
Eficienþa absolutã a oxigenului pentru o îngrijire 
completã a tuturor lentilelor de contact.

Dezinfecteazã, umezeºte, curãþã, hidrateazã ºi 
îndepãrteazã proteinele. Oferã siguranþa de a avea 

lentilele de contact perfect dezinfectate. 
Disponibil în flacon de 380ml  cu catalizator inclus.



Când se verificã numãrul de bacterii de pe o lentilã 
de contact care a fost îndepãrtatã  de la un ochi 
aparent sãnãtos, uneori este posibil sã descoperim 
prezenþa unei serii substanþiale de agenþi patogeni ºi 
non-patogeni, cum ar fi Pseudomonas aeruginosa, o 
bacterie gram negativã echipatã cu flagella polara, 
care favorizeazã mobilitatea. Aceasta este, de 
obicei, prezentã în apã ºi poate provoca, uneori, 
cheratite microbiene asociate cu utilizarea de 
lentile de contact.

De asemenea, Staphylococcus aureus este o bacterie gram negativã, în 
general prezentã pe piele ºi astfel uºor transferabilã la lentilele de 
contact  sau la cutia lentilelor. Serratia marcescens este o bacterie 
care poate provoca conjunctivita, keratita, oftalmia ºi infecþii ale 
canalului lacrimal.Este prezentã în apã ºi în soluþii. 

Pseudomonas sã atace lentilelor de contact 
moi. De fapt, are un habitat ideal, deoarece acestea sunt acoperite cu 
un biofilm polizaharidic, care interacþioneazã cu bacterii care aderã la 
suprafaþa lentilei ºi  astfel  vin în contact direct cu corneea.

 keratitis a 
fost g sit  în situa ii în 
care non-sterile au 
fost utilizate. Mai mult 
decât atât, faptul ca filmul 
lacrimal duce la formarea 
de proteine atunci când se 
evapor nu ar trebui s  fie 
subestimat, deoarece 

suprafa a lentilei reprezint  un teren excelent pentru bacterii. În 
condi ii de igien  precare, locuri infectate sau în cazul în care este 
imposibil sp  mâinilor, dezinfectarea cu  
nu este întotdeauna eficient

supravietuieºte  
Este foarte  probabil ca 
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ãlatul soluþii multifuncþionale
ã.

Oxystar P onofase, datoritã eliminãrii complete a 
peroxidului dupã acþionare, garanteazã o putere de dezinfectare de 
zece ori mai mare decât (vezi 
graficul). Monofase  ofer  un alt avantaj care 
i m p l i c  d e t e r i o r a r e a  
f o r m a o r g a n i c e  
p rezen te  pe  l en t i l i  
dezinfectarea lor în acela i 
t i m p , p r i n  i n t e r m e d i u l  
oxigenului monoatomic foarte 
reactiv.Produsul oferã un nivel 
ridicat de tolerabilitate, 
datoritã cantitãþii minime de peroxid care rãmâne pe lentile. Deºi un 
ochi mai sensibil nu primeºte concentraþii mai mari de 50ppm, 
peroxidul rãmas în solþie este întotdeauna mai mic de 30 ppm, chiar ºi 
dupã o lunã de cicluri de tratament. La sfârºitul dezinfecþiei soluþia 
poate fi consideratã liberã de conservaþi ºi, astfel, recomandatã 
pentru ochii sensibili sau alergici.Datoritã catalizatorului dioxid de 
platinã, dupã doar 30 de minute 99% din peroxid este eliminat, evitând 
astfel prezenþa prelungitã in solutie, care cauzeazã formarea 
radicalilor liberi în lichidul lacrimal.
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