
deje secar al aire el estuche portalentes. Puede colocar el estuche boca abajo a fin de escurrir el 
exceso de solución mientras se seca. Cambie el estuche por uno nuevo con frecuencia de acuerdo 
con sus hábitos de higiene. Si no desecha la solución del estuche después de cada uso o si deja 
las lentes en agua, éstas podrían contaminarse y provocar daños en los ojos y una posible 
pérdida de visión. Consulte la información de seguridad importante en las instrucciones que 
incluye el producto.
Información importante de seguridad:
• Siga siempre las instrucciones de uso. 
• Visite regularmente a su profesional del cuidado de la visión.
• Lávese y séquese bien las manos antes de manipular las lentes. 
• No utilice agua del grifo, mineral ni saliva para limpiar las lentes ni para rellenar el estuche. 
• Utilice únicamente solución única nueva para limpiar y desinfectar las lentes. 
• Deseche siempre la solución sobrante del estuche después de cada ciclo de desinfección. 
• La solución salina o las gotas humectantes no desinfectan las lentes.
• Cambie siempre la solución, las lentes y el estuche por otros nuevos cuando corresponda.
• Evite que la punta del bote entre en contacto con otras superficies a fin de no contaminar las  
 lentes. Vuelva a cerrar el bote después de cada uso.
• No utilice desinfección por calor (térmica).
Precauciones:
• Deseche la solución sobrante después de cada uso.
• Mantenga bien cerrado el bote cuando no lo esté usando.
• Conserve a temperatura ambiente.
• No debe utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el bote.
• Deseche la solución sobrante una vez que el bote lleve abierto 90 días.
• Mantenga alejado del alcance de los niños.
Reacciones adversas (problemas y qué hacer):  Podría experimentar las siguientes reacciones: escozor, 
ardor o picor (irritación), comodidad reducida respecto a la primera vez que se puso las lentes, sensación de 
tener algo en el ojo (un cuerpo extraño, un rasguño en una zona determinada), lagrimeo excesivo del ojo, 
secreción inusual del ojo, ojos rojos, menor agudeza visual (visión reducida), visión borrosa, destellos o 
halos en torno a los objetos, sensibilidad a la luz (fotofobia) u ojos secos. 
Si experimenta alguna de estas reacciones:
Quítese las lentes inmediatamente.
• Si la incomodidad o el problema desaparecen, examine cuidadosamente las lentes de cerca.
• Si la lente está dañada, no vuelva a ponérsela en el ojo. Deposite la lente en su estuche y contacte  
 con su profesional del cuidado de la visión.
• Si la lente está sucia, tiene alguna pestaña o un cuerpo extraño, o si el problema desaparece y la  
 lente no presenta daños y la ha limpiado, aclarado y desinfectado concienzudamente, vuelva a  
 ponerse la lente.
• Si el problema persiste, quítese la lente inmediatamente y consulte a su profesional del cuidado de  
 la visión.
Si experimenta alguno de los síntomas descritos, podría tener alguna afección grave, por ejemplo 
una infección, una úlcera en la córnea, neovascularización o iritis. Acuda inmediatamente al 
profesional del cuidado de la visión para que diagnostique el problema y determine el tratamiento 
adecuado a fin de evitar que se produzcan daños graves.
Hábitos de higiene para el cuidado de las lentes:
• Lávese las manos con agua abundante antes de manipular las lentes.
• Limpie, aclare y desinfecte las lentes cada vez que se las quite.
• Manipule las lentes izquierda y derecha siempre en el mismo orden para evitar confundirlas.
• Después de cada uso, vacíe y aclare el estuche con solución única Biotrue® nueva y déjelo secar al aire.
Presentación: la solución única Biotrue® se presenta en bote de plástico estéril en diferentes formatos. 
El número de lote y la fecha de caducidad figuran tanto en en la caja como en el bote del producto.
