A presbiopia
afeta a toda gente
o que é a
presbiopia
ou vista
cansada?
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A presbiopia é uma condição natural fisiológica
que começa a manifestar-se entre os 40 e os
42 anos. Com a passagem do tempo, o cristalino perde
“elasticidade”, o que reduz a sua capacidade de se
adaptar às distâncias curtas, com um óbvio impacto em
atividades quotidianas como ler ou escrever.
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quais são os
seus sintomas iniciais?
Torna-se necessário afastar o que
estamos a ler ou o trabalho que
estamos a realizar.
Cada vez necessitamos de mais luz
para ler ou realizar qualquer atividade
em visão próxima.
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como são as lentes
progressivas?
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existe uma
solução...
as lentes progressivas:
uma solução muito cómoda para
ver a todas as distâncias, sem
“saltos” de imagem e com uma
visão mais natural. Permitem uma
transição “suave” entre as suas
graduações para perto, longe e
distâncias intermédias, inclinando
simplesmente os olhos ou a cabeça.

tipos
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lentes
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Na parte superior das lentes encontra-se
a graduação para ver bem ao longe.
Na inferior, a correção para que
veja nitidamente de perto quando ler,
cozinhar, etc. Entre ambas encontra-se
uma zona de transição denominada
“corredor”. No seu processo de
adaptação às lentes progressivas terá
de aprender a olhar para os objetos
utilizando as diferentes zonas das
lentes em função da distância a que
se encontrarem.
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Sim.

É um processo inevitável e natural. Existe um mito de que, para
não acelerar o avanço da presbiopia, o melhor é protelar o
início da utilização de óculos, mas é rotundamente falso! São
afirmações sem nenhum rigor científico. Quando a presbiopia
aparece, o seu avanço é “inexorável” e a visão de perto piora com
os anos, tanto se usar lentes compensadoras como se não, com a
agravante de estar a obrigar os olhos a um esforço suplementar.

