
LENTES DE CONTATO E SOLUÇÕES.

SOLUÇÕES MULTIPROPÓSITO

CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde* é um sistema para limpeza, desinfecção, 
remoção de proteína e armazenamento para todos os tipos de lentes de contato, 
incluindo as gelatinosas de hidrogel, silicone hidrogel e rígidas. Esse sistema é 
composto pela solução CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde* e no estojo de lentes 
com catalisador de neutralização AODISC.

Reg. ANVISA: 81869420092.
Tipo de lente: para todas as 
lentes de contato de silicone hidrogel, 
hidrogel e rígidas gás permeáveis.
Apresentação: 360 ml.

Composição: é uma solução aquosa sem conservantes 
contendo triplo agente de limpeza. Essa formulação 
contém peróxido de hidrogênio, cloreto de sódio, 
PLURONIC® 17R4, fosfato de sódio monobásico 
(mono-hidratado), fosfato dibásico de sódio (anidro), 
DEQUEST® 2060 e surfactante AL-100158. 
Também contém HYDRAGLYDE* como matriz 
umidificante.

Modo de uso: coloque as lentes nos lados corretos do suporte. 
Lave bem as lentes com CLEAR CARE* PLUS no suporte por 5 
segundos. Preencha o copo com a solução CLEAR CARE* PLUS 
até a linha de preenchimento e coloque o suporte com as lentes. 
Deixe as lentes submersas por um mínimo de 6 horas ou durante 
a noite para neutralizar a solução. Agora suas lentes estão prontas 
para serem usadas. Nunca enxágue suas lentes de contato com 
CLEAR CARE* PLUS antes de inserí-las nos seus olhos. Se você deseja 
enxaguá-las após a neutralização, use soro fisiológico estéril ou 
solução multipropósito indicada para lentes de contato de uso único.

CLEAR CARE* 
PLUS 

Solução de Limpeza e 
Desinfecção

Limpa, umidifica, hidrata, enxágua, desinfeta, conserva, remove 
lipídios e depósitos de proteína. Conforto o dia todo.2,15

Reg. ANVISA: 81869420086.
Tipo de lente: para todas  as lentes 
gelatinosas de hidrogel e silicone hidrogel.
Apresentação: 120 ml e Kit Promocional 
(OPTI-FREE® Puremoist* SDMP 300 ml + 
120 ml amostra grátis + 1 estojo para lentes 
de contato).

Composição: OPTI-FREE® Puremoist* é uma solução 
estéril, tamponada, aquosa, contendo citrato de sódio, 
cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, 
edetato dissódico, duplos agentes umidificantes 
TETRONIC® 1304** e HYDRAGLYDE* Matriz 
Umidificante (polioxietileno-polixibutileno), com 
conservantes POLYQUAD® (poliquaternium-1) 0,001% e 
ALDOX® (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006%.

Modo de uso: molhar as lentes completamente em cada lado. 
Friccionar as lentes por 20 segundos, em ambos os lados. Enxaguar 
cada lado das lentes por 10 segundos com um fluxo constante 
de OPTI-FREE® Puremoist*. Preencher seu estojo de lentes com 
uma solução nova de OPTI-FREE® Puremoist*. Guardar as lentes 
e conservá-las fechadas no estojo de lentes durante a noite ou 
por pelo menos 6 horas. Após este procedimento, as lentes estão 
prontas para o uso. Lembre-se de trocar a solução do estojo 
diariamente. 

OPTI-FREE® 
Puremoist* 

Solução de Desinfecção 
Multipropósito

Limpa, enxágua, desinfeta, hidrata e conserva.  
Conforto prolongado mesmo para olhos sensíveis.15

Reg. ANVISA: 81869420088.
Tipo de lente: para todas as lentes de 
contato gelatinosas, inclusive as de silicone 
hidrogel.

Apresentação: frasco com 120 ml e Kit 
Promocional (OPTI-FREE® Express® 355 ml  
+ 120 ml amostra grátis). Vêm com 1 estojo 
para lentes de contato.