Fecha de expedición: 2020-07
pt - Leia atentamente e guarde este folheto informativo para futura 
referência. 
Biotrue® solução única, de Bausch + Lomb
Acondiciona, limpa, elimina proteínas, desinfeta, enxagua, conserva
Instruções de utilização: Para acondicionar, limpar, desinfetar e eliminar as proteínas diariamente, 
complete estes simples passos. Bausch+Lomb recomenda seguir este processo diário para obter uma boa 
saúde ocular e para que se mantenha confortável com as suas lentes de contacto:
PASSO 1:  Verta 3 gotas de solução única Biotrue® em cada lado da superfície da lente e esfregue 
suavemente durante 20 segundos.
PASSO 2:  Enxagúe completamente cada lado da lente durante 5 segundos com a solução única  Biotrue®.
PASSO 3:  Coloque as lentes de contacto limpas no estojo e encha com solução única Biotrue® nova. 
Deixe as lentes submersas na solução durante pelo menos 4 horas. Elimine a solução restante do 
estojo após cada utilização.
As suas lentes encontram-se prontas a utilizar. Se permanecerem outros resíduos nas lentes, 
enxagúe com a solução única Biotrue® antes da colocação. Siga sempre as instruções do seu 
especialista da visão com respeito ao cuidado dos seus olhos. Com base na composição das suas 
lágrimas e na frequência de uso das lentes, o seu especialista da visão poderá recomendar produtos 
ou procedimentos adicionais. Se retirar as lentes guarde-as de imediato no seu estojo cheio de 
Biotrue®. Não guarde as suas lentes numa solução salina simples pois esta não as desinfeta. As 
lentes poderão ser guardadas no estojo fechado cheio de Biotrue® até 30 dias, no máximo. Se 
guardar as suas lentes durante períodos de tempo mais longos, deverão ser limpas e desinfetadas 
com solução única Biotrue® nova antes da sua colocação.
Conteúdo:  hialuronato, sulfobetaína, poloxamina, ácido bórico, borato de sódio, edetato dissódico e 
cloreto de sódio e conservado com um sistema de desinfeção duplo (poliaminopropil biguanida 
0,00013% e poliquaternário 0,0001%) 
Ações:  Quando usada diariamente, a solução única Biotrue® dissolve as proteínas e limpa, liberta e 
elimina acumulações, resíduos e depósitos das lentes de contacto hidrófilas. A solução única Biotrue® 
ajuda a prevenir a formação de depósitos irritantes na superfície da lente. Elimina os microrganismos 
prejudiciais que se podem acumular na lente. Enquanto a sua lente está embebida na solução, a 
fórmula cobre a lente com uma camada de hidratação para ajudar a lente a permanecer confortável 
ao longo do dia. A solução única Biotrue® também pode ser utilizada para enxaguar as lentes.
Benefícios de Biotrue®:  Inspirado na biologia dos seus olhos™. A solução única Biotrue® incorpora 
um lubrificante presente de forma natural nos seus olhos e apresenta um pH equilibrado igual ao das 
lágrimas saudáveis. A solução única Biotrue® protege e rehidrata as lentes para um uso confortável. 

A solução única Biotrue® ajuda a prevenir que certas proteínas das lágrimas se degradem e inibe a 
formação de depósitos que podem causar desconforto e podem diminuir o tempo de utilização da 
lente. Biotrue®, uma solução que funciona do mesmo modo que os seus olhos.
Indicações (Utilizações):  A solução única Biotrue® está indicada para uso diário com a finalidade de 
acondicionar, limpar, eliminar as proteínas, enxaguar, desinfetar quimicamente (sem calor) e conservar 
lentes de contacto moles (hidrófilas), incluindo lentes de silicone-hidrogel.
Contra-indicações (Razões para não utilizar):  Se for alérgico a qualquer ingrediente deste 
produto, não o utilize.
