
LÜTFEN BU KULLANMA TALİMATINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE 

SAKLAYINIZ. 

 

ReNu MultiPlus® Çok Amaçlı Solüsyon 

TALİMATLAR: Günlük temizleme, dezenfekte etme ve proteinden arındırma işlemleri için aşağıdaki 

basit adımları izleyiniz. 

ADIM 1: Lensin her iki tarafına 3’er damla ReNu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyon uygulayınız ve 20 saniye 

boyunca hafifçe ovalayınız. 

ADIM 2: Lensin her iki tarafını da ReNu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyonla 5 saniye boyunca iyice 

durulayınız.  

ADIM 3: Temizlenmiş kontakt lensleri lens kabına yerleştiriniz ve kabı yeni ReNu MultiPlus Çok Amaçlı 

Solüsyonla doldurunuz. Lensleri en az 4 saat solüsyonda bekletiniz. Her zaman yeni solüsyon kullanmayı 

unutmayınız. 

Lensleriniz artık kullanılmaya hazırdır. Salinle durulama gerekmez. Kontakt lenslerde döküntü varsa 

lensleri takmadan önce ReNu Çok Amaçlı Solüsyon ile durulayınız. 

Göz sağlığı uzmanınızın talimatlarına mutlaka uyunuz. Gözyaşınızın kimyasal yapısı ve lens takma 

sıklığınıza bağlı olarak, göz sağlığı uzmanınız ek ürünler veya prosedürler önerebilir. 

SAKLAMA: Lenslerinizi, en fazla 30 gün olmak üzere, takacağınız zamana kadar açılmamış lens kabında 

saklayabilirsiniz. 

İÇİNDEKİLER: %0,03 HYDRANATE® (hidroksialkilfosfonat), borik asit, edetat disodyum, %1 poloksamin, 

sodyum borat ve sodyum klorür ile %0,0001 DYMED™ (poliaminopropil biguanid) koruyucu içeren steril, 

izotonik solüsyon. 

İŞLEV: 

Yumuşak kontakt lenslerdeki film, protein, diğer kalıntı ve döküntüleri temizler, yumuşatır ve çıkarır. 

Lens yüzeyindeki zararlı mikroorganizmaları yok eder. Lenslerin, takılmadan önce durulanmasını, 

saklanmasını ve nemlendirilmesini sağlar. 

ENDİKASYONLAR (Kullanımlar): 

BAUSCH + LOMB ReNu MultiPlus® Çok Amaçlı Solüsyon, yumuşak (hidrofilik) kontakt lenslerin, göz 

sağlığı uzmanınızın önerileri doğrultusunda günlük temizliği, biriken proteinden arındırılması, 

durulanması, kimyasal (ısıl değil) dezenfeksiyonu ve saklanması amacıyla kullanılmak için endikedir. 

KONTRENDİKASYONLAR (Ürünün kullanılmamasını gerektiren durumlar): 

Bu ürünün içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız.  

UYARILAR: KONTAKT LENSLER VE LENS BAKIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR, KORNEA 

ENFEKSİYONU VE/VEYA ÜLSERE VE GÖRME KAYBINA (KÖRLÜK) YOL AÇABİLİR. 



Lenslerin ve lens kabı dahil olmak üzere lens bakımı ürünlerinin doğru bir biçimde kullanılması 

konusunda göz sağlığı uzmanınızın talimatlarına uymanız büyük öneme sahiptir. 

Kornea ülserleri de dahil olmak üzere göz sorunları hızla gelişebilir ve görme kaybına (körlük) neden 

olabilir. Günlük kullanım lensleri gece boyunca kullanım için endike değildir ve uyurken takılmamalıdır. 

Klinik çalışmalar, bu lenslerin gece boyunca takılması durumunda ciddi advers reaksiyon riskinin arttığını 

göstermiştir. Uzun süre kullanımlı lensler temizlenmek ve dezenfekte edilmek veya atılmak ve 

değiştirilmek üzere, göz sağlığı uzmanınızın belirlediği sıklığa göre düzenli olarak çıkarılmalıdır. Klinik 

araştırmalar, uzun süreli kontakt lens kullananlarda, günlük kontakt lens kullananlara kıyasla daha fazla 

advers reaksiyon görüldüğünü ortaya koymuştur. Araştırmalar ayrıca, uzun süreli kullanılan kontakt 

lenslerin ciddi advers reaksiyon yaratma riskinin, lenslerin temizlenmek ve dezenfekte edilmek veya 

