OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
alles-in-één desinfectievloeistof die contactlenzen
gedurende 16 uur bevochtigt1,3.
 Voor wie?
Contactlensdragers die:
• hun lenzen graag langer willen dragen gedurende de dag
• een alles-in-één desinfectievloeistof verkiezen

 Kenmerken & voordelen
Kenmerken

Voordelen

Bevat als enige vloeistof de unieke
bevochtigingstechnologie HydraGlyde® Moisture
Matrix1,3

16 uur lensbevochtiging1,3
Comfortabel gevoel vanaf het aanbrengen tot het
uitnemen van contactlenzen

Biocompatibele desinfectie met POLYQUAD® en
ALDOX® met EDTA

Effectieve desinfectie van bacteriën, schimmels en
sommige acanthamoeba

Reiniging dmv het vertrouwde Multi-fase systeem

Verwijdert effectief vet-en eiwitaanslag
Voorkomt vetaanslag

 Unieke HydraGlyde® Moisture Matrix

HydraGlyde® Moisture Matrix,
ontwikkeld om vocht aan te
trekken en vast te houden1,2,4

HydraGlyde® Moisture Matrix
nestelt zich in en op het
lensoppervlak1,2,4

Er wordt een vochtig laagje
gecreëerd, de lenzen blijven 16 u
bevochtigd1,3

 Technische specificaties
Omschrijving 	Alles-in-één desinfectievloeistof voor het dagelijks reinigen, verzorgen, afspoelen, verwijderen
van vet-en eiwitaanslag, voorkomen van vetaanslag, desinfecteren en bewaren van silicone
hydrogellenzen en zachte contactlenzen
Samenstelling 	Natriumcitraat, natriumchloride, boorzuur, aminomethylpropanol, sorbitol, dinatriumedetaat,
HydraGlyde® Moisture Matrix, TETRONIC® 1304, POLYQUAD®, ALDOX®
Werking

• De HydraGlyde® Moisture Matrix zorgt voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor de
lenzen heel de dag comfortabel aanvoelen

		

• Reinigt door dagelijks vet-en eiwitaanslag op de lenzen te verwijderen

		

• Voorkomt vetaanslag

		

• De biocompatibele desinfectiemiddelen POLYQUAD® en ALDOX® werken tegen schadelijke
micro-organismen (bacteriën, schimmels en acanthamoeba)

Desinfectietijd

6 uur

Verpakking 	90ml, 300ml, voordeelverpakking (3x300ml +90ml)
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