Porquè renovar os
seus óculos?
3
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Alteração da
sua
visão:
1

A prioridade para renovar os óculos
tem de ser sempre a melhoria da
sua qualidade visual, compensando de
forma precisa os defeitos refrativos que o
utilizador possa ter: miopia, hipermetropia,
astigmatismo, presbiopia.

Não espere pelo aparecimento
dos sintomas que avisam de
que está a perder qualidade de
visão. Antecipe-se e faça uma revisão
visual pelo menos uma vez por ano.

Deterioração:
2

Embora hoje em dia os óculos
sejam fabricados em materiais de alta
resistência e durabilidade, o seu uso é
diário e têm uma vida limitada.

Em qualquer caso,
cuide dos seus óculos:
verá melhor e será mais
bem visto!
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Atualmente, os óculos também
são um complemento muito importante
no nosso visual, que marca a nossa
personalidade. Os estilos, designs,
formas e cores mudam de uma
temporada para outra, e é normal que
uma pessoa decida mudar de modelo
simplesmente porque o que tem se
tornou antiquado.

Seja qual for a razão que o leve a
renovar os seus óculos, tenha sempre
em consideração que os óculos são
artigos de primeira necessidade:

Adquira os seus óculos
com todas as garantias
só em estabelecimentos
de ótica!
pergunte-nos,

somos o seu ótico
www.visionco.pt
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Estojo protetor
resistente: Quando
não usar os óculos
guarde-os no seu
estojo. Assim,
estarão protegidos
dos contratempos do exterior,
como as quedas. E sempre com a
armação para baixo!
Evite o calor excessivo: Nunca
coloque os óculos ao lado de uma
fonte de calor ou a pleno sol, já que
corre o risco de que se deformem!
Lave os óculos: com água morna e
sabão, e seque-os com um pano limpo
e suave de algodão. Nunca esfregue
as lentes com trapos ou lenços de
papel, já que as pode riscar. Também
pode recorrer a produtos especiais
que lhe oferecemos na ótica:
Sprays de limpeza.
Panos de limpeza. Limpe os seus
óculos todos os dias com o pano.
Uma lente suja implica perda de
qualidade visual.
Feche os óculos quando os tirar! E
faça-o com as duas mãos. Se tirar os
óculos só com uma estará a exercer
toda a força sobre a mesma haste, e
com o tempo a armação deforma-se.
Ajuste:
Faça-nos
uma
visita
semestral, nós revemos e regulamos
os seus óculos conforme as suas
necessidades.

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
de
lentes
5 progressivas

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.
de longe
intermédia

visão de
longe

zona
difusa

de perto

corredor

somos o seu ótico
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Progressiva
Básica

Premium
Progressiva
avançada

Exclusive
Progressiva
personalizada

visão de
perto

todas as pessoas
acabam por
padecer de vista
cansada?
pergunte-nos,

zona
difusa

Special
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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.

Lentes
de
contacto:
o mais natural é não usar nada
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As lentes de contacto são umas lentes corretoras ou cosméticas que se colocam
no olho, no filme lacrimal que cuida e lubrifica a córnea. São um dispositivo
médico.
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Além de oferecer uma excelente
qualidade visual, uma grande
simplicidade de manejo e um alto
grau de comodidade:

1

Proporcionam um campo visual
total, abrangendo zonas periféricas,
um aspeto fundamental em
atividades desportivas ou na
condução, por exemplo.
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Permitem perceber os objetos
com o mesmo tamanho que o
real, o que as torna especialmente
indicadas para pessoas que têm
muita diferença de graduação entre
um olho e outro.
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Não produzem distorções ao olhar
para os lados, garantindo uma visão
completamente natural.
Não alteram a aparência. Não
“tapam” a cara e, além disso,
“combinam” bem com qualquer tipo
de estilos de vestir.

Para as poder
adaptar é necessário
conhecer o motivo do
seu uso: melhoria
visual, estética, etc.
e realizar um estudo
estrutural e funcional
do seu sistema visual!
As
lentes
de
contacto
3 são classificadas...
Em função do material com que
estão fabricadas, em moles, rígidas
ou permeáveis aos gases; e em
função do tempo que se usam, em
descartáveis diárias, quinzenais,
mensais
ou
trimestrais;
e
reutilizáveis anuais ou bianuais.
Seja qual for o seu tipo de lente, a sua
manutenção é muito fácil e oferecem
um alto grau de conforto!

4 Êxito garantido

sempre que respeitar as
seguintes regras:

Lentes de contacto 5
para crianças
75% das crianças com óculos evitam
as atividades desportivas por medo
de os partir, e entre as que praticam
desporto 86% têm de prescindir
dos óculos e jogam com uma visão
reduzida. As lentes de contacto são
uma boa solução para estas
situações.
Conforme os especialistas,
entre os 6 e os 8 anos quase
todas as crianças podem
usar lentes de contacto se
conseguirem adquirir os hábitos
higiénicos e a destreza manual
associados à sua utilização.

pergunte-nos,
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Siga as pautas indicadas de substituição, manutenção e limpeza.
Lave as mãos antes de colocar ou retirar as lentes de contacto e nunca
as limpe com água corrente, mas utilizando as soluções desinfetantes
que lhe recomendarmos.
As lentes de contacto não podem ser usadas para dormir, exceto as
fabricadas para o tratamento da miopia e da hipermetropia com ortoqueratologia noturna.