Composição: OPTI-FREE* EXPRESS* Solução de 
Desinfecção Multipropósito é uma solução aquosa, 
isotônica, tamponada e estéril que contém citrato 
de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, 
aminometilpropanol, †TETRONIC® 1304 e edetato 
dissódico com POLYQUAD® (poliquaternium-1) 
0,001% e ALDOX® (miristamidopropil dimetilamina) 
0,0005% como conservantes.

Modo de uso: aplicar OPTI-FREE® Express® em cada lado da 
lente. Friccionar as lentes por 20 segundos, em ambos os lados. 
Enxaguar cada lado das lentes por 10 segundos com um fluxo 
constante de OPTI-FREE® Express®. Preencher seu estojo de lentes 
com uma solução nova de OPTI-FREE® Express®. Guardar as lentes 
e conservá-las fechadas no estojo durante a noite ou por pelo 
menos 6 horas. Após este procedimento, as lentes estão prontas 
para o uso. Lembre-se de trocar a solução do estojo diariamente.

OPTI-FREE® 
Express® 

Solução de Desinfecção 
Multipropósito

Limpa, hidrata, enxágua, desinfeta e conserva. 
Retém a hidratação, intensificando o conforto.15

Reg. ANVISA: 81869420091.
Tipo de lente: para todas as lentes 
gelatinosas de silicone hidrogel e hidrogel.
Apresentação: Kit Promocional 
(OPTI-FREE® Replenish® 300 ml  
+ 120 ml amostra grátis). Vêm com 1 estojo 
para lentes de contato.

Composição: OPTI-FREE® REPLENISH® Solução de 
Desinfecção Multipropósito (SDMP) é uma solução aquosa, 
isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de 
sódio, cloreto de sódio, borato de sódio, propilenoglicol, 
TEARGLYDE, um duplo sistema de ação reidratante 
exclusivo composto por TETRONIC® 1304 e ácido 
nonanoil etilenodiaminotriacético, com POLYQUAD® 
0,001% (Poliquaternium-1) e ALDOX® 0,0005% 
(miristamidopropil dimetilamina) como conservantes.

Modo de uso: aplicar OPTI-FREE® Replenish® em cada lado da 
lente. Friccionar as lentes por 20 segundos, em ambos os lados. 
Enxaguar cada lado das lentes por 10 segundos com um fluxo 
constante de OPTI-FREE® Replenish®. Preencher seu estojo de 
lentes com uma solução nova de OPTI-FREE® Replenish®. Guardar 
as lentes e conservá-las fechadas no estojo durante a noite ou 
por pelo menos 6 horas. Após este procedimento, as lentes estão 
prontas para o uso. Lembre-se de trocar a solução do estojo 
diariamente. 

OPTI-FREE® 
Replenish® 

Solução de Desinfecção 
Multipropósito

Reg. ANVISA: 81869420086.  
Tipo de lente: para todas  as lentes de 
contato gelatinosas de hidrogel e silicone 
hidrogel.
Apresentação: frasco com 90ml.

Limpa, hidrata, umidifica, enxágua, desinfeta, conserva, remove lipídios e depósitos de proteína.  
Conforto o dia todo.2,15 Embarque e leve mais conforto com você.

OPTI-FREE® 90ml 
(Embalagem Viajante)

OPTI-FREE® 
Gotas Umidificantes

Reg. ANVISA: 81869420090.
Tipo de lente: gelatinosas e rígidas gás 
permeáveis.
Apresentação: frasco com 15 ml.

Composição: tampão citrato/borato, cloreto de 
sódio, com edetato dissódico 0,05% e Polyquad® 
(poliquaternium-1) 0,001% como conservantes e 
RLM-100 (ácido carboxílico de lauril éter PEG-11) e 
TETRONIC® 1304**.

Modo de uso: utilize 2 gotas diretamente nos 
olhos durante o uso das lentes, quatro vezes 
ao dia. 

