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RENU® 

ADVANCED 
 
solução multiuso 
 
Condiciona, limpa, remove proteínas, desinfeta, umidifica, lava e armazena. 
 
Modo de Usar: Para armazenamento, limpeza, conservação, umidificação, remoção 
de proteínas e desinfecção das lentes, siga esses simples passos: 
 
PASSO 1: Coloque no mínimo 3 gotas de Renu® Advanced Solução Multiuso de cada 
lado das superfícies das lentes, esfregando delicadamente por 20 segundos. 
 
PASSO 2: Enxague completamente cada lado das lentes por 5 segundos, utilizando 
Renu® Advanced Solução Multiuso. 
 
PASSO 3: Coloque as lentes de contato limpas no estojo e preencha com Renu® 
Advanced Solução Multiuso. Deixe as lentes mergulhadas na solução por no mínimo 4 
horas*. Lembre-se de sempre de utilizar a solução fresca – descarte a solução do 
estojo das lentes após cada uso.   
 
*Estudos demonstram que esse é o período necessário para que a Renu® Advanced 
Solução Multiuso exerça sua capacidade de desinfecção para as seguintes bactérias:  
S. aureus, P. aeruginosa, S. marcescens, C. albicans e F. solani. 
 
Suas lentes agora estão prontas para uso. Se qualquer detrito permanecer na sua 
lente de contato, lave-a com Renu® Advanced Solução Multiuso antes de colocá-la.  
 
Siga sempre as instruções de seu oftalmologista. Baseando-se em características 
químicas individuais e tempo de uso da lente, seu oftalmologista pode recomendar 
produtos e procedimentos adicionais.  
 
Caso não for usar as lentes de contato imediatamente, armazene-as no estojo para 
lentes. Não armazenar suas lentes em simples solução salina substituindo Renu® 
Advanced Solução Multiuso. A solução salina não desinfeta o material.  
 
As lentes podem ser armazenadas no estojo fechado por no máximo 30 dias. Caso 
necessite armazenar suas lentes por períodos maiores, estas devem ser limpas e 
desinfetadas com solução fresca de Renu® Advanced Solução Multiuso antes de 
serem colocadas.   
 
Composição: Solução isotônica estéril, contendo poloxamina 1107, poloxamina 181, 
glicilglicina, citrato de sódio, ácido bórico, borato de sódio, edetato dissódico e cloreto 
de sódio e preservada por um sistema triplo de desinfecção (poliaminopropil biguanida 
0,00005%, poliquartenário-1 0,00015% e alexidina 0,0002%). 
 
Mecanismo de ação: Quando usada diariamente, Renu® Advanced Solução Multiuso 
dissolve proteínas e limpa, solta e remove acúmulos de filme, detritos e depósitos das 
lentes de contato gelatinosas. Renu® Advanced Solução Multiuso ajuda a evitar a 
formação de depósitos irritantes na superfície da lente. Mata micro-organismos 



 
 

 

nocivos na lente. Renu® Advanced Solução Multiuso também pode ser usada para 
enxaguar as lentes. 
 
Benefícios de Renu® Advanced Solução Multiuso: Renu® Advanced Solução 
Multiuso tem um sistema único de desinfecção tripla. Renu® Advanced Solução 
Multiuso reidrata as lentes. 
 
Indicações: O produto é indicado para o condicionamento diário, limpeza, 
umidificação, remoção de depósitos de proteínas, lavagem, desinfecção química (sem 
aquecimento) e conservação de lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas), incluindo 
lentes de silicone hidrogel, conforme recomendação do seu oftalmologista. 
 
Contraindicações: Não existem contraindicações para o uso de Renu® Advanced 
Solução Multiuso. Porém, não o utilize caso seja alérgico a algum componente da sua 
fórmula. 
 
Problemas com as lentes de contato e com produtos para os cuidados com as 
lentes podem resultar em infecção e /ou úlcera na córnea e levar a perda da 
visão. É essencial que você siga adequadamente as instruções de seu oftalmologista 
e todas as instruções de uso das lentes de contato, produtos para lentes, e estojo para 
armazenamento das mesmas. 
 
Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente 
e levar à perda de visão. As lentes de uso diário não são indicadas para uso noturno e 
não devem ser usadas durante o sono. Estudos clínicos demonstraram que o risco de 
reações adversas graves aumenta quando essas lentes são usadas da noite para o 
dia. As lentes de uso prolongado devem ser removidas regularmente para limpeza e 
desinfecção ou para descarte e substituição no horário prescrito pelo seu 
oftalmologista. Estudos clínicos mostraram que há um aumento da incidência de 
reações adversas graves em usuários de lentes de contato de uso prolongado em 
comparação com usuários de lentes de contato de uso diário. Estudos também 
mostraram que o risco de reações adversas graves aumenta quanto mais as lentes de 
desgaste são usadas antes da remoção para limpeza e desinfecção ou para descarte 
e substituição. Estudos também mostraram que os fumantes têm maior incidência de 
reações adversas. E se você sentir desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, 
alterações da visão, vermelhidão dos olhos, remover imediatamente as lentes e entrar 
imediatamente em contato com o seu oftalmologista. Recomenda-se que os usuários 
de lentes de contato consultem seu oftalmologista duas vezes por ano, ou se dirigido, 
com mais frequência. 
 