ADVERTÊNCIAS: PROBLEMAS COM LENTES DE CONTACTO E PRODUTOS DE TRATAMENTO DE 
LENTES PODERÃO RESULTAR EM INFEÇÃO E/OU ÚLCERA DA CÓRNEA E CAUSAR PERDA DA VISÃO. 
É fundamental seguir as indicações do seu especialista da visão e todas as instruções dos rótulos para a 
utilização adequada das lentes e produtos de tratamento de lentes, incluindo o estojo para lentes.
Algumas alterações da saúde ocular como as úlceras da córnea, poderão desenvolver-se 
rapidamente e causar perda da visão. Para sua segurança, as lentes de uso diário não são indicadas 
para utilizar durante uma noite inteira e não deverão ser utilizadas enquanto dorme. Os estudos 
clínicos mostraram um aumento do risco de reações adversas graves quando as lentes são usadas 
durante a noite. As lentes de contacto de uso prolongado deverão ser removidas regularmente para 
limpeza e desinfeção ou para eliminação e substituição de acordo com o plano prescrito pelo seu 
profissional da visão. Os estudos clínicos também mostram um aumento na incidência de reações 
adversas graves com o uso prolongado de lentes de contacto em comparação com os utilizadores 
de lentes de contacto diárias. Os estudos clínicos mostraram ainda que o risco de reações adversas 
graves aumenta com o aumento do tempo de utilização das lentes antes de serem removidas para 
limpeza e desinfeção ou serem descartadas e substituídas. Os estudos também demonstraram que 
os fumadores apresentam uma maior incidência de reações adversas. Se sentir desconforto nos 
olhos, lacrimejo excessivo, alterações da visão, vermelhidão do olho, retire imediatamente as suas 
lentes e contacte rapidamente o seu especialista da visão. Recomenda-se que os utilizadores de 
lentes de contacto visitem o seu especialista da visão duas vezes por ano, ou se indicado, com mais 
frequência. Deverá encher o seu estojo para lentes com solução nova sempre que guardar as suas 
lentes e nunca reutilize a solução. Deverá eliminar a solução imediatamente depois de retirar as 
suas lentes do estojo das lentes. Não deverá expor nem guardar as suas lentes nem enxaguar o seu 
estojo para lentes com água da torneira, engarrafada ou destilada nem com qualquer solução não 
estéril. Limpe, enxagúe e seque ao ar o seu estojo para lentes sempre que retirar as suas lentes. 
Para permitir que a solução em excesso seja drenada, poderá virar o seu estojo para lentes 
enquanto estiver a secar ao ar. Substitua o seu estojo para lentes frequentemente, dependendo dos 
seus hábitos de higiene.
Caso não elimine a solução do estojo para lentes após cada utilização ou caso utilize água 
para tratar as suas lentes, poderá causar a contaminação, resultando em lesões no olho e 
potencial perda de visão. Consulte a importante informação de segurança nas instruções 
incluidas na embalagem.
Informações importantes sobre a segurança:
• Siga sempre as instruções de utilização do produto. 
• Visite o seu especialista da visão regularmente.
• Lave e seque sempre as mãos antes de manusear as lentes. 
• Não utilize água da torneira, água engarrafada ou saliva nas lentes ou estojo para lentes. 
• Utilize apenas solução única nova para limpar e desinfetar as lentes de contacto. 
• Elimine sempre qualquer solução restante do seu estojo para lentes após cada ciclo de desinfeção.
• O soro fisiológico ou as gotas hidratantes não irão desinfetar as suas lentes.
• Substitua sempre as suas soluções, lentes e estojo para lentes, conforme indicado.
• Para evitar a contaminação, não toque com a ponta do frasco em nenhuma superfície. 
 Volte a colocar a tampa após a utilização.
• Não utilize com desinfeção a quente (térmica).
Precauções:
• Elimine sempre a solução restante do estojo para lentes após cada utilização.
