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INSTRUÇÕES DE USO
ULTRASEPT
SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LENTES DE CONTATO
DESCRIÇÃO
Ultrasept tem ação de limpar, desinfetar, enxaguar, lubrificar e conservar as lentes de
contato gelatinosas (hidrofílicas), de silicone-hidrogel e rígida gás-permeável (RGP) sem
irritar os olhos.
Ultrasept proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para olhos
sensíveis. Umidifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto durante o uso das
lentes. É indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar lentes de contato
gelatinosas (hidrofílicas), de silicone-hidrogel e rígida gás-permeável (RGP).
COMPOSIÇÃO
Cloreto de sódio, fosfato de sódio dibásico dodecaidratado, fosfato de sódio monobásico
monoidratado, citrato de sódio, glucose etoxilada, cloridrato de polihexametilenobiguanida,
edetato dissódico di-hidratado, hipromelose, polissorbato, poloxâmer e água purificada.
INDICAÇÕES
Ultrasept é indicado para desinfecção, limpeza diária, remoção de proteínas, lubrificação,
enxágue e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas),
silicone-hidrogel e rígida gás permeável (RGP).
INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS
1º passo - As mãos
Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato.
2º passo - Limpeza e fricção
Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com
Ultrasept, e, com o dedo indicador da outra mão, friccione-a cuidadosamente de maneira
linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este
procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a
unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma.
3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação
Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com Ultrasept. Deixe as lentes imersas
durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e
acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do
estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguá-las antes da
utilização.
4º passo - Cuidados com o estojo
a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com Ultrasept antes do usá-lo,
para eliminar qualquer resíduo.
b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com Ultrasept.
c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com Ultrasept e
encha-o com esta solução após completar o enxágue.
d) A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que
a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo.
e) Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de
suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes.
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ADVERTÊNCIAS
Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste
produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que
se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente
nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire
IMEDIATAMENTE as lentes e consulte seu oftalmologista.
PRECAUÇÕES
a) Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
b) Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.
c) Respeitar a data de validade marcada no produto. Manter fora do alcance das crianças.
Não usar para desinfecção térmica.
d) Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco.
e) Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.
f) Sempre usar uma solução nova de Ultrasept. Não reutilizar a solução do seu estojo para
lentes.
g) Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do Ultrasept.
h) As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por período máximo de 30
dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo,
limpe-as e desinfete-as com Ultrasept cada vez que for usá-las. Importante: Se ocorrer
irritação ou lacrimejamento excessivo e este sintomas persistirem ou se agravarem, ou
ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um
especialista.
CONTRAINDICAÇÕES
Ultrasept é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos
componentes da fórmula.
APRESENTAÇÕES
Ultrasept é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 30 mL, 60 mL,
120 mL, 300 mL, 355 mL, 360 mL, 380 mL e 400 mL. Embalagem com ou sem estojo para
lentes.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e
30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.
PRAZO DE VALIDADE
24 meses após data de fabricação.
PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)
NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA
Fabricado por:
LEBON PRODUTOS QÚMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.
Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial
Porto Alegre | RS | CEP 91790-005
E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br
Fone/Fax: (51) 3250 8256
CNPJ: 87.375.952/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt – CRF/RS 14228
Registro Anvisa Nº: 80256510010
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Distribuição e Comercialização:
KLEY HERTZ Farmacêutica S.A.
Rua Comendador Azevedo, 224 | Bairro Floresta
Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 90220-150
CNPJ: 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 642 9109
sac@laboratoriolebon.com.br
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