
Representante/Distribuidora:____________________________ Setor:______________________ Data:_____________

Razão Social Cliente:_________________________________ Cód. Cliente:__________________________________________________________

Nome Fantasia:__________________________________________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________ Nº:_____________________ Comp.:______________________________________

Bairro:_____________________________________________ Cidade:______________________________________________________________

Estado:____________________________________________ CEP:________________________________________________________________

Telefone: (     )_______________ FAX: (     )_______________ Contato:_____________________________________________________________

CNPJ:______________________________________________ Nº Balconistas:_______________________________________________________

E-mail da loja:___________________________________________________________________________________________________________

Farmacêutico (    ) Farmacista (    ) Ger. comprador (    ) 

Rede de Farmácia:   (    ) SIM       (    ) NÃO                       Nº Filiais:___________________________

______________________

QUANTIDADE:

PRODUZIDO NA FINLÂNDIA

PRODUTO
EUROPEU

BIO SOAK 120 mL

+ ESTOJO P/ LE
NTES

GRÁTIS

VOLUME TOTAL 480 mL
®Na compra de 1 BioSoak  360mL leve grátis 1 Bio SoaK  120mL®
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Serviço de Atendimento ao Consumidor
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BIO 
®SOAK

SOLUÇÃO MULTIAÇÃO PARA 
TODOS OS TIPOS DE LENTES 
DE CONTATO GELATINOSAS 
INCLUINDO SILICONE 
HIDROGEL

LIMPA

DESINFETA

ENXÁGUA 

ELIMINA 
PROTEÍNAS 

CONTÉM AGENTE DE LIMPEZA 
BIOLÓGICO ESPECIAL 
AMIGO DA NATUREZA, BIODEGRADÁVEL

CONFORTO 
REFRESCANTE

CONSERVA 



CNPJ - 17.159.229/0001 - 76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA
CEP 75132-140 - Anápolis - GO
Indústria Brasileira

TEUTO BRASILEIRO S/A.
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Fabricado por:
OY FINNSUSP Ab
Pääskykalliontie 5, FIN – 21420 Lieto, Finland
www.Pilloset.fi

Importado por:
AJL DO BRASIL - STI T.T.E. LTDA
Rua S-7 QD S-30 Lote 01 N 301 Sala 04 Setor Bela Vista
Goiânia - GO - Tel/Fax.: (0xx62) 3242-9298
CNPJ: 05.439.795/0001-52
Resp. Técnico: Adriano Sullivan Chagas
CRF – GO N 3292
M.S nº 8.015.334.000-6

Distribuído por:

®A solução Bio Soak  é um produto fabricado na FINLÂNDIA, “All-in-one” ou seja, que contém agentes de 
limpeza para: desinfecção, remoção de proteínas, conservante, lubrificante e clareador, para todos os tipos 
de lentes de contato gelatinosas.
  
Instruções de uso:
1)Limpar, enxaguar e desinfetar as lentes de contato todos os dias para evitar contaminação.
2)Lavar e enxugar suas mãos antes manusear as lentes de contato;

®3)Retirar a lente do olho e colocar na palma da mão. Adicionar algumas gotas da Solução Bio Soak  e 
esfregar cada lado da lente cuidadosamente com o dedo.4) Enxaguar a lente cuidadosamente com Bio 

®Soak  e colocá-la no respectivo estojo. Fazer a mesma operação com a outra lente.5) E n c h e r  c a d a  
®compartimento do estojo, com a solução limpa de Bio Soak , até cobrir as lentes dentro do estojo. Fechar e 

deixá-las no estojo durante a noite ou por um período mínimo de 04 horas.6)Antes de seu uso novamente, 
enxáguá-las bem cada lado para eliminar possíveis resíduos. Caso não venha fazer uso das lentes por duas 
semanas, refazer o processo de limpeza novamente.

Propriedades:
®O Surfactante contido em Bio Soak , potencializa o processo de desinfecção das lentes gelatinosas. 