• Mantenha o frasco bem fechado quando não estiver a ser utilizado.
• Guarde à temperatura ambiente.
• Utilize antes da data de validade impressa na embalagem e no frasco.
• Deite fora qualquer solução restante 90 dias após a abertura.
• Mantenha fora do alcance das crianças.
Reações Adversas (Problemas e o que fazer):  Poderão ocorrer os seguintes problemas: sensação 
de picadas nos olhos, sensação de queimadura ou comichão (irritação) dos olhos, conforto reduzido 
em relação à colocação inicial das lentes no olho, sensação de ter algo no olho (corpo estranho, zona 
riscada), humedecimento excessivo (lacrimejo) do olho, secreções invulgares do olho, vermelhidão do 
olho, redução na nitidez da visão (acuidade visual fraca), visão desfocada, arco-íris ou auréolas em 
redor dos objectos, sensibilidade à luz (fotofobia) ou olhos secos. 
Se sentir algum dos problemas acima:
Retire imediatamente as suas lentes.
• Se o desconforto ou problema parar, então observe cuidadosamente a lente.
• Se a lente estiver de alguma forma danificada, não coloque a lente novamente no seu olho. 
Coloque a lente no estojo para lentes e contacte o seu especialista da visão.
• Se a lente tiver uma poeira, uma pestana ou outro corpo estranho ou se o problema parar e a 
lente parecer não estar danificada, limpe, enxagúe e desinfete totalmente a lente e coloque-a 
novamente.
• Se o problema continuar, retire imediatamente a lente e consulte o seu especialista da visão.
Se ocorrer algum dos sintomas acima mencionados, poderá estar presente um problema grave, tal 
como infeção, úlcera da córnea, neovascularização ou irite. Procure a identificação do problema 
junto de um especialista da visão para que diagnostique o problema e proceda ao tratamento para 
evitar lesões graves no olho.
Hábitos de higiene para o cuidado da lente:
• Lave e seque sempre as mãos antes de manusear as suas lentes.
• Limpe, enxagúe e desinfete as suas lentes sempre que as retirar.
• Manuseie sempre a mesma lente, a direita ou esquerda, em primeiro lugar para evitar confusões. 
• Após a utilização, esvazie e enxagúe sempre o estojo para lentes com solução única Biotrue® nova 
e deixe que seque ao ar.
Apresentação: A solução única Biotrue® é comercializada em frascos de plástico estéreis de 
diferentes dimensões. Os frascos e as embalagens estão assinalados com um número de lote e data 
de validade.
Data de emissão: 2020-07
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it - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI 
RIPORTATE ALL’INTERNO DELLA CONFEZIONE PER RIFERIMENTI 
FUTURI.
Bausch+Lomb Biotrue® soluzione unica
Umetta, pulisce, disinfetta, risciacqua e conserva le lenti, elimina le proteine.
Istruzioni:  Per umettare, pulire, disinfettare le lenti  ed eliminare le proteine, seguire questi 
semplici passaggi.  Bausch + Lomb raccomanda questo regime quotidiano per un uso salutare e 
confortevole delle lenti a contatto.
PUNTO 1:  Mettere almeno 3 gocce della soluzione unica Biotrue® su ogni lato della lente e 
strofinare con delicatezza per 20 secondi.
PUNTO 2:  Sciacquare accuratamente entrambi i lati della lente per 5 secondi con soluzione 
unica Biotrue®.
PUNTO 3:  Riporre le lenti a contatto pulite nell'apposito portalenti e riempirlo con soluzione 
unica Biotrue® fresca, appena prelevata dal flacone. Lasciare in immersione per almeno 4 ore. 
Ricordarsi di utilizzare sempre soluzione fresca - gettare la soluzione dal portalenti dopo ogni uso.
Le tue lenti sono ora pronte per l’uso. In caso di presenza di residui sulle lenti, risciacquare con 
soluzione unica Biotrue® prima di applicarle. Seguire sempre le istruzioni del Contattologo. 
