Produto

O QUE É ?
Bio Soak® é uma solução multiação para todos os tipos de lentes de
contato gelatinosas incluindo silicone hidrogel. È um produto
importado, denominado “All-in-one”, ou seja, contém agentes de
limpeza para desinfecção, remoção de proteínas, conservante,
lubrificante e clareador.

PARA QUE SERVE ?
Bio Soak® serve para limpar, desinfetar, remover proteínas,
conservar, clarear e lubrificar qualquer tipo de lente de contato
gelatinosa e/ou material de silicone hidrogel.

COMPOSIÇÃO
- EDTA.
- Biguanida.
- Detergente.
- Borato de sódio.
- Cloreto de sódio.

COMO AGE ?
Bio Soak® contém o surfactante que potencializa o
processo de desinfecção das lentes de contato
gelatinosas. È obtido biologicamente por fermentação,
remove os depósitos de proteínas da superfície das
lentes e diminui a tensão superficial das mesmas.
Penetra na película gelatinosa e fragmenta os depósitos
para que seja mais fácil a penetração do desinfetante
para eliminação destes depósitos, que logo se dissolvem

na solução. A eficácia de desinfecção de Bio Soak® é
excelente, remove também proteínas e lipídios e não
deixa resíduo químico, que podem causar irritação nos
olhos e causar danos ao meio ambiente. A concentração
do ingrediente ativo de Bio Soak® é baixa, mas sem
comprometer sua excelente eficácia de desinfecção,
evitando irritações aos olhos mais sensíveis, pois é
biocompatível com o tecido ocular.
- EDTA: Agente quelante que potencializa a desinfecção e remove o
depósito de cálcio através da formação do complexo EDTA-Ca.
- Biguanida: Atua como desinfetante e protege a solução contra
contaminação microbiológica.
- Detergente: È uma substância de limpeza biológica e biodegradável, que
remove as impurezas da superfície da lente de contato e potencializa o
processo de desinfecção.
- Borato de sódio: Estabiliza o PH da solução para um nível adequado para
os olhos.
- Cloreto de sódio: Ajusta a osmolaridade da solução equivalente ao
fluido lacrimal.

COMO USAR ?
1)
2)
3)

4)
5)

Limpar, enxaguar e desinfetar as lentes de contatos todos os
dias para evitar contaminação.
Lavar e enxugar as mãos antes de manusear as lentes de
contato.
Retirar a lente do olho e colocar na palma da mão. Adicionar
algumas gotas da solução Bio Soak® e esfregar cada lado da
lente cuidadosamente com o dedo.
Enxaguar a lente cuidadosamente com Bio Soak® e colocá-la no
respectivo estojo. Fazer a mesma operação com a outra lente.
Encher cada compartimento do estojo, com a solução limpa de
Bio Soak®, até cobrir as lentes dentro do estojo. Fechar e

6)

deixá-las no estojo durante a noite ou por um período mínimo de
4 horas.
Antes de seu uso novamente, enxágua-las bem cada lado para
eliminar possíveis resíduos. Caso não venha fazer uso das lentes
por duas semanas, refazer o processo de limpeza novamente.

APRESENTAÇÃO
Bio Soak® está sendo lançado no mercado na apresentação KIT
contendo 1 fr. 360mL + 1 fr. 120mL + estojo p/ lente de contato. Bio Soak ® é
o produto que possui o maior volume dentre os Kits disponíveis no mercado.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO
 Multiação: Limpa, Desinfeta, Enxágua, Conserva e Elimina
proteínas.
 Grátis: Fr. 120mL + estojo p/ lente de contato.
 Contém agente de limpeza biológico especial.
 Biodegradável, amigo da natureza!
 Produto Importado da Europa!
 Pode ser utilizado em todos os tipos de lentes de contato
gelatinosas, incluindo silicone hidrogel.
 Volume Total de 480mL: Maior volume do mercado (KIT).
 Produto estéril.

IMPORTÂNCIA DO USO DE BIO SOAK®
A importância da manutenção das lentes de contato é fundamental para
se obter sucesso e manter a continuidade de seu uso, já que as
complicações oculares devido à falta de obediência dos usuários em
relação à manutenção e ao período de troca, em conjunto com a ausência
de motivação estão entre as principais causas da desistência do
paciente.
Bio Soak® proporciona uma maior vida útil para a lente, além de ser mais
cômodo para os pacientes, facilitando a adesão em relação à
conservação das lentes.
Bio Soak® veio para facilitar o paciente no cuidado das lentes de
contato, uma vez que limpeza, enxágue e desinfecção são feitos com o
mesmo produto.

PRECAUÇÕES
- Seguir as instruções do médico oftalmologista para garantir um
correto uso das lentes de contato e sua higiene.
- Se tiver sintomas de irritação ocular, retirar as lentes limpas com Bio
Soak®, e consultar o oftalmologista.
- Retirar o anel de segurança do frasco de Bio Soak® antes de usar pela
primeira vez.
- Não tocar com o bico do frasco em qualquer tipo de superfície para
evitar contaminação da solução em seu interior.
- Utilizar sempre a solução contida no frasco. Não se deve reutilizar
solução já usada em outra assepsia.
- Tapar o frasco após a utilização da solução.
- Não misturar a solução Bio Soak® com outras soluções.
- Não utilizar nenhuma medicação junto com a solução Bio Soak® sem
recomendação e supervisão médica.
- Descartar a solução após 04 (quatro) meses de abertura do frasco.

- Bio Soak® não está indicado para limpeza de lentes gás permeáveis
(rígida).
- Não há contra-indicações para Bio Soak® na limpeza e desinfecção de
lentes gelatinosas, por ser biocompatível com o tecido ocular e de
altíssima qualidade higiênica.

