
Favor ler cuidadosamente e guardar esta bula para uso futuro. 

CLENS-100®

Gotas Umidificantes

DESCRIÇÃO:

CLENS-100®  Gotas Umidificantes  é  uma solução aquosa,  tamponada,  isotônica e  estéril  que 

contém  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.

AÇÕES:

CLENS-100 Gotas Umidificantes umidifica suas lentes, reduz o desconforto associado com o uso 

de lentes de contato e ajuda a remover partículas que podem causar irritação e/ou desconforto.

CLENS-100 Gotas Umidificantes, quando utilizado 4 vezes por dia,  ajuda a prevenir o depósito de 

proteínas em suas lentes. 

INDICAÇÕES:

CLENS-100 Gotas Umidificantes pode ser usado para lubrificar e umidificar diariamente lentes de 

contato gelatinosas descartáveis e de uso prolongado, bem como lentes rígidas gás-permeáveis, 

como segue:

· Umidificar as lentes quando necessário durante o dia para reduzir o desconforto.

· Prevenir o acúmulo de depósito de proteínas durante o uso das lentes.

CONTRA-INDICAÇÕES (Razões para não usar):  

Pessoas  alérgicas  a  qualquer  um  dos  componentes  de  CLENS-100  não  devem utilizar  este 

produto.

INSTRUÇÕES:

CLENS-100  Gotas  Umidificantes  pode  ser  usado  ao  longo  do  dia,  quando  necessário,  para 

aumentar o conforto das lentes.



PARA UMIDIFICAR AS LENTES: Se pequenas irritações, desconforto ou embaçamento ocorrer 

durante o uso das lentes, instilar 2 gotas em cada olho e piscar 2 ou 3 vezes.

PARA PREVENIR O DEPÓSITO DE PROTEÍNAS EM SUAS LENTES: Instilar 2 gotas em cada 

olho e piscar 2 ou 3 vezes. Usar até 4 vezes por dia para ajudar a prevenir o acúmulo de depósito 

de proteínas e resíduos em suas lentes.

ADVERTÊNCIAS: 

É essencial seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste 

produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para 

seu  cuidado,  inclusive  o  estojo.  Se  você  sentir  um  desconforto  persistente  nos  olhos, 

lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar IMEDIATAMENTE as lentes 

e consultar seu oftalmologista.

PRECAUÇÕES:

· Para evitar contaminação não tocar o conta-gotas em nenhuma superfície.

· Tampar após o uso.

· Conservar em temperatura ambiente. 

· Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.

· Usar antes da data de validade marcada no produto.  

· Descartar o restante da solução após seis meses da abertura do frasco.

· Manter fora do alcance das crianças.

APRESENTAÇÕES:

CLENS-100 Gotas Umidificantes é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 

15 ml. 

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.
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