Sulla base della composizione chimica del vostro liquido lacrimale e delle ore d’uso delle lenti, il 
Contattologo può raccomandare ulteriori prodotti o procedure. Se non desiderate mettere 
subito le lenti, lasciatele immerse nel portalenti chiuso. Non conservare le lenti in una semplice 
soluzione salina al posto di soluzione unica Biotrue®. La soluzione salina non ha proprietà 
disinfettanti. Potete conservare le lenti nel portalenti ben chiuso fino al momento di riutilizzarle 
fino ad un massimo di 30 giorni. Se le conservate per periodi più lunghi, è necessario pulirle e 
disinfettarle con soluzione unica Biotrue® prima di riapplicarle.
Contenuto: Hyaluronan, sulfobetaina, poloxamina, acido borico, sodio borato, disodio edetato, 
cloruro di sodio; conservata con un doppio sistema disinfettante (poliaminopropilbiguanide 
0,00013% e polyquaternium 0,0001%)
Azioni: Se usata quotidianamente, la soluzione unica Biotrue® distacca le proteine e pulisce, 
discioglie e rimuove gli accumuli di film lacrimale, residui e depositi dalle lenti a contatto 
morbide. La soluzione unica Biotrue® combatte la formazione di depositi irritanti sulla 
superficie delle lenti. Elimina i microorganismi nocivi presenti sulle lenti. Mentre le lenti sono 
immerse nella soluzione, la formulazione le avvolge con uno strato ricco di acqua che le fa 
rimanere confortevoli per tutto il giorno. La soluzione unica Biotrue® può essere utilizzata 
anche per sciacquare le lenti.
Vantaggi di Biotrue®: Si comporta come i tuoi occhi. La soluzione unica Biotrue® contiene un 
lubrificante presente nell'occhio umano, ed ha un pH bilanciato uguale a quello delle lacrime 
naturali. La soluzione unica Biotrue® crea un effetto simile a un cuscinetto d’acqua ed idrata le 
lenti per un uso confortevole. La soluzione unica Biotrue® aiuta a prevenire la denaturazione di 
alcune proteine lacrimali: questo garantisce la pulizia delle lenti e inibisce la formazione di 
depositi che possono provocare discomfort ed abbreviare i tempi d’uso delle lenti. Mantenendo 
le lenti idratate e pulite la soluzione unica  Biotrue® ne garantisce un uso confortevole per tutto 
il giorno. Biotrue®: una soluzione che si comporta come i tuoi occhi.
Indicazioni: La soluzione unica Biotrue® è indicata per l’uso nella reidratazione quotidiana, 
nella pulizia, nel risciacquo, nell’eliminazione dei depositi proteici, nella disinfezione chimica 
(non a caldo) e nella conservazione delle lenti a contatto morbide (idrofile), incluse quelle in 
silicone hydrogel, come raccomandato dal Contattologo. 
Controindicazioni:  Non utilizzare in caso di allergia a uno dei prodotti sopra menzionati.
