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:
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Proporcionam um campo visual
total, abrangendo zonas periféricas,
um aspeto fundamental em
atividades desportivas ou na
condução, por exemplo.

2

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,

somos o seu ótico
www.visionco.pt

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.