As recomendações de como lavar as lentes devem ser seguidas para uma adequada 
desinfecção, reduzindo o risco de contaminação das mesmas. Uma redução no tempo 
de lavagem pode não limpar adequadamente suas lentes. 
 
O estojo das lentes deve ser preenchido com solução fresca cada vez que você 
armazenar suas lentes, e nunca preenchido até transbordar ou com solução 
reutilizada. Você deve descartar a solução imediatamente após retirar as lentes do 
estojo. Não armazenar ou expor suas lentes ou lavar o estojo de lentes com a água da 
torneira, engarrafada ou destilada, ou com qualquer solução não estéril. 
Lave e enxágue o estojo de lentes e deixe secar sob ar fresco toda vez que remover 
as lentes. Para facilitar a secagem, você pode virar seu estojo de lentes durante a 
secagem, evitando o acúmulo de solução. Substitua seu estojo de lentes 
freqüentemente, conforme recomendado. 
 



 
 

 

A reutilização da solução do estojo da lente ou a utilização de água para cuidar 
de suas lentes pode levar à contaminação, resultando em lesões oculares e 
perda potencial da visão.  
 
Informações importantes para segurança: 

• Siga sempre as instruções de uso do produto. Falha ao seguir as instruções de 
uso do produto pode levar à perda da visão. 

• Visite seu oftalmologista regularmente. 
• Sempre lave e seque as mãos antes de manusear as lentes. 
• Não utilize água da torneira, água engarrafada ou saliva com as lentes ou 

estojo de lentes.  
• Utilizar somente a solução fresca para limpar e desinfetar as lentes de contato. 
• Sempre descartar qualquer solução remanescente no estojo das lentes após 

cada ciclo de desinfecção. 
• Solução salina não desinfeta suas lentes. 
• Substitua sempre as suas soluções, lentes e estojo de lentes conforme 

recomendado. 
• Para evitar contaminação, não toque na ponta do frasco em qualquer 

superfície. Recoloque a tampa após o uso. 
• Não use calor (energia térmica) para desinfecção. 

 
Precauções: 

• Sempre descarte a solução após cada uso. 
• Feche bem a embalagem após o uso. 
• Armazene a solução a temperatura ambiente. Não congele. 
• Usar antes da data de validade impressa no cartucho e/ou frasco. 
• Descartar a solução remanescente 90 dias após a abertura do frasco. 
• Manter fora do alcance de crianças.  

 
Reações adversas (Problemas e o que fazer): Podem ocorrer os seguintes 
problemas: ardor nos olhos, queimação ou coceira (irritação), conforto é menor do que 
quando a lente foi colocada pela primeira vez no olho, sensação de algo no olho 
(corpo estranho, área arranhada), lacrimejamento excessivo (lacrimejamento) do olho, 
secreções oculares incomuns, vermelhidão do olho, nitidez reduzida da visão (baixa 
acuidade visual), visão turva, arco-íris ou halos ao redor dos objetos, sensibilidade à 
luz (fotofobia) ou olhos secos. 
 
Se você observar alguma das situações acima: 
 
Remova imediatamente suas lentes. 

• Se o desconforto ou o problema parar, olhe atentamente para a lente. 
• Se a lente estiver danificada, não a coloque de volta nos olhos. Coloque a lente 

no estojo de armazenamento e entre em contato com seu oftalmologista. 
• Se a lente apresentar sujeira, cílio ou outro corpo estranho, ou o problema 

parar e a lente parecer intacta, limpe completamente, enxague e desinfete a 
lente e recoloque-a. 

• Se o problema persistir, remova imediatamente a lente e consulte o seu 
oftalmologista. 

 
Se algum dos sintomas acima ocorrer, uma condição grave como infecção, úlcera de 
córnea, neovascularização ou irite pode estar presente. Procure identificação 
profissional imediata do problema e tratamento imediato para evitar danos oculares 
graves. 
 



 
 

 

Boa higiene no cuidado da lente: 
• Sempre lave e enxágue as mãos antes de manusear as lentes. 
• Limpe, enxágue e desinfete suas lentes sempre que removê-las. 
• Sempre manuseie a mesma lente, a direita ou a esquerda, primeiro para evitar 

confusões. 
• Após o uso, sempre esvazie e enxágüe a caixa da lente com a Renu® 

Advanced Solução Multiuso para múltiplas finalidades e deixe secar ao ar. 
 
 
Armazenar a temperatura ambiente (até 25°C). Não congelar. 
ESTÉRIL - Esterilizado por Filtração 
Lote e Validade: Vide frasco e/ou cartucho 
 
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. 
Embalagem secundária: BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA. - Rodovia BR 153 Km 42 - 
Zona Urbana - CEP: 75135-040 - Anápolis/GO - Brasil. 
Importado e distribuído por: BL Indústria Ótica Ltda.  - Rua Dona Alzira, 139 - Porto 
Alegre/RS - CEP 91110-010 - CNPJ 27.011.022/0001-03 
 
Registro ANVISA nº: 80136060382 
Farmacêutica Responsável: Patrícia Helena Weber - CRF/RS nº 11.640 
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