AVVERTENZE: PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO E CON I PRODOTTI DI MANUTENZIONE 
POTREBBERO CAUSARE INFEZIONI CORNEALI E/O ULCERE, E PORTARE A PERDITA DELLA VISTA. È 
essenziale seguire i consigli del Contattologo e tutte le indicazioni riportate nelle etichette per il 
corretto uso delle lenti e dei prodotti per la loro cura, portalenti compreso. I problemi oculari, ulcere 
corneali comprese, possono svilupparsi rapidamente e portare alla perdita della vista. Le lenti per uso 
giornaliero non sono indicate per l’uso notturno e non devono essere portate durante il sonno. Studi 
clinici hanno dimostrato che portare questo tipo di lenti anche la notte accresce il rischio di serie 
reazioni avverse. Le lenti a uso prolungato dovrebbero essere tolte regolarmente, per la loro pulizia e 
disinfezione, oppure per essere sostituite regolarmente secondo istruzioni del Contattologo. Studi 
clinici hanno dimostrato una maggiore incidenza di serie reazioni avverse fra gli utilizzatori di lenti ad 
uso continuo rispetto a quelli che le portano ad uso giornaliero. È inoltre dimostrato che il rischio di 
serie reazioni avverse aumenta quanto maggiore è il tempo di utilizzo continuato delle lenti senza che 
avvenga la loro pulizia, disinfezione o sostituzione. L'incidenza di tali reazioni è maggiore fra i 
fumatori. Se avvertite fastidio agli occhi, lacrimazione eccessiva, problemi di vista o rossore agli occhi, 
rimuovete immediatamente le lenti e rivolgetevi subito al Medico Oculista: chi utilizza lenti a contatto 
dovrebbe sottoporsi a un controllo oculare almeno due volte all'anno o con maggiore frequenza se 
prescritto.  Ogni volta che conservate le lenti nel portalenti dovete riempirlo con soluzione fresca 
senza rabboccare o riutilizzare la soluzione rimasta. La soluzione già utilizzata va gettata via 
immediatamente dopo aver rimosso le lenti dal portalenti per la loro applicazione. Non dovete esporre 
né conservare le lenti o risciacquare il portalenti con altri tipi di acqua, come ad esempio acqua 
potabile o minerale in bottiglia o distillata o con qualunque altro tipo di soluzione non sterile.  Ogni 
volta che rimuovete le lenti dal portalenti, dopo aver gettato la soluzione rimasta, pulitelo, 
risciacquatelo e lasciatelo aperto ad asciugare all’aria. Per eliminare la soluzione eventualmente 
rimasta, potete tenere il portalenti capovolto mentre asciuga.  Sostituite il vostro portalenti 
frequentemente, a seconda delle vostre abitudine igieniche. Non gettare la soluzione dal portalenti 
dopo ogni uso o utilizzare l’acqua per la manutenzione delle lenti può portare a contaminazione 
delle stesse, con il risultato di lesioni oculari e potenziale perdita della vista. Per ulteriori 
informazioni sulla sicurezza, vedere le istruzioni qui di seguito.
Informazioni importanti per la sicurezza:
• Seguire sempre le istruzioni per l'uso del prodotto.  
• Sottoporsi a visite regolari dal proprio Medico Oculista.
• Prima di toccare le lenti, lavarsi e asciugarsi sempre le mani. 
• Con le lenti e il portalenti non usare mai acqua del rubinetto, minerale in bottiglia, o saliva. 
• Per pulire e disinfettare le lenti utilizzare solo soluzione fresca. 
• Dopo ogni ciclo di disinfezione, gettare sempre tutta la soluzione rimasta nel portalenti.
• Soluzioni saline e lacrime artificiali non disinfettano le lenti.
• Sostituire sempre soluzioni, lenti e portalenti come indicato.
• Per evitare contaminazioni, il beccuccio del flacone non deve venire in contatto con niente. 

Dopo l'uso, richiudere il flacone.
• Da non usare con la disinfezione termica (a caldo).
Precauzioni:
• Gettare sempre la soluzione dal portalenti dopo ogni uso.
• Tenere il flacone ben chiuso quando non viene utilizzato.
• Conservare a temperatura ambiente.
• Utilizzare prima della data di scadenza stampata su confezione e  flacone.

• Gettare l'eventuale soluzione rimasta 90 giorni dopo la prima apertura del flacone.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
Reazioni avverse (problemi e soluzioni): Si potrebbero presentare i seguenti problemi: dolore 
agli occhi, bruciore o prurito (irritazione), le lenti sono meno confortevoli rispetto alla prima 
volta che sono state applicate, sensazione di corpo estraneo/graffio nell'occhio, lacrimazione 
eccessiva, secrezioni insolite, rossore oculare, visione meno brillante (scarsa acuità visiva), 
visione appannata, aloni colorati intorno agli oggetti, ipersensibilità alla luce (fotofobia) o occhio 
secco. In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi rimuovere immediatamente le lenti.