Aproveite o sol com a
proteção adequada
1

2

Proteja os seus olhos do
sol utilizando lentes com
filtros especiais que:

1
2

Impeçam a exposição dos olhos
à prejudicial radiação ultravioleta
(UV), os raios UVA e UVB.
Reduzam a intensidade da
radiação visível para evitar o
encadeamento e proporcionar
uma visão nítida e confortável.

A exposição excessiva à radiação
ultravioleta pode causar problemas
oculares.

Quando adquirir os
seus óculos de sol
verifique sempre:
1. Que possuem a marcação CE.
2. Que cumprem os requisitos
europeus sobre Óculos de Sol
(EN 1836:1997), que exigem que
bloqueiem 100% das radiações
UV. Esta garantia é determinada
pelo FILTRO, que tem de aparecer
especificado nos óculos, e NÃO pela
COR ou pelo TOM DA LENTE.

É necessário ter especial
cuidado com as crianças
com menos de 12 anos,
dado que o cristalino
ainda se encontra em
desenvolvimento e não
possui toda a sua capacidade de
absorção de raios UV.
Por isso, a população mais jovem
corre mais riscos.

Classificação dos filtros de proteção solar

Categoria Luminosidade solar

Absorção da
luz visível

0

Muito baixa

<20%

1

Baixa

20-57%

2

Média

57-82%

3

Forte

82-92%

4

Muito Forte

92-98%

Indicação
Conforto - Estètica

Opções em lentes conforme 4
cada necessidade

3

Filtro e cor:
O filtro: é o nível de proteção
da lente, a sua capacidade de
absorção da luz, e é medido numa
escala de 0 a 4.
A cor: a proteção depende do
filtro, mas a cor influi na visão. O
cinzento praticamente não modifica
os tons. Os castanhos e verdes
aumentam os contrastes sem alterar
a perceção. Os rosas ou azuis causam
alterações. Escolha o amarelo e o
cor-de-laranja para dias nublados.

POLARIZADAS: evitam o encandeamento produzido por superfícies que refletem a luz: a
água, a neve, a areia ou o asfalto.
ESPELHADAS: máxima proteção contra os raios UVA na neve, no mar ou na montanha.
FOTOCROMÁTICAS: escurecem-se automaticamente conforme a intensidade da luz.
DEGRADADAS: a lente é mais escura em cima e mais clara em baixo, melhorando a nitidez.

pergunte-nos,

somos o seu ótico
www.visionco.pt

A
visão:
um aspeto crucial na
aprendizagem e desenvolvimento
pessoal da criança
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“Os problemas de visão
implicam uma grande
quantidade de limitações sociais,
que prejudicam o desenvolvimento,
a personalidade e o caráter da
criança”.

As crianças não costumam ser
conscientes das suas limitações
visuais. Não têm uma referência para
comparar, consideram que a sua visão
é “normal” e não se queixam.
Uma de cada cinco crianças em idade
escolar convive com a visão desfocada,
especialmente ao ler, o que diminui
o seu rendimento académico. Além
da miopia, da hipermetropia e do
astigmatismo, que afetam a acuidade
visual, outros problemas frequentes são:
Olho preguiçoso ou ambliopia:
diminuição das faculdades visuais de
um ou ambos olhos.
Insuficiência de convergência:
problema de coordenação dos
músculos do olho ao observar objetos
próximos.
Estrabismo: perda do paralelismo dos
olhos. Um dos olhos dirige o olhar para
o objeto, enquanto o outro se desvia
noutra direção.
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O papel dos pais é 		
fundamental e podem
fazer muito pela
saúde ocular
dos seus filhos
Leve-os a revisões periódicas: uma
vez por ano. O início do ano letivo é
um bom momento.
Proporcione-lhes uma dieta saudável
e variada, na qual predominem as
frutas e hortaliças.
Proteja-os das radiações solares com
óculos de sol.
Evite que participem em atividades
que possam representar um risco
para a sua saúde visual e faça que
utilizem o equipamento adequado ao
praticar desporto.
Garanta que adquirem bons hábitos
de higiene visual como a distância de
leitura e a iluminação para reduzir o
stress visual.
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Preste atenção aos
sintomas que avisam de
problemas visuais
• Falta de atenção nas tarefas visuais
• Tamanho de letra irregular
• Inclinação para o lado ao escrever
• Sai das linhas ao colorir
• Saltos de linha
• Mistura as sílabas ao ler
• Inclina a cabeça para o lado ao ler e
omite palavras
• Aproxima-se mais do normal aos livros
• Falta de compreensão
• Não calcula bem as distâncias e tem
dificuldade para seguir um objeto em
movimento
• Desvia um olho
• Comichão, ardor ou lacrimação
frequentes
• Pisca frequentemente e esfrega os
olhos
• Dores de cabeça ou tonturas
frequentes
• Má relação esforços/resultados

