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LENTES
DE CONTATO:
Tudo o que você precisa
saber

Ç²(m0yÀ0ٶ

Horas
Você sabia que os cuidados com as lentes de contato garantem o
sucesso da sua adaptação evitando riscos à saúde dos seus olhos?
É muito importante seguir as orientações dos especialistas em
lentes de contato quanto aos cuidados de manuseio e uso, assim
como os produtos de assepsia indicados para o seu tipo de lente.

O período de horas de uso da lente pode variar para cada
caso entre 6, 8, 12 e até 16 horas diárias. O que determina a
quantidade de horas é a sensibilidade e a necessidade de
cada paciente. Para todos os casos de uso de lentes de
ƧȌȁɈƊɈȌƶȲƵƧȌǿƵȁƮƊƮȌȌɐȺȌƮƵƧȌǶǠȲǞȌȺǶɐƦȲǞ˛ƧƊȁɈƵȺةȱɐƵ
Ǟȁ˜ɐƵȁƧǞƊȲƋȁȌƧȌȁǏȌȲɈȌƵȺƊɑƮƵȌƧɐǶƊȲخ

Cuidados fundamentais com as lentes de contato

Uso da solução correta: Para cada tipo de lente existe uma
ȺȌǶɐƪƣȌƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȱɐƵƮƵɨƵȺƵȲɐɈǞǶǞɹƊƮƊȯƊȲƊǶǞǿȯƵɹƊƵƊȲǿƊɹƵ-

Maquiagem

namento das lentes. Essa solução precisa ser trocada todos os dias
garantindo a assepsia adequada e conservação da vida útil de suas
lentes.
mƵȁɈƵȺǐƵǶƊɈǞȁȌȺƊȺƵȲǠǐǞƮƊȺȯȌȺȺɐƵǿȺȌǶɐƪȪƵȺǿɐǶɈǞɐȺȌƵȺȯƵƧǠ˛cas
para cada uma delas. O uso do produto inadequado pode causar
danos quanto ao tempo de utilização da lente, além de contaminação
por bactérias. O soro ˛ȺǞȌǶȍǐǞƧȌnão é indicado para conservação de
lentes de contato.
Armazenamento correto: As lentes devem repousar em um

É permitido o uso de maquiagem com lentes de contato
porém tomando alguns cuidados: sempre colocar
primeiȲȌƊǶƵȁɈƵƵƮƵȯȌǞȺƊǿƊȱɐǞƊǐƵǿةƮƵȺȺƊǏȌȲǿƊƵɨǞɈƊ
ǶƵɨƊȲȲƵȺǠƮɐȌȺȯƊȲƊȌȌǶǘȌخyȌ˛ȁƊǶƮȌƮǞƊȲƵƧȌǿƵȁƮƊٌȺƵ
tirar primeiro a lente e depois a maquiagem. Ao retirar as
ǶƵȁɈƵȺ ȺƵǿȯȲƵ ǏƊɹƵȲ Ɗ ƊȺȺƵȯȺǞƊ Ƶ ǐɐƊȲƮƋٌǶƊȺ ǶǞǿȯƊȺ ȁȌ
estojo com a solução indicada.

ƵȺɈȌǯȌƧȌǿǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƪƣȌȯƊȲƊ(ـȌǶǘȌƮǞȲƵǞɈȌفƵ0ـȌǶǘȌƵȺȱɐƵȲƮȌف
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȯƊȲƊǶƵȁɈƵȺƮƵƧȌȁɈƊɈȌخyƵȺȺƵƵȺɈȌǯȌƮƵɨƵȺƵȲƧȌǶȌƧƊƮƊ
a lente com a solução multiuso. Indica-se preencher o estojo com
a solução até a metade, cobrindo a lente com o produto. Recomenda-se

Unha

guardar as lentes no estojo em lugar seco e arejado para que não
haja risco de contaminação.
Conservação e troca do estojo: O estojo pode ser lavado em água
corrente, porém para guardar as lentes é necessário tirar todo e
qualquer resíduo de água enxaguando bem com a solução
ǿɐǶɈǞɐȺȌخªƵƧȌǿƵȁƮƊٌȺƵɈȲȌƧƊȲȌƵȺɈȌǯȌةȁȌǿƋɮǞǿȌةƊȯȍȺ׀ƮǞƊȺ
de uso.

As unhas compridas ƮǞ˛ƧɐǶɈƊǿƊȯȲƋɈǞƧƊƮƵɈǞȲƊȲƵƧȌǶȌƧƊȲƊ
lentes. Para o uso seguro das lentes de contato é importante
manter as unhas sempre bem limpas e em um tamanho
adequado para não correr risco de machucar o olho ou de
rasgar as lentes.

