


®
BioSoak  este o soluþie multifuncþionalã  pentru îngrijirea, eliminarea  proteinelor, 
curãþarea, dezinfectarea, clãtirea  ºi stocarea lentilelor de contact moi. Componentele 

®
principale ale BioSoak  sunt detergent biologic, biguanide ºi disodiu EDTA. PH-ul ºi 
osmolaritatea soluþiei a fost setatã la un nivel potrivit pentru ochi. BioSoak a fost dezvoltatã 
de Finnsusp AB Finlanda în colaborare cu microbiologi ºi oftalmologi, fiind rezultatul unor 

®cercetãri ºi dezvoltãri la cel mai înalt standard. Compatibilitatea BioSoak  cu diferite lentile 
de contact a fost studiatã mai mulþi ani prin investigaþii ºi studii realizate de Spitalul Central 
Universitar din Turku, Finlanda împreunã cu studii fizice de compatibilitate in vitro realizate 

®
de Universitatea de ªtiinte Aplicate din Turku, Finlanda.  BioSoak  a fost testat pe toate 
grupurile de lentile din grupul FDA(de la I la IV) ºi pe diferite lentile din hidrogel stabilindu-se 
compatibilitatea lui atât în laborator cât ºi în investigaþii clinice. 

 

 

Agentul dezifectant Biguanide al soluþiei BioSoak  are un efect extins asupra majoritãþii 
microbilor care produc inflãmari ale ochiului (de ex. Valori D  pentru Pseudomonas Aeruginosa 

1
<30, Serratia marcescens <30 ºi Streptococcus epidermis <40) . Efectul agentului Biguanide 
este susþinut de un detergent biologic care îndepãrteazã reziduurile de pe suprafaþa lentilei de 
contact ºi produce o dezinfectare foarte eficientã. 
Eficacitatea dezinfectãrii cu BioSoak  respectã  Standardul Internaþional EN ISO 14729  în 

2conformitate cu timpul de dezinfectare recomandat . Într-un studiu oftalmologic efectuat la 
validarea clinicã nu au fost raportate efecte secundare ºi BioSoak  a confirmat cã este extrem 
de blând cu ochii fiind potrivit pentru toate tipurile de ochi sensibili.

®

®

®

BioSoak  are dreptul sã foloseascã Tabelul Alergiilor 
elaborat de Federaþia Finlandezã pentru Alergii ºi 
Astm. Produsul care este compatibil cu tabelul 
alergiilor nu conþine parfumuri sau ingrediente care 
genereazã în mod frecvent iritaþii datoritã 
sensibilitãþii. BioSoak  este unicul produs care are 
dreptul de a folosi Tabelul Alergiilor. Produsul nu a 
fost testat pe animale.

®

®

Biguanide este un dezinfectant care curãþã lentila de contact ºi protejeazã soluþia de 
contaminare microbiologicã.Detergentul este biologic biodegradabil, curãþând substanþele ºi 
îndepãrtând impuritãþile de pe suprafaþa lentilei de contact, îmbunãtãþind acþiunea 
dezinfectantului.EDTA îmbunãtãþeºte dezinfectarea ºi îndepãrteazã depozitele calcifiate 
formând compuºi Ca-EDTA. Boratul de sodiu stabilizeazã PH-ul soluþiei la un nivel potrivit 
pentru ochi.Clorura de sodiu ajusteazã osmolaritatea soluþiei echivalentã cu cea a fluidului 
lacrimal.

1.
Data on file  Finnsusp.

2.Data on file  Finnsusp. Cerinþele  ISO 14729 sunt reducerea  minimã 99,9 %  in cazul unor bacterii(P.Aureginosa, S.Aureus, S.Marcescens) ºi 
reducerea minimã 90 % in cazul mucegaiului ºi  drojdiei (C,Albicans, F.So/ani) în timpul de dezinfectare  recomandat de 4 ore. 
3.Lehtonen, O,P., Vaahtoranta-Lehtonen, H., Shokriehzadeh, S., Disinfection of Acanthamoeba Cysts by Contact Lens Care Solutions. Turku 
Univesity Hospital, 1995
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