• Se il fastidio o il problema scompare, esaminare attentamente la lente.
• Se la lente appare in qualche modo danneggiata, evitare di applicarla di nuovo.  Riporre la 

lente nel portalenti e rivolgersi al proprio Contattologo.
• Se la lente è sporca o si nota la presenza di una ciglia o di un altro corpo estraneo, o se il 

problema scompare e la lente non sembra essere danneggiata, pulirla accuratamente, 
risciacquarla e disinfettarla prima di applicarla nuovamente.

• Se il problema persiste, rimuovere subito la lente e rivolgersi al proprio Contattologo.
Se si presenta uno dei sintomi sopra citati, questi possono essere segnali di una seria  
condizione, come ad esempio un'infezione, un'ulcera corneale, una neovascolarizzazione o 
un'irite. Rivolgersi  immediatamente a un Medico Oculista  per identificare il problema e ricevere 
le cure necessarie per evitare danni oculari gravi.
Igiene ottimale per la cura delle lenti:
• Prima di toccare le lenti, lavarsi e asciugarsi sempre le mani. 
• Pulire, risciacquare e disinfettare le lenti ogni volta che vengono rimosse dagli occhi.
• Applicare le lenti sempre nello stesso ordine (prima la sinistra o viceversa) per evitare di 

confonderle.
• Dopo l'uso, svuotare sempre e risciacquare il portalenti con la soluzione unica Biotrue® e 

lasciare asciugare all’aria.
I flaconi e le confezioni sono contrassegnati con un numero di lotto e la data di scadenza.
Data di emissione: 2020-07
es - Lea atentamente las instrucciones y guarde el prospecto para 
posteriores consultas.
Biotrue® solución única, de Bausch + Lomb
Acondiciona, limpia, elimina las proteínas, desinfecta, aclara y conserva.
Instrucciones de uso: Para acondicionar, limpiar, desinfectar y eliminar las proteínas diariamente, 
complete estos simples pasos. Bausch + Lomb recomienda seguir este proceso diariamente para una 
buena salud ocular y para que se sienta cómodo con sus lentes de contacto:
PASO 1:  vierta 3 gotas de la solución única Biotrue® en cada lado de la lente y frote con suavidad 
durante 20 segundos.
PASO 2:  aclare concienzudamente las lentes por cada lado durante cinco segundos con solución 
única Biotrue®.
PASO 3:  guarde las lentes de contacto limpias en su estuche y rellénelo con solución única 
Biotrue®. Déjelas sumergidas en la solución durante, al menos, 4 horas. Deseche la solución del 
estuche después de cada uso.
Ahora las lentes están listas para su uso. Si queda alguna partícula en las lentes, aclárelas con 
solución única Biotrue® antes de ponérselas. Siga siempre las instrucciones del profesional del 
cuidado de la visión respecto al cuidado de sus ojos. Tomando como base la composición de sus 
lágrimas, así como la frecuencia de uso de las lentes, puede que le recomiende productos o 
procedimientos adicionales. Si se quita las lentes, guárdelas de inmediato en su estuche lleno de 
Biotrue®. No guarde las lentes en una solución salina simple, ya que ésta no desinfecta las lentes. 
Puede conservar las lentes listas para usar en un estuche cerrado lleno de Biotrue® hasta 30 días. 
Si guarda las lentes durante largos periodos de tiempo, debe limpiarlas y desinfectarlas con 
solución única Biotrue® nueva antes de ponérselas.
Contenido:  Hialuronato, sulfobetaína, poloxamina, ácido bórico, borato de sodio, edetato disódico y 
cloruro de sodio, y la protección de un sistema de desinfección doble (poliaminopropil biguanida 
0,00013 % y policuaternium 0,0001 %).