Pode ser usada para lubrificar e umidificar diariamente lentes de contato.

SOLUÇÃO LUBRIFICANTE / UMIDIFICANTE

▲Smartshield® - não houve alteração na composição da lente. O tratamento de superfície de plasma existente na família Air Optix® agora tem um novo nome inteligente. *Marca de Novartis. **Tetronic é uma marca de BASF Corporation. ***Para 
mais informações, consulte as instruções de uso do produto. ‡ Poderes esféricos apenas nas cores: verde, cinza, pure hazel e azul.  Referências: 1. Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; 
lipid and protein deposition as a result of daily wear. 2010;87:E-abstract 105110.  2. Davis J, Ketelson HA, Shows A, Meadows DL. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials.  April 11, 2010 51:3417; Dados em arquivo, 
Alcon®. 3. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 4. Baseada 
na relação de transmissibilidades de oxigênio das lentes; dados de arquivo da CIBA 2009 e 2010. 5. Uso estendido por até 30 noites contínuas, somente quando prescrito por um profissional de oftalmologia. 6. Global Medical Affairs Database 
Promotional Statement ID : 0824945876. 7. Global Medical Affairs Database Promotional Statement ID : 1012573206. 8. Global Medical Affairs Database Promotional Statement ID : 0718197354. 9. Em comparação às lentes tradicionais de 
hidrogel, de acordo com DK/t publicado pelos fabricantes. 10. Pruitt J. Lindley K. Winterton L. Triple-action moisturizers for increased comfort in daily disposable lenses. Optician. Nov 2007:27-28. 11. Alcon data on file, 2015. 12. In vitro study 
over 16 hours to measure wetting substantivity; Alcon data on file, 2015. 13. Giles T. New level of comfort in DAILIES® clinical trial. Optician. 2007; 234(6132): 29-33. Veja as instruções do produto para informações completas de uso, cuidado e 
segurança. 14. In a randomized, subject-masked clinical study at 11 sites with 83 subjects; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2006. 15. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, . A new lens care solution provides moisture and 
comfort with today’s CL’s. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46. 16. br.alcon.com.
©2021 Alcon  BR-AHG-2100005-FEV/2021

Consulte seu oftalmologista e instruções do produto para uso, cuidados e informações de segurança.

Composição: OPTI-FREE® Puremoist* é uma solução 
estéril, tamponada, aquosa, contendo citrato de sódio, 
cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, 
edetato dissódico, duplos agentes umidificantes 
TETRONIC® 1304** e HYDRAGLYDE* Matriz 
Umidificante (polioxietileno-polixibutileno), com 
agentes de desinfecção e conservantes POLYQUAD® 
(poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX® (miristamidopropil 
dimetilamina) 0,0006%.

Modo de uso: molhar completamente cada lado da lente. 
Friccionar as lentes por 20 segundos, em ambos os lados. Enxaguar 
cada lado das lentes por 10 segundos com um fluxo constante 
de OPTI-FREE® Puremoist*. Preencher seu estojo de lentes com 
uma solução nova de OPTI-FREE® Puremoist*. Guardar as lentes 
e conservá-las fechadas no estojo de lentes durante a noite ou 
por pelo menos 6 horas. Após este procedimento, as lentes estão 
prontas para o uso. Lembre-se de trocar a solução do estojo 
diariamente. 

Conheça a Alcon® 
e sua linha completa 
de lentes de contato 
e soluções. 
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LENTES DE CONTATO E SOLUÇÕES. 
Duas tecnologias que proporcionam excelente conforto aos seus usuários.2,10

LENTES DE CONTATO MENSAIS DE GRAU ESFÉRICO

Reg. ANVISA: 81869420124.
Apresentação: caixa com 6 lentes.
Material: lotrafilcon B.

Conteúdo de água: 33%.
Dk/t @ –3,00 = 138 x 10–9.

Desenho: biasférico com alta transmissibilidade 
de oxigênio para maior saúde ocular e resistência a 
depósitos.
Diâmetro (mm): 14,2.
Curva base (mm): 8,6.

