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Objectivo: O objectivo deste estudo era
avaliar a capacidade de desinfecção de três
soluções únicas para lentes de contacto,
comercialmente disponíveis.
Métodos: A desinfecção foi avaliada
de acordo com os critérios preliminares
descritos na norma internacional para
testar soluções oftalmológicas 14729:2001.
Foram testadas três soluções únicas, ReNu
MultiPlus® (Bausch & Lomb), Express® OptiLivre (Alcon) e Complete® (AMO) em relação
a dois microrganismos, Staphylococcus
epidermidis 9142 e Staphylococcus aureus
CECT 234.
Resultados: De acordo com a norma
internacional, o número dos microrganismos
na suspensão deve apresentar uma redução
de 3 logs a fim de cumprir os critérios
preliminares. Os resultados mostraram que
as três soluções conseguem esta finalidade
e é interessante notar que para ambas as
tensões a redução de 3 logs se obtém após 2
horas de desinfecção quando os fabricantes
recomendam pelo menos 4 horas.
Conclusão: As soluções de múltiplos
propósitos testadas realizam os critérios
preliminares para ambos os microrganismos.
Não obstante, é aconselhável alguma
precaução uma vez que as bactérias quando
aderidas às lentes de contacto são menos
susceptíveis à acção desinfectante do que
em suspensão.

Purpose: The aim of this study was to evaluate
the disinfection performance of three contact
lenses multipurpose solutions commercially
available.
Methods: Disinfection was evaluated
according to the primary criteria described
on the international standard for testing
ophthalmologic solutions 14729:2001. Three
multipurpose solutions were tested, ReNu
MultiPlus® (Bausch & Lomb), Opti-Free Express®
(Alcon) and Complete® (AMO) against two
challenging microrganisms, Staphylococcus
epidermidis 9142 and Staphylococcus aureus
CECT 234.
Results: According to the international
standard, the number of microrganisms in
suspension must exhibit a 3 logs reduction
in order to accomplish the primary criteria.
The results showed that the three solutions
achieve this purpose and it is interesting to
note that for both strains the 3 logs reduction
is obtained after 2 hours of disinfection while
manufactures recommend at least 4 hours.
Conclusion: The tested multipurpose
solutions accomplish the primary criteria
for both challenging microrganisms.
Nevertheless, precaution is advisable since
adhered bacteria to contact lenses are less
susceptible to the disinfectant action than in
suspension.
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