
OPTI-FREE RepleniSH
Płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych

Codziennie odświeża powierzchnię soczewki.

CHARAKTERYSTYKA

Wielofunkcyjny płyn dezynfekujący OPTI-FREE RepleniSH z formułą TearGlyde 
czyści, odświeża, dezynfekuje oraz służy do spłukiwania i przechowywania 
soczewek.

Zastrzeżony system odświeżający TearGlyde zapewnia długotrwałe 
utrzymanie stałego nawilżenia1-3.

OPTI-FREE RepleniSH zawiera również POLYQUAD, związek konserwujący OPTI-FREE RepleniSH zawiera również POLYQUAD, związek konserwujący 
wolny od biguanidów, który zapewnia biokompatybilną dezynfekcję soczewek
silikonowo-hydrożelowych i innych soczewek miękkich4-6.

Kompatybilny z soczewkami hydrożelowymi oraz silikonowo-hydrożelowymi1,2.

Czas przydatności do użycia przez 6 miesięcy od otwarcia jest znacząco 
dłuższy niż dla większości innych płynów pielęgnacyjnych do soczewek.

KORZYŚCI

Komfort: TearGlyde odświeża w nocy powierzchnię soczewki, aby utrzymać 
jej nawilżenie dla komfortu użytkowania i uczucia świeżości1.

Skuteczność: OPTI-FREE RepleniSH działa w synergii z filmem łzowym w 
celu ułatwienia utrzymania warstwy nawilżenia z naturalnych łez na 
powierzchni soczewki1,2.

Niezawodność: Niezawodność: Ulepszona formuła dezynfekująca, która jest kompatybilna 
z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi i innymi miękkimi. Zabija bakterie, 
które mogą powodować infekcje oczu5,6.

Delikatność: Sprawdzony delikatny związek czyszczący usuwa osady 
białkowe, dzięki czemu soczewki są świeże i komfortowe przez cały dzień2,7.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez 
Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. 

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty. 

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:
- ma ukończone 16 lat,- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  
  uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.
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INFORMACJE TECHNICZNE

Rodzaj: Wielofunkcyjny

Nawilżenie: TearGlyde

Czyszczenie: C9-ED3A/Tetronic 1304*

Podwójny system dezynfekcji: Polyquad, Aldox

Okres trwałości: 6 miesięcy po otwarciu opakowania

Wielkość opakowania:Wielkość opakowania: 300 ml, 120 ml
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