Dioptrias: +8,00 a +6,50 (passos de 0,50D) 
                     +6,00 a -8,00 (passos de 0,25D) 
                      -8,50 a -12,00 (passos de 0,50D)

Descarte: mensal.
Modalidade de uso: diário.***

Lentes de contato de silicone hidrogel com a combinação da tecnologia Smartshield®▲, 
que cria uma camada protetora que retém a hidratação e protege contra o acúmulo de 
depósitos, e mais a tecnologia exclusiva de umectação HydraGlyde®, que proporciona 
conforto consistente do 1º ao 30º dia.1,11,12 Para correção da miopia e hipermetropia. 

Air Optix®  
plus HydraGlyde®

Lentes de contato de silicone hidrogel com a mais alta transmissibilidade de oxigênio4 
e tecnologia Smartshield®▲, que cria uma camada protetora que retém a hidratação e 
resiste aos depósitos, ideal para quem precisa usar por períodos prolongados5.  
Para correção da miopia e hipermetropia ou sem grau (uso terapêutico).

Reg. ANVISA: 81869420095.
Apresentação: caixa com 6 lentes.

Material: lotrafilcon A.
Conteúdo de água: 24%.

Dk/t @ –3,00 = 175 x 10–9.

Desenho: biasférico com alta transmissibilidade de 
oxigênio para maior saúde ocular e resistência  
de depósitos.
Diâmetro (mm): 13,8.
Curva base (mm): 8,6.

Dioptrias: +6,00 a –8,00 (passos de 0,25D)                    
                      –8,50 a –10,00 (passos de 0,50D)
Descarte: mensal.
Modalidade de uso: diário ou prolongado por até 30 noites  
de uso contínuo.***

Air Optix®

Night&Day® 
Aqua

LENTES DE CONTATO MENSAIS ESPECIAIS: TÓRICAS E MULTIFOCAIS

Lentes de contato de silicone hidrogel com a combinação da tecnologia 
Smartshield®▲, que cria uma camada protetora que retém a hidratação e protege 
contra o acúmulo de depósitos, e mais a tecnologia exclusiva de umectação 
HydraGlyde®, que proporciona conforto consistente do 1º ao 30º dia.1,11,12  
Oferece desenho exclusivo PRECISION BALANCE 8|4, que proporciona excelente 
acuidade visual na correção do astigmatismo e estabilidade em até 30 segundos.8

Reg. ANVISA: 81869420094.  
Apresentação: caixa com 6 lentes.

Material: lotrafilcon B.

Conteúdo de água: 33%.

Dk/t @ -3,00 - 1,25 x 180 = 108x10–9.

Diâmetro (mm): 14,5.

Curva base (mm): 8,7.

Desenho: superfície anterior asférica e 
posterior tórica com desenho inovador. 
PRECISION BALANCE 8|4: 
• Ampla zona ótica com pouca quantidade 
de prismas.
• Três marcas de referência (3, 6 e 9 horas).
• Desenho de borda contínua.

Dioptrias: 0,00 a –6,00 (passos de 0,25D).
                      Cilindros: –0,75, –1,25, –1,75 e –2,25.
                      Eixos: 10º a 180º (em passos de 10º).
                      –6,50 a –10,00 (passos de 0,50D).
                      Cilindros: –0,75,  –1,25, –1,75 e –2,25.
                Eixos: 10º, 20º, 70º, 80º, 90º, 100º, 110º, 160º, 170º e 180º.
                      +0,25 a +6,00 (passos de 0,25D).
                      Cilindros: –0,75, –1,25, –1,75 e –2,25.
                      Eixos: 10º, 20º, 70º, 80º, 90º, 100º, 110º, 160º, 170º e 180º.
Descarte: mensal. 
Modalidade de uso: diário.***

Air Optix® plus 
HydraGlyde®  

for Astigmatism

Lentes de contato de silicone hidrogel com a combinação da tecnologia Smartshield® , que cria 
uma camada protetora que retém a hidratação e protege contra o acúmulo de depósitos, e mais  
a tecnologia exclusiva de umectação HydraGlyde®, que proporciona conforto consistente do 1º ao 
30º dia. Oferece desenho exclusivo PRECISION BALANCE, que proporciona visão clara e nítida em 
todas as distâncias (perto, intermediária e longe).

