
Importante: Leia atentamente as instruções de uso abaixo e guarde-as para futuras consultas. 
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Fórmula: Boston SIMPLUSTM Solução Multiação combina sistema de limpeza com desinfecção e conservação de lentes 
de contato gás permeáveis. Boston SIMPLUSTM Solução Multiação é uma solução aquosa estéril tamponada, levemente 
hipertônica contendo poloxamina, hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato de sódio, cloreto de sódio, 
hidroxipropilmetilcelulose, Glucam-20 e preservada com gluconato de clorexidina (0,003%) e poliaminopropilbiguanida 
(0,0005%). 
Ação do produto: Boston SIMPLUSTM Solução Multiação remove proteínas e lipídios da superfície da lente, evitando a 
formação de depósitos.  
A solução é indicada para o enxágue das lentes e remoção de depósitos despregados das lentes. O sistema de multi-
polímero (hidroxipropilmetilcelulose) condiciona a lente para gerar mais conforto após a inserção. O umectante (Glucam-
20) mantém a lente hidratada. Esta formulação é designada para prover um efeito relaxante aos olhos, além de conter um 
sistema preservativo com ação comprovada na eliminação de microrganismos. 
Além desta solução ser efetiva em limpeza e desinfecção, ela é compatível com seus olhos após a inserção da lente. 
Indicações: O produto é indicado para desinfecção química (não térmica), limpeza diária, remoção diária de proteína, 
lubrificação, enxágue e conservação de todas as lentes de contato rígidas gás permeáveis de acrilato de silicone e acrilato 
de fluorosilicone. 
Precauções: É importante seguir todas as instruções de uso e as recomendações do seu oftalmologista quanto aos 
cuidados com os olhos, ao uso adequado das lentes de contato e ao uso dos produtos de limpeza das lentes. 
Advertências: 
- Não use em lentes de contato gelatinosas. 
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças. 
- Nunca reutilize esta solução. Para garantir desinfecção adequada, substitua completamente a solução do estojo, todos 
os dias, antes de guardar as lentes. 
- Use antes da data de vencimento indicada no frasco. Mesmo que o frasco não tenha sido aberto, ele deve ser descartado 
na data de vencimento. 
- Este produto é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. 
- Não toque o bico gotejador do frasco, para evitar contaminação. Mantenha o frasco fechado. 
Efeitos adversos: Ardência, irritação, lacrimejamento ou secreção, vermelhidão, diminuição da qualidade visual, fotofobia, 
olhos secos. Ao surgimento de qualquer um dos sintomas descritos, retire e examine as lentes. Higienize-as conforme 
orientações do Modo de usar, se necessário. Ao persistir o problema, consultar um oftalmologista.  
Modo de usar: 
Para garantir as propriedades de desinfecção, todos os passos listados abaixo devem ser seguidos. 
1. Lave bem as mãos com sabonete neutro antes de manusear as lentes de contato (cuidado: alguns sabonetes líquidos 
podem conter agentes oleosos). 
2. Coloque as lentes no estojo vazio e preencha-o com Boston SIMPLUSTM Solução Multiação. Deixe as lentes no estojo 
por no mínimo 4 (quatro) horas (ou a noite inteira) antes de usá-las. 
3. Após o período descrito acima, remova as lentes do estojo e friccione suavemente ambos os lados das lentes com 4 
(quatro) gotas de Boston SIMPLUSTM Solução Multiação na palma da mão por 20 (vinte) segundos. Não há necessidade 
da adição de outro produto para a limpeza. 
4. Enxágue as lentes com Boston SIMPLUSTM Solução Multiação em jatos sucessivos por 5 (cinco) segundos para eliminar 
depósitos desprendidos das lentes, antes de inserí-las nos olhos. 
5. Cuidadosamente lave o interior do estojo com água quente e deixe-o secar após cada uso. 
6. Descarte a solução 90 dias após a abertura do frasco. Registre a data de abertura no espaço disponível no rótulo do 
frasco. 
Nota: Quando usada diariamente, a solução terminará antes de 90 dias. 
Esterilizado por filtração. 
Conservar a solução em temperatura de 15ºC a 25°C. Não congelar. 
Prazo de validade: 36 meses da data da fabricação. 
 
Fabricante legal: Bausch & Lomb Incorporated 
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 - Estados Unidos 
Local de Fabricação: Bausch & Lomb Incorporated 
8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598 - Estados Unidos 
Importado e Distribuído por: BL Indústria Ótica Ltda.  
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