atılmak ve değiştirilmek üzere çıkarılmadan kullanılma süresiyle doğru oranda arttığını da 

göstermektedir. Bunun birlikte, araştırmalarda advers reaksiyonların sigara içenler arasında daha yaygın 

görüldüğü de tespit edilmiştir. Gözde rahatsızlık, aşırı sulanma, görmede değişiklik ve/veya gözde 

kızarıklık yaşamanız durumunda, lenslerinizi derhal çıkarıp göz sağlığı uzmanınızla görüşünüz. Kontakt 

lens kullananların yılda iki kez veya gerekli görülmesi durumunda daha sık göz sağlığı uzmanına muayene 

olması önerilir. 

LENSLERİNİZİ SOLÜSYONDA BEKLETME VE SAKLAMA: 

• Lenslerinizi kabına koymak üzere çıkardığınızda lens kabınızı mutlaka yeni solüsyonla doldurunuz 

ve kesinlikle mevcut solüsyonun üzerine ekleme yapmayınız veya solüsyonu yeniden 

kullanmayınız. Lenslerinizi lens kabından çıkardıktan hemen sonra kullanılmış solüsyonu atınız. 

• Lenslerinizi kesinlikle musluk suyu, şişelenmiş su, distile su veya steril olmayan herhangi bir 

solüsyona maruz bırakmayınız veya bunları kullanarak durulamayınız. 

LENS KABININ BAKIMI: 

• Lenslerinizi kabından her çıkardığınızda, lens kabınızı ReNu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyonla 

temizleyiniz, durulayınız ve kurumaya bırakınız. Fazla solüsyonu gidermek için lens kabınızı ters 

çevirip kurumaya bırakabilirsiniz. 

• Hijyen alışkanlıklarınıza bağlı olarak lens kabınızı sık sık değiştiriniz. 

UYARI: 

• Her kullanımdan sonra lens kabındaki solüsyonu boşaltmamanız, solüsyonun üzerine “ekleme 

yapmanız” veya lenslerinizin bakımı için su kullanmanız, gözlerinizde hasar ve görme kaybıyla 

sonuçlanabilecek kontaminasyona yol açabilir. 

• Lenslerinizi dezenfekte etmek ve kontakt lens kontaminasyonu riskini azaltmak için ürün 

etiketinde belirtilen lens ovalama ve durulama sürelerine uyunuz. Ovalama veya durulama 

süresinin daha kısa tutulması durumunda lensleriniz temizlenmeyebilir. 

• Lensleri dezenfekte etmek için asla su, salin çözeltisi veya yeniden ıslatma damlası kullanmayınız. 

Bu çözeltiler lenslerinizi dezenfekte etmez. Önerilen dezenfektanın kullanılmaması şiddetli 

enfeksiyona, görme kaybına veya körlüğe yol açabilir. 

• Lenslerinizi suda veya herhangi bir steril olmayan çözeltide saklamayınız veya lens kabınızı su ya 

da herhangi bir steril olmayan çözelti ile durulamayınız. Lenslerinizi veya lens kabınızı kontamine 



etmemek için yalnızca yeni Çok Amaçlı Solüsyon kullanınız. Steril olmayan solüsyon kullanımı 

ciddi enfeksiyonlara, görme kaybına veya körlüğe yol açabilir. 

• Çok Amaçlı Solüsyonunuzun atma tarihinden sonra kullanılması, çözeltinin kontamine olmasına 

neden olabilir ve şiddetli enfeksiyona, görme kaybına veya körlüğe yol açabilir. 

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ: 

• Ürün kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz. Ürün talimatlarına uymamak görme kaybına 

(körlüğe) yol açabilir. 

• Göz sağlığı uzmanınızı yılda iki kez veya gerekli görülmesi durumunda daha sık ziyaret ediniz. 

• Lenslere dokunmadan önce daima ellerinizi yıkayıp kurulayınız. 

• Lensleri veya lens kabını musluk suyu, şişelenmiş su veya tükürüğe maruz bırakmayınız. 

• Kontakt lensleri temizlemek ve dezenfekte etmek için yalnızca yeni solüsyon kullanınız. 

• Her dezenfeksiyon döngüsünün ardından lens kabınızda kalan solüsyonu mutlaka atınız. 

• Salin veya yeniden ıslatma damlaları lenslerinizi dezenfekte etmez. 