Acción:  Usada diariamente, la solución Biotrue® disuelve las proteínas, limpia, suaviza y elimina las 
acumulaciones de partículas y residuos de las lentes de contacto blandas. La solución única 
Biotrue® ayuda a prevenir la formación de depósitos sobre la superficie de las lentes que podrían 
irritar el ojo. Elimina los microorganismos perjudiciales que se puedan acumular en la lente. 
Mientras las lentes están sumergidas en la solución, la fórmula envuelve la lente en un colchón de 
hidratación que contribuye a que se sienta cómodo con ellas durante todo el día. La solución única 
Biotrue® también puede utilizarse para aclarar las lentes.
Beneficios de Biotrue®:  Inspirado en la biología de sus ojos®. La solución única Biotrue® incorpora un 
lubricante presente de forma natural en los ojos y tiene un pH equilibrado igual que el de las lágrimas 
sanas. La solución única Biotrue® envuelve y rehidrata las lentes para que se sienta cómodo con ellas. 
La solución única Biotrue® ayuda a prevenir que ciertas proteínas de las lágrimas se degraden y evita 
la formación de residuos que pueden causar molestias y hacer que sus ojos toleren las lentes durante 
menos tiempo. Biotrue®, una solución única que funciona del mismo modo que sus ojos.
Indicaciones (usos):  La solución única Biotrue® está indicada para uso diario con el fin de  
acondicionar, limpiar, eliminar las proteínas, aclarar, desinfectar químicamente (no por calor) y 
conservar lentes de contacto blandas (hidrofílicas) y las lentes de hidrogel de silicona. 
Contraindicaciones (motivos para no usar el producto):  No use este producto si es alérgico a 
alguno de sus componentes.
ADVERTENCIAS: LOS PROBLEMAS CON LAS LENTES DE CONTACTO Y LOS PRODUCTOS PARA EL 
CUIDADO DE LAS LENTES PODRÍAN CAUSAR INFECCIONES O ÚLCERAS EN LA CÓRNEA Y 
PROVOCAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN. Es esencial que siga las indicaciones de su profesional del 
cuidado de la visión y las instrucciones del producto para un correcto uso de las lentes y de los 
productos para su cuidado, también en lo que se refiere al estuche. Algunas alteraciones de la salud 
ocular, como las úlceras en la córnea, pueden desarrollarse con rapidez y provocar una pérdida de 
visión. Por su seguridad, las lentes de uso diario no están indicadas para su uso durante toda la 
noche; debe quitárselas antes de irse a dormir. Para un uso prolongado, las lentes deben limpiarse y 
desinfectarse con regularidad o desecharse y cambiarse por otras según las instrucciones de su 
profesional del cuidado de la visión. Los estudios clínicos realizados demuestran que la incidencia 
de reacciones adversas aumenta cuando las lentes se usan durante las horas de sueño frente al uso 
únicamente durante el día. También se ha demostrado que las personas fumadoras presentan mayor 
incidencia de reacciones adversas. Si experimenta incomodidad en los ojos, lagrimeo excesivo, 
cambios en la visión u ojos rojos, quítese inmediatamente las lentes y contacte con su profesional 
del cuidado de la visión lo antes posible. Se recomienda a las personas que llevan lentes de contacto 
que visiten a su profesional del cuidado de la visión dos veces al año o más a menudo, si así se lo 
indican. Cada vez que guarde las lentes en su estuche, debe rellenarlo completamente con solución 
nueva; no añada más solución nueva a la ya usada ni reutilice la solución. Debe desechar la solución 
inmediatamente después de sacar las lentes del estuche. No debe limpiar, guardar ni aclarar las 
lentes en una solución no estéril ni en agua, ya sea del grifo, mineral o destilada. Limpie, aclare y 
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