
DUOLENS – Detergente para lentes de contacto moles e rígidas permeáveis ao gás 
INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO 
Este folheto informativo contém informação importante para uma correcta utilização deste produto com segurança. Por favor leia atentamente este 
folheto informativo e mantenha-o na sua posse para o caso de necessitar de o consultar mais tarde. É muito importante que o utilizador cumpra as 
indicações do seu especialista assim como as instruções contidas neste folheto informativo para uma correcta utilização deste produto. 
1.DESCRIÇÃO-DUOLENS é uma solução para limpar e desengordurar as lentes de contacto moles e rígidas permeáveis ao gás (RPG). Utilize-o diariamente 
tal como indicado nas instruções para a utilização. 
2. MODO DE UTILIZAÇÃO -1- Lave muito bem as mãos. 2- Sobre a palma da mão, esfregue com cuidado ambas as faces da lente utilizando uma 
quantidade adequada de DOULENS. 3- Enxague com Aseptilens Sok ,se utiliza lentes moles, ou com Hefilcon Humectante se utiliza lentes RPG. 4- Guarde as 
lentes no estojo porta-lentes, totalmente submergidas em Aseptilens Sok ou em Hefilcon Humectante, durante toda a noite ou, no mínimo, durante 6 
horas. 5- Antes de inserir novamente a lente no olho, poderá enxaguá-la novamente com Aseptilens Sok (no caso de lentes moles) ou com Hefilcon 
Humectante (no caso de lentes RPG). 
3.PRECAUÇÕES- Evite o contacto de DUOLENS com os olhos. Pode causar irritação. Evite tocar noutras superfícies com a extremidade do conta-gotas. 
Mantenha o frasco fechado. Verifique que a embalagem se encontra intacta antes da primeira utilização. Utilizar todo produto em 90 dias após a abertura 
da embalagem. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Não utilizar este produto se for alérgico a algum dos seus componentes. 
4.COMPOSIÇÃO- Ácido bórico, tetraborato de sódio, hidroxietilcelulose, cocoamfodiacetato dissódico, álcool isopropílico 20,0% , edetato dissódico 0,1% 
em água purificada. 
5.SIMBOLOGIA- A simbologia utilizada neste folheto informativo e no rótulo do produto teve como base a norma EN 980 de símbolos gráficos 
harmonizados nos rótulos de produtos de saúde. 
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