• Solüsyonunlarınızı, lenslerinizi ve lens kaplarınızı her zaman önerildiği şekilde değiştiriniz. 

• Kontaminasyonu önlemek için kabın ucunun hiçbir yüzeye temas etmemesine dikkat ediniz. Her 

kullanımdan sonra ürünün kapağını kapatınız. 

• Tıbbi gözetim altında olmadığı sürece, bu solüsyonla birlikte herhangi bir göz ilacı kullanmayınız. 

• Isıl (termal) dezenfeksiyon ile kullanıma uygun değildir. 

ÖNLEMLER: 

• Ürünü kullanmadığınız süre boyunca şişeyi sıkıca kapalı tutunuz 

• Ürünü, kutusu ve şişesi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız 

• Açıldıktan 90 gün sonrası bitmeyen solüsyonları atınız 

• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız 

• Oda sıcaklığında saklayınız 

ÖNEMLİ: Gözde tahriş veya aşırı sulanma meydana gelmesi, bu durumun devam etmesi veya artması 

ya da görme bozukluklarının meydana gelmesi durumunda ürünü kullanmayı bırakınız ve derhal göz 

sağlığı uzmanınıza danışınız. 

Advers Reaksiyonlar (Sorunlar ve Yapılması Gerekenler): 

Aşağıdaki sorunların ortaya çıkabileceğinin bilincinde olmalısınız: 

• Gözlerde batma, yanma, kaşıntı (tahriş) veya diğer göz ağrısı 

• Konforun lensin göze ilk takıldığı zamana göre azalması 

• Gözde cisim varmış gibi anormal bir his (ör. yabancı madde, çizilmiş alan) 

• Gözlerin aşırı yaşlanması (sulanma) veya olağan dışı göz salgıları 

• Gözlerde kızarıklık 

• Görme keskinliğinde azalma (zayıf görüş keskinliği) 

• Bulanık görme, gökkuşağı veya nesnelerin çevresinde ışık halkası 

• Işığa duyarlılık (fotofobi) 

• Göz kuruluğu 



Yukarıdakilerden herhangi birini fark ederseniz derhal lenslerinizi çıkarmalısınız. 

Rahatsızlık veya sorun geçerse lense yakından bakınız. 

• Lens herhangi bir şekilde hasar görmüşse lensi tekrar gözünüze yerleştirmeyiniz. Lensi saklama 

kabına yerleştiriniz ve göz sağlığı uzmanınızla görüşünüz. 

• Lens üzerinde kir, kirpik veya başka bir yabancı nesnenin olması ya da sorunun ortadan kalkması 

ve lenste herhangi bir hasar görünmemesi durumunda lensi iyice temizleyip, durulayıp 

dezenfekte ettikten sonra tekrar takınız. 

Sorun devam ederse, derhal lensi çıkarınız ve göz sağlığı uzmanınızla görüşünüz. 

Yukarıdaki sorunlardan herhangi birinin meydana gelmesi enfeksiyon, kornea ülseri, neovaskülerizasyon 

veya iritis gibi ciddi bir durumun belirtisi veya nedeni olabilir. Sorunun tespiti için profesyonel destek 

alınız ve ciddi göz hasarını engellemek amacıyla tedavi için hemen hekiminize başvurunuz. Olası bir göz 

enfeksiyonu nedeniyle göz sağlığı uzmanınıza muayene olmaya giderken mikroorganizmaların tespiti için 

kültür örneği alınabilmesi amacıyla lenslerinizi, solüsyonlarınızı ve lens kabınızı yanınızda götürünüz. 

İyi bir lens bakım hijyeni sağlamak için: 

• Lenslerinize dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayıp durulayınız. 

• Lenslerinizi her çıkardığınızda temizleyiniz, durulayınız ve dezenfekte ediniz. 

• Lenslerin karışmasını önlemek için her zaman ilk olarak belirli bir lensi, yani sağ veya sol lensi 

alınız. 

• Lens kabını kullandıktan sonra mutlaka boşaltıp yeni ReNu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyon ile 

duruladıktan sonra kurumaya bırakınız. 

Tedarik şekli: ReNu MultiPlus Çok Amaçlı Solüsyon; steril 60 ml, 100ml, 120 ml, 240 ml, 300 ml ve 360 ml 

plastik şişelerde satılır. Şişe ve kutu üzerinde parti numarası ile son kullanma tarihi yazılıdır. 

Basım Tarihi: 2021-05 

 