Remove os depósitos de proteínas da superfície das lentes e diminui a tensão superficial das mesmas. 
Penetra na película gelatinosa e fragmenta os depósitos para que seja mais fácil a penetração do 
desinfetante para eliminação destes depósitos, que logo se dissolvem na solução. A eficácia de 

®desinfecção de Bio Soak  é excelente, remove também proteínas e lipídios e não deixa resíduo químico que 
podem causar irritação nos olhos e causar danos ao meio ambiente. A concentração do ingrediente ativo de 
Bio Soak é baixa, mas sem comprometer sua excelente eficácia de desinfecção, evitando irritações aos olhos 
mais sensíveis, pois é biocompatível com o tecido ocular.

Importante:
Seguir as instruções do médico oftalmologista para garantir um correto uso das lentes de contato e sua 

®higiene. Se tiver sintomas de irritação ocular, retirar as lentes limpas com Bio Soak  e consultar o 
®oftalmologista. Retirar o anel de segurança do frasco de Bio Soak , antes de usar pela primeira vez. Não 

tocar com o bico do frasco em qualquer tipo de superfície para evitar contaminação da solução em seu 
interior. Utilizar sempre a solução contida no frasco, não se deve reutilizar solução já usada em outra 

®assepsia. Tapar o Frasco após a utilização da solução. Não Misturar a solução Bio Soak  com outras Soluções. 
®Não utilizar nenhuma medicação junto com a solução Bio Soak  sem recomendação e supervisão médica. 

Conservar em temperatura ambiente (10º a 30 ºC). Descartar a Solução após 04 (quatro) meses de abertura 
do frasco. Não Utilizar após a data de validade descrita na embalagem. Não congelar, proteger do Sol. 
Manter fora de Alcance de crianças.

Composição:
EDTA 1,0mg, biguanida 0,0025mg/mL, detergente, borato de sódio e cloreto de sódio em solução estéril 
isotônica tamponada.

Indicações:
®A solução Bio Soak  é utilizada para limpeza, desinfecção, remoção de proteínas, conservante, clareador e 

lubrificante de qualquer tipo de lente de contato gelatinosa e /ou material de hidrogel.

Precauções na utilização, Incompatibilidades e Contraindicações:
®Bio Soak  não está indicado para limpeza de lentes gás permeáveis (rígidas). A utilização de forma incorreta 

®de Bio Soak  pode produzir as seguintes complicações: lacrimejação excessiva, sensação de corpo estranho 
dentro do olho, sensibilidade a luz. Nesses casos recomendamos consultar um profissional especializado em 
cuidados da visão, de preferência um médico. Muito raramente é possível que apareça úlcera corneal o que 
pode produzir uma diminuição da visão. Se não se seguir às instruções de higiene e limpeza, ou utilizar as 
lentes por período fora do recomendado, é possível que  apareça ceratite ulcerosa, causada por uso 

® ®indevido da lente, não por Bio Soak . Não há contraindicações para Bio Soak  na limpeza e desinfecção de 
lentes gelatinosas, por ser biocompatível com o tecido ocular e de Altíssima qualidade higiênica.

PRODUTO ESTÉRIL
Esterilidade: Taxa de contaminação ≤ 0,05% (em CL 95%)  Método de Esterilização: Esterilizado por enchimento 
Asséptico.

Produto:  KIT BIO SOAK SOL LENTE CONTATO 480ML
Cód. do produto: 6553
OBS:
Classe: SF
Denominação genérica: -
Apresentação: Embalagem contendo frasco com 120mL + frasco com 360mL.
Restrição de uso: -
Via de administração: -
Nº de MS: 8.015.334.000-6
Cód. de Barras: 7896112165538
Cód da Caixa de Embarque: 402776 (Cx/Emb 57B)
Quant. de unidades por CE.: 10 unidades
Dimensões da CE.: 314X213X193mm
Faca/Dimensões da Cartonagem: F-98 (105x62x190); cód. 501396
Classe Terapêutica: -
Tipo de Tarja:  -
Referência: -
Composição: EDTA 1,0mg/mL, biguanida 0,0025mg/mL, detergente, borato 
de sódio e cloreto de sódio em solução estéril isotônica tamponada.
Classificação fiscal: 
Lista PIS/Confins: 
Validade: 24 meses
Peso unitário: 500 g
Peso por Cx. de Embarque: 5,50 kg