Reg. ANVISA: 81869420093.

Apresentação: caixa com 6 lentes.
Material: lotrafilcon B.

Conteúdo de água: 33%.
Dk/t @ –3,00 = 138 x 10-9.
Diâmetro (mm): 14,2.
Curva base (mm): 8,6.

Desenho: a geometria da lente inclui uma 
zona óptica que é asférica em ambas as 
superfícies (anterior e porsterior). 

Dioptrias: +6,00 a -10,00 (incrementos: 
0,25D; tolerância: ± 0,25D).

Poder adicional: Baixa Adição (0,75D ± 0,37D); Média Adição (1,20D ± 0,37D),  
Alta Adição (1,45D ± 0,37D);
• Ampla zona de transição;
• 3 adições para adaptação com progressão suave das dioptrias para uma visão 
nítida e contínua;
• Fácil adaptação.7

Descarte: mensal ou regime prolongado de até 6 noites com posterior descarte.
Modalidade de uso: diário.***

Air Optix® plus 
HydraGlyde® 

Multifocal

LENTES DE CONTATO DE DESCARTE DIÁRIO

Lente de contato de PVA com tecnologia exclusiva de umectação ativada ao piscar, 
para conforto na correção de miopia ou hipermetropia.10,13

Reg. ANVISA: 81869420067.
Apresentação: caixa com 10, 30 ou 90 lentes. 
Material: nelfilcon A.

Conteúdo de água: 69%.
Dk/t @ –3,00 = 26 x 10–9.

Desenho: esférico com tecnologia de 
umectação ativada ao piscar.

Diâmetro (mm): 14.

Curva base (mm): 8,7.

Dioptrias:  +6,50 a +8,00 (passos de 0,50D).
                        +0,50 a +6,00 (passos de 0,25D).
                        –0,50 a –6,00 (passos de 0,25D). 
                        –6,50 a –15,00 (passos de 0,50D).

Descarte: diário.

Modalidade de uso: diário.***

Dailies® 
AquaComfort 

Plus®

Lente de contato de PVA com tecnologia exclusiva de umectação ativada ao piscar 
na correção do astigmatismo com desenho Precision Curve™, que oferece excelente 
estabilidade, nitidez consistente e visão clara.8

Reg. ANVISA: 81869420085.
Apresentação: caixa com 30 lentes.
Material: nelfilcon A.

Conteúdo de água: 69%.
Dk/t @ -3,00 -1,25 x 180 = 26x10–9.

Diâmetro (mm): 14,4.

Desenho: superfície anterior PRECISION 
CURVE TM e superfície posterior tórica:
• Zonas finas duplas.
• Marcas de referência às 3 e 9 horas.
• Desenho de borda ultrafina.
Curva base (mm): 8,7.

Dioptrias:  +4,00 a –6,00 (passos de 0,25D).
                        –6,50 a –8,00 (passos de 0,50D). 
                        Cilindros: –0,75, –1,25, –1,75. 
                        Eixos: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170° e 180°.

Descarte: diário.

Modalidade de uso: diário.***

Dailies® 
AquaComfort 

Plus® Toric

Lente de contato de PVA com tecnologia exclusiva de hidratação ativada ao piscar  
para correção de presbiopia, com desenho PRECISION PROFILE que proporciona visão  
clara e nítida em todas as distâncias (perto, intermediária e longe).6

Reg. ANVISA: 81869420066.
Apresentação: caixa com 30 lentes.

Material: nelfilcon A.

Conteúdo de água: 69%.
Dk/t @ –3,00 = 26 x 10–9. 
Diâmetro (mm): 14.

