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CONTACLTLENS VLOEISTOF

901206

PEROXIDE SYSTEEM

ANDERE INDICATIES EN AANBEVELINGEN

Desinfectie vloeistof: Hydrogen peroxide 3%.
Neutraliserings tablet: Sodium chloride, disodium fosfaat, polyvinylpyrrolidone, 
Vitamine B2, catalase 0.1 mg en hulpstof Q.S.
Conserveringsmiddel vrij

Gevoelige en normale ogen
Voor alle contactlens dragers  (silicone hydrogel, 
hydrogel, RGP en Ortho-K) met gevoelige ogen 
of met normale ogen, kunnen de lenzen met 
saline afspoelen voor het inzetten als dat nodig 
is. 

Vettige ogen
Voor conventionele hydrogel, RGP en Ortho-K 
contactlens dragers die wat vettige ogen hebben 
kunnen additioneel een isopropyl alcohol 
cleaner en saline gebruiken voor het afspoelen 
van de lenzen.

Droge ogen
Voor RGP en ORtho-K lensdragers met droge 
ogen kunnen bevochtigings druppels of een 
liposome oog spray naast de vloeistof worden 
gebruikt

SAMENSTELLING

Optimale desinfectie zonder bubbels
Snel werkend
Verwijdert proteïne
Conserverings middel vrij
MEt een bevochteraar voor droge ogen
Met een vitamine B2 kleur indicator tablet

Ons peroxide systeem desinfecteerd in 12 minuten en het gehel proces 
(desinfectie + neutralisatie) duurt slechts 1 

VOORDELEN

DESINFECTIE & NEUTRALISATIE PROCES

De eerste 12 min. worden 
de lenzen gedesinfecteerd 
en zijn er geen belletjes. 
De coating van de pil 
verdwijnt langzaam

NEUTRALISATIE: Een 
exothermisch proces van 

vrijkomend zuurstof en een 
temp. stijging waarbij de 
lenzen schoon worden 

gebruisd.

EIND: De vloeistof 
verandert in een 

conserverings-vrije saline.

START: De coating 
verdwijnt en zuurstof 
belletjes beginnen te 

komen
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VERPAKKINGS GROOTTE (60mL)
VERPAKKINGS GROOTTE (360mL)
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Ons peroxide vloeistof is een 1 staps peroxide systeem met een vitamine B2 
kleur indicator voor het reinigen van alle alle soorten materialen: hard, zacht en 
silicone hydrogel lenzen. De neutralisatie tablet met kleur indicator en vitamine 
B2 heeft de eerste 12 minuten geen werking en zijn er geen belletjes te zien 
totdat de coating van de tablet oplost en de lenzen schoon worden gebruisd 
en geneutraliseerd. Na 1 uur is er een conserverings-vrije saline over.
 
  


