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solução multiuso 
 

Condiciona, limpa, remove proteínas, desinfeta, enxágua e armazena. Por favor leia cuidadosamente e mantenha 
estas instruções para referência futura. 
Biotrue® Solução Multiuso 
é uma solução estéril multiuso para lentes de contato hidrofílicas, incluindo lentes de silicone hidrogel. O produto é 
apresentado em frascos plásticos de 60 mL, 120 mL e 300 mL. 
Composição: Solução isotônica estéril, contendo hialuronato de sódio, sulfobetaína, poloxamina, ácido bórico, borato de 
sódio, edetato dissódico e cloreto de sódio; preservada com um sistema de desinfecção duplo, contendo poliaminopropil 
biguanida 0,00013% e poliquartenário 0,0001%. 
Indicações: O produto é indicado para o condicionamento diário, limpeza, 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: Se você for alérgico a qualquer ingrediente deste produto, não o utilize.  
Ação: Quando usado diariamente, Biotrue® Solução Multiuso dissolve proteínas, desprende e remove o acúmulo de filme, 
detritos e depósitos das lentes de contato gelatinosas. Biotrue® Solução Multiuso ajuda a prevenir a formação de depósitos 
na superfície da lente, que podem irritar o olho, além de matar os micro-organismos nocivos presentes na lente. Enquanto 
suas lentes estão imersas na solução, são envolvidas com uma película rica em umidade, proporcionando hidratação e 
conforto para o uso durante todo o dia. Biotrue® Solução Multiuso também pode ser usado para enxaguar as lentes. 
Benefícios: Funciona como seus olhos, Biotrue® Solução Multiuso incorpora um lubrificante também existente em seus 
olhos, e é formulado com pH balanceado, compatível com a lágrima saudável. Biotrue® Solução Multiuso protege e reidrata 
as lentes para um uso mais confortável. Biotrue® Solução Multiuso ajuda a prevenir a desnaturação de proteínas da lágrima, 
mantendo as lentes limpas e a inibir a formação de depósitos que podem causar desconforto e reduzir o período de uso 
das lentes. Ao manter as lentes limpas e hidratadas, Biotrue®  Solução Multiuso torna o uso das lentes de contato 
confortável durante todo o dia. Biotrue® - A solução que funciona como seus olhos. 
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 arranhada), 
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. 
Caso apresente algum dos sintomas descritos acima, remova imediatamente suas lentes.  
Caso o desconforto ou problema apresentado desapareça, 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 cessar e a lente parecer 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. Limpe, 
lave 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 Biotrue®  Solução Multiuso, 
deixando secar em seguida.  
Precauções: Sempre descarte a solução após cada uso. Feche bem a embalagem após o uso. Armazenar a solução a 
temperatura ambiente. Usar antes da data de validade impressa no cartucho e no frasco. Descartar a solução 90 dias após 
a abertura do frasco. Manter fora do alcance de crianças. Não utilize regime de desinfecção por aquecimento. O produto é 
contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 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 à 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 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 demonstrado que o risco de reações adversas graves aumenta com a extensão do 



período de uso prolongado das lentes de contato, antes da remoção para limpeza e desinfecção ou descarte e substituição 
das lentes. Estudos também têm demonstrado que os fumantes têm uma maior incidência de reações adversas. Se 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. 
As recomendações de como lavar e friccionar as lentes devem ser seguidas para uma adequada desinfecção, reduzindo 
o risco de contaminação das mesmas. Uma redução no tempo de fricção ou 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 
frequentemente, conforme recomendado. 
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 a ponta do frasco em 
qualquer superfície. Recoloque a tampa após o uso. Não use calor (energia térmica) para desinfecção. 
Advertências: A reutilização da solução do estojo da lente ou a utilização de água para cuidar de suas lentes podem levar 
à contaminação, resultando em lesões oculares e perda potencial da visão. Veja as instruções de uso para informações 
adicionais de segurança. 
Modo de Usar: Este procedimento é recomendado por Bausch + Lomb para garantir a saúde e conforto no uso de lentes 
de contato. Para manter as condições de limpeza, desinfecção e remoção diária de proteínas, seguir os seguintes passos: 
1. Coloque no mínimo 3 gotas de Biotrue® Solução Multiuso de cada lado das superfícies das lentes, friccionando 
delicadamente por 20 segundos; 
2. Lavar completamente cada lado das lentes por 5 segundos, utilizando Biotrue®  Solução Multiuso; 
3. Coloque as lentes de contato limpas no estojo e encha com Biotrue® Solução Multiuso. Deixe as lentes mergulhadas na 
solução por no mínimo 4 horas. Lembre-se de sempre utilizar a solução fresca – descarte a solução do estojo das lentes 
após cada uso. 
Se qualquer detrito permanecer na sua lente de contato, lave-a com Biotrue®  Solução Multiuso antes de colocá-la. Caso 
não for usar as lentes de contato imediatamente, armazene-as no estojo para lentes, bem fechado. Não armazenar suas 
lentes em solução salina em substituição ao Biotrue® Solução Multiuso. A solução salina (soro fisiológico) não desinfeta 
as lentes de contato. 
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 Biotrue® Solução Multiuso antes de 
serem colocadas. 
Siga sempre as instruções de seu oftalmologista. Baseando-se em características químicas individuais de suas lágrimas e 
cronograma de uso da lente, seu oftalmologista pode recomendar produtos e procedimentos adicionais.  
 
Armazenar a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) 
ESTÉRIL – Esterilizado por Filtração 
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