BAUSCH + LOMB
Renu®
solução multiuso
fresh
Desinfeta, Limpa, Enxágua, Armazena, Lubrifica e Remove Proteínas Diariamente.
Todos os Passos em Um Único Frasco
INSTRUÇÕES DE USO: Para limpar, desinfetar e remover proteínas diariamente siga os seguintes passos
indicados abaixo.
Este regime diário é recomendado pela Bausch + Lomb para o uso saudável e confortável de lentes de contato.
1° PASSO: Colocar 3 gotas de renu® fresh solução multiuso em cada um dos lados da superfície da lente e friccionar
levemente por 20 segundos.
2° PASSO: Enxaguar cada lado da lente por 5 segundos com renu® fresh solução multiuso.
3° PASSO: Colocar as lentes no estojo e preencher com renu® fresh solução multiuso. Deixar as lentes mergulhadas
na solução por no mínimo 4 horas. Lembre-se de usar sempre solução nova. Nunca reutilize a solução.
Sempre siga as instruções de seu oftalmologista. Dependendo da composição química da sua lágrima e de seu regime de
uso das lentes, o oftalmologista poderá recomendar cuidados ou procedimentos adicionais.
ARMAZENAMENTO: Você pode armazenar suas lentes de contato no estojo fechado até o uso, por no máximo 30 dias.
COMPOSIÇÃO: Solução isotônica estéril contendo HYDRANATE® (hidroxialquilfosfonato) 0,03%, ácido bórico, edetato
dissódico, poloxamina 1%, borato de sódio e cloreto de sódio; DYMED™ (poliaminopropil biguanida) 0,0001%.
AÇÃO DO PRODUTO: Limpa, solta e remove acúmulo de proteínas e outros depósitos da superfície das lentes de contato
gelatinosas, incluindo as de silicone hidrogel. A remoção de proteínas é mais eficaz quando a solução é utilizada
diariamente. Elimina microrganismos prejudiciais da superfície da lente. Enxágua, conserva e umedece as lentes antes do
uso. Formulado para uso na desinfecção e conservação de lentes por até 30 dias.
INDICAÇÕES DE USO: renu® fresh solução multiuso é indicado para a limpeza diária, remoção de depósitos de
proteínas, enxágue, desinfecção química (sem aquecimento) e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas,
incluindo as de silicone hidrogel, como recomendado por seu oftalmologista.
CONTRAINDICAÇÕES: O produto é contraindicado nos casos de sensibilidade a qualquer componente da fórmula.
Problemas com as lentes de contato e com produtos para cuidar das lentes podem resultar em sérios problemas
oculares.
É essencial que você siga adequadamente as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções de uso das lentes de
contato, produtos para lentes, incluindo o estojo para armazenamento das mesmas. Problemas oculares, incluindo úlceras
na córnea, podem se desenvolver rapidamente e levar à perda da visão. Lentes de uso diário não são indicadas para o
uso durante a noite e não devem ser usadas durante o sono. Estudos clínicos têm demonstrado que o risco de reações
adversas graves é maior quando essas lentes são usadas durante a noite. Lentes de uso prolongado devem ser
removidas periodicamente para limpeza e desinfecção ou para eliminação e substituição, conforme prescrito pelo seu
oftalmologista. Estudos clínicos têm demonstrado que existe um aumento da incidência de reações adversas sérias em
usuários de lentes de contato de uso prolongado em relação aos usuários de lentes de contato de uso diário. Estudos
também têm mostrado que o risco de reações adversas graves aumenta com o tempo em que as lentes de uso prolongado
são usadas antes da remoção para limpeza e desinfecção ou eliminação e substituição. Estudos também têm mostrado
que os fumantes têm uma maior incidência de reações adversas. Se você sentir desconforto ocular, lacrimejamento
excessivo, alterações na visão, vermelhidão dos olhos, remova imediatamente as lentes e procure o seu oftalmologista. É
recomendado aos usuários de lentes de contato consultar um oftalmologista duas vezes por ano, ou mais, conforme
necessidade. O estojo das lentes deve ser preenchido com solução nova cada vez que você armazenar suas lentes, e
nunca preenchido até transbordar ou com solução reutilizada. Deve-se 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 com renu® fresh solução multiuso 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 mensalmente. Advertências:
Descartar a solução do estojo das lentes após cada utilização e não utilizar água para cuidar de suas lentes. Caso
contrário poderá ocorrer contaminação, resultando em lesões oculares e potencial perda da visão.
Informações importantes para segurança:
• Siga sempre as instruções de uso do produto. Falhas ao seguir as instruções de uso do produto podem levar à perda da
visão.
• Visite seu oftalmologista regularmente.
• Sempre lave e seque as mãos antes de manusear suas lentes.
• Não utilize água da torneira, água engarrafada ou saliva com as lentes ou estojo de lentes.
• Utilizar somente a solução nova 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 do estojo das lentes após cada uso.
• Feche bem o frasco após o uso.
• Usar antes da data de validade impressa no cartucho e no frasco.
• Descartar qualquer solução remanescente 90 dias após a abertura do frasco.
• Manter fora do alcance de crianças.
• Armazenar a solução a temperatura ambiente (15°C - 30°C).
REAÇÕES ADVERSAS: Os seguintes problemas podem ocorrer: dor aguda no olho, coceira ou queimação (irritação),
conforto menor do que quando a lente foi utilizada pela primeira vez, sensação de algo no olho (corpo estranho, área
riscada), umidade excessiva (lacrimejamento) dos olhos, secreções oculares anormais, vermelhidão, redução da nitidez
da visão (pobre acuidade visual), visão borrada, halos ou arco-íris em torno dos objetos, sensibilidade à luz (fotofobia), ou
olhos secos.
Se você apresentar qualquer sintoma descrito acima:
REMOVA IMEDIATAMENTE SUAS LENTES.
• Caso o desconforto ou problema apresentado parar, observe de perto as lentes.
• Se estas, de alguma forma apresentarem algum dano, NÃO as coloque novamente nos olhos. Guarde-as no estojo e
procure seu oftalmologista.
• Caso a lente esteja suja, apresente um cílio ou outro corpo estranho, ou se o problema parar e a lente aparentar estar
intacta, limpe-a completamente, lave-a e desinfete-a, e então recoloque-a.
• Se o problema continuar, remova imediatamente as lentes e consulte seu oftalmologista.
Se qualquer um dos sintomas acima ocorrer, uma séria condição pode estar presente, como uma infecção, úlcera de
córnea, neovascularização ou irite.
Procure imediatamente seu oftalmologista para identificação do problema, iniciando o tratamento a fim de evitar sérios
danos ao olho.
CUIDADOS BÁSICOS COM AS LENTES DE CONTATO:
• Sempre lave e enxágue as mãos antes de manipular suas lentes.
• Lave, enxágue e desinfete suas lentes toda vez que as remover.
• Sempre manipule as lentes na mesma ordem, direita ou esquerda primeiro, para evitar mistura.
• Após o uso, sempre descarte a solução do estojo e lave com renu® fresh solução multiuso, deixando secar em seguida.
• Troque o estojo das lentes mensalmente.
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