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Informações gerais 

Embora algumas lentes de contato fornecidas por No7 estejam disponíveis em materiais contendo 
bloqueadores de UV, a No7 não faz nenhuma alegação relativamente à absorção de UV e à 
quantidade de UVa e UVb inibida.
Potenc ia i s  reações  adversas :  
Se sofrer de algumas das seguintes reações associadas com a utