentes guardadas no estojo fechado por no máximo trinta dias.  Se suas 
lentes forem guardadas por períodos maiores, elas devem ser limpas e desinfetadas novamente 
com uma solução nova a cada trinta dias e antes de usar.

UMIDIFICAÇÃO:

Se  pequenas  irritações,  desconforto  ou  embaçamento  ocorrer  durante  o  uso  das  lentes  de 

contato,  pingar  uma  ou  duas  gotas  de  uma  solução  umidificante  como  CLENS-100  Gotas 
Umidificantes  diretamente  nos  olhos  e  piscar  duas  ou  três  vezes.  CLENS-100  Gotas 
Umidificantes pode ser utilizado para umidificar as lentes quando for necessário durante o dia.

ADVERTÊNCIAS: 

É essencial seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste 
produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para 



seu  cuidado,  inclusive  o  estojo.  Se  você  sentir  um  desconforto  persistente  nos  olhos, 
lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar IMEDIATAMENTE as lentes 
e consultar seu oftalmologista, porque o problema pode tornar-se mais sério.

PRECAUÇÕES:

· Sempre usar uma solução nova de OPTI-FREE EXPRESS SDMP. Nunca reutilizar a solução do 

seu estojo para lentes.

· Sempre utilizar um estojo para lentes.

· Para evitar contaminação não tocar o conta-gotas em qualquer superfície.

· Tampar após o uso.

· Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.

· Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.

· Usar antes da data de validade marcada no produto.  

· Descartar o restante da solução após seis meses da abertura do frasco.

· Manter fora do alcance das crianças.

· Não usar para desinfecção térmica.

APRESENTAÇÕES:

OPTI-FREE EXPRESS Solução de Desinfecção Multi-Propósito  é esterilizado por filtração e 

apresentado em frascos plásticos de 120 ml e 355 ml. (ESTÉRIL)

Embalagem com ou sem estojo para lentes. 

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.
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ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. N. S. da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 707 7908

*Aldox é uma marca de Alcon, Inc. 

*Clens-100 é uma marca de Alcon, Inc.

*Tetronic é uma marca de Basf Corporation.

Aprovado pela SOBLEC – Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea

ALCON
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