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INSTRUÇÃO DE USO
SOLUÇÃO PARA LENTES DE CONTATO
Solução Para Uso Oftalmológico

SOLUÇÃO ÚNICA PARA USUÁRIOS COM OLHOS SENSÍVEIS. PARA TODO O TIPO DE LENTES DE CONTATO 
HIDROFÍLICAS (incluindo a nova geração de lentes de silicone hidrogel)

SOLUÇÃO PARA LENTES DE CONTATO foi especialmente formulada para proporcionar um conforto extra aos 
usuários de lentes de contato mais sensíveis.

FUNÇÕES: 
Limpeza e eliminação de proteínas, desinfecção, conservação, lavagem, umectação e lubrificação.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 350 mL + 1 frasco com 120mL + 1 porta lentes de contato

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:
Hialuronato de Sódio, Poloxamer, EDTA, polihexanida 0,0001% em uma solução tamponada, isotônica e estéril.

INSTRUÇÕES DE USO:
1. Antes de manipular as lentes, lave cuidadosamente as mãos com água e sabão.
2. Retirar a lente do olho, colocá-la sobre a palma da mão com algumas gotas de UNICA SENSITIVE e 
friccionar ambas as faces durante alguns segundos.
3. Lavar a lente com UNICA SENSITIVE.
4. Depositar cada lente no correspondente compartimento e encher o estojo porta-lentes com a mesma 
solução.
5. Manter as lentes pelo menos 4 horas, ou durante a noite, submersas na solução para assegurar uma 
completa desinfecção.
6. Depois de concluído o processo, colocar a lente diretamente no olho ou enxaguá-la previamente com 
UNICA SENSITIVE.
7. Manter limpo o interior do estojo porta-lentes e renovar a solução todos os dias. Não utilizar a água da 
torneira para limpar o porta-lentes.

PRECAUÇÕES:
• Não utilizar o produto por mais de 90 dias após a abertura do frasco.
• Manter o frasco bem fechado.
• Não utilizar o produto se o selo de segurança estiver danificado ou ausente.
• Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças.
• As lentes podem ser conservadas na solução, no porta-lentes fechado, por até 30 dias.
• Não tocar o gotejador do frasco em nenhuma superfície para evitar que se contamine.
• Em caso de irritação ocular, consultar um especialista.
• Antes de utilizar um medicamento oftálmico, informe o seu médico de que é usuário de lentes de 
contato.
• Não utilize em caso de alergia a qualquer um dos componentes.
• Nunca utilizar água da torneira para enxaguar o estojo das lentes.
• Não utilizar depois do prazo de validade.
• A solução do porta-lentes deve ser renovada depois de cada utilização.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO: 
Armazenar em temperatura entre 5°C – 30°C.

FABRICADO POR:
AVIZOR, S.A.
La Cañada, 17
28850, Torrejón de Ardoz, Madrid – Espanha

REGISTRADO E IMPORTADO POR:
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. 
Rua Batataes, nº 391, 1° andar – conjuntos 11,12 e 13
Jardim Paulista – São Paulo
CNPJ: 04.718.143/0001-94
Responsável Técnico: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre 
CRF/SP 21.079
Registro ANVISA nº: 80102511831

COMERCIALIZADO POR: 
Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Hortolândia/SP
www.legrandpharma.com.br 
SAC 0800 – 500600
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