Curva base (mm): 8,7.

Desenho: superfície anterior esférica 
para melhor qualidade visual e superfície 
posterior esférica com desenho inovador 
PRECISION PROFILE:
• Ampla zona de transição.
• 3 adições para adaptação com progressão 
suave das dioptrias para uma visão nítida 
e contínua.
• Fácil adaptação.7

Dioptrias: +6,00 a –10,00 (passos de 0,25D)
                       ADD: LO, MED, HI.

Descarte: diário.

Modalidade de uso: diário.***

Dailies® 
AquaComfort 

Plus® Multifocal

LENTES DE CONTATO COSMÉTICAS

Lentes de contato de silicone hidrogel com tecnologia Smartshield®▲, que cria uma 
camada protetora que retém a hidratação e resiste aos depósitos, e a tecnologia 3 cores 
em 1, para efeito mais natural. Para correção da miopia e hipermetropia ou sem grau.

Reg. ANVISA: Esférica - 81869420058. 
Plana - 81869420061. Plana - sem grau. 
Esférica - com grau.
Apresentação: caixa com 2 lentes.
Material: lotrafilcon B.
Conteúdo de água: 33%.
Dk/t @ –3,00 = 138 x 10–9.
Diâmetro (mm): 14,2.

Desenho: biasférico com alta 
transmissibilidade de oxigênio para maior 
saúde ocular e resistência a depósitos, com 
tecnologia de impressão de 3 camadas em 1 
para efeito mais natural.
Curva base (mm): 8,6.

Dioptrias: grau plano.
                      +6,00 a –6,00 (passos de 0,25D).
                       -6,50 a –8,00 (passos de 0,50D).
Cores: pure hazel, azul (blue), verde (green), cinza (gray), café (brown), 
mel (honey), azul brilhante (brilliant blue), verde esmeralda (gemstone 
green) e cinza intenso (sterling gray).

Descarte: mensal.
Modalidade de uso: diário.***

Air Optix® 
Colors

Lente de contato gelatinosa colorida com tecnologia COLORBLENDS® de aparência 
natural. Para correção da miopia e hipermetropia ou sem grau.

Reg. ANVISA: 81869420081.

Apresentação: caixa com 2 lentes.
Material: phemfilcon A.

Conteúdo de água: 55%.
Dk/t @ –3,00 = 20 x 10–9.

Desenho: esférico com tecnologia 
COLORBLENDS® de impressão de 3 
camadas em 1 para efeito mais natural.
Diâmetro (mm): 14,5.
Curva base (mm): 8,6.

Dioptrias: grau plano.
                      +6,00 a + 2,50 (passos de 0,50D).‡ 
                      +2,00 a –6,00 (passos de 0,25D).‡  
                       –6,50 a –8,00 (passos de 0,25D).‡
Cores graduadas: verde, cinza, pure hazel e azul.
Cores (sem grau) - suaves: verde, cinza, pure hazel, azul, azul safira,  
café, mel e turquesa. vibrantes: verde esmeralda, azul brilhante 
e cinza intenso.
Descarte: mensal.

Modalidade de uso: diário.***

FreshLook
COLORBLENDS®

Reg. ANVISA: 81869420082.

Apresentação: caixa com 10 lentes.
Material: nelfilcon A.
Conteúdo de água: 69%.

Dk/t @ –3,00 = 26 x 10–9.

Desenho: esférico com tecnologia 
COLORBLENDS® de impressão de 3 
camadas em 1 para efeito mais natural.
Diâmetro (mm): 13,8.
Curva base (mm): 8,6.

Dioptrias: plano.

Cores: verde, cinza, pure hazel e azul.
Descarte: diário.

Modalidade de uso: diário.***

FreshLook
ONE-DAY 
COLOR®

Lente de contato gelatinosa colorida de PVA, com tecnologia COLORBLENDS® 
de aparência natural, para descarte diário. Somente sem grau.
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