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Deep clean lenses 

Piiloset OneStep is an effective and easy-to-use disinfecting 
system for soft contact lenses. Its superior disinfecting efficacy 
is achieved by synergy of disinfecting 3% hydrogen peroxide 
and the custom-built OneStep lens case. Deep-clean lenses 
stay moist longer and are comfortable to use.

Completely preservative-free, OneStep is a great disinfecting 
method for people with very sensitive eyes. It is also the perfect 
solution for those whose lenses need particularly effective 
cleaning. 

OneStep is developed and manufactured in Finland. 

Safe system

OneStep solution must always be used with its own OneStep 
lens case. While hydrogen peroxide disinfects and cleans 
the lenses, the built-in neutralizing Bubble disc transforms 
hydrogen peroxide into water and oxygen. The process takes 
6 hours. 

Disinfected lenses can be rinsed, if desired, with Piiloset SAL 
saline, Piiloset BioSoak or Piiloset BioTwin care solution before 
putting in the eyes or during the day, if needed. 
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Following the instructions for use is 
important

• Advise your customers to read the instructions for use 
carefully before using OneStep for the first time.

• Un-neutralized OneStep must never get in the eyes.
• The neutralizing process begins when OneStep solution 

meets the neutralizing bubble disc in the lens case. For 
this reason, it is very important to first remove the lenses 
and place them in the lens holder, then fill the lens case 
with OneStep and immediately place the lens holder in the 
case and close it. 

• Lenses are ready to use after 6 hours. 
• Disinfected lenses can be rinsed, if desired, with Piiloset 

SAL saline, Piiloset BioSoak or Piiloset BioTwin care 
solution before putting in the eyes or during the day, if 
needed. 

Composition  3% hydrogen peroxide (H
2
O

2
), EDTA and  

PVP in phosphate buffered saline. 

Packing OneStep 360 ml, OneStep lens case and IFU.

Shelf life 2 years. To be used within 2 months from opening. 

Piiloset OneStep 
Hydrogen peroxide system for disinfecting, cleaning 
and neutralizing soft contact lensest

Competitive
pricepoint

No preservatives
Nothing extra

Easy-to-use
Safe and 
efficient
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Konkurencyjna 
cena 

Nie zawiera 
konserwantów

 
Nie zawiera 

dodatkowych 
składników

Łatwy 
w użyciu

Bezpieczny
i skuteczny

Piiloset OneStep
System na bazie nadtlenku wodoru przeznaczony do dezynfekcji, 
oczyszczania i zobojętniania miękkich soczewek kontaktowych

Gruntowne czyszczenie soczewek
Piiloset OneStep to skuteczny i łatwy w użyciu system do dezynfekcji 
miękkich soczewek kontaktowych. Wyjątkową skuteczność 
dezynfekcji zapewnia połączenie właściwości dezynfekujących 
3% nadtlenku wodoru i specjalnej konstrukcji pojemnika OneStep. 
Gruntownie oczyszczone soczewki dłużej utrzymują nawilżenie i są 
bardziej komfortowe w noszeniu.

System OneStep nie zawiera żadnych konserwantów, dzięki czemu 
świetnie nadaje się do dezynfekcji soczewek noszonych przez osoby 
mające bardzo wrażliwe oczy. Jest również idealnym rozwiązaniem, 
jeżeli soczewki wymagają bardzo dokładnego czyszczenia.

System OneStep został opracowany i jest wytwarzany w Finlandii.

Bezpieczny system
Roztwór OneStep należy zawsze stosować razem z pojemnikiem na 
soczewki OneStep. Kiedy nadtlenek wodoru oczyszcza i dezynfekuje 
soczewki, znajdujący się w pojemniku pierścień neutralizujący 
rozkłada roztwór na wodę i tlen. Cały proces trwa 6 godzin.

Zdezynfekowane soczewki można przemyć przed założeniem 
roztworem soli fizjologicznej Piiloset SAL, Piiloset BioSoak lub 
roztworem do pielęgnacji Piiloset BioTwin. W miarę potrzeby, 
soczewki można również przemyć w ciągu dnia.

Należy przestrzegać instrukcji stosowania
•  Należy poinformować pacjenta o konieczności dokładnego 

zapoznania się z instrukcją użytkowania systemu OneStep 
przed pierwszym użyciem.

•  Nie wolno dopuścić do dostania się niezobojętnionego 
roztworu OneStep do oka.

•  Proces zobojętniania rozpoczyna się po zetknięciu się roztworu 
OneStep z pierścieniem zobojętniającym umieszczonym 
we wnętrzu pojemnika na soczewki. Z tego powodu bardzo 
ważne jest to, żeby najpierw zdjąć soczewki z oczu i umieścić 
je w uchwycie, a następnie napełnić pojemnik roztworem 
OneStep. Należy natychmiast umieścić uchwyt z soczewkami 
w pojemniku napełnionym roztworem i zamknąć go.

•  Soczewki można założyć ponownie po upływie 6 godzin.

•  Zdezynfekowane soczewki można przemyć przed założeniem 
roztworem soli fizjologicznej Piiloset SAL, Piiloset BioSoak lub 
roztworem do pielęgnacji Piiloset BioTwin. W miarę potrzeby, 
soczewki można również przemyć ciągu dnia.

Skład    3% nadtlenek wodoru (H2O2), EDTA i PVP 
w roztworze soli fizjologicznej z buforem fosforanowym.

Opakowanie    360 ml roztworu OneStep, pojemnik na 
soczewki OneStep i instrukcja użytkowania.

Okres ważności    2 lata. Produkt należy zużyć  
w ciągu 2 miesięcy po otwarciu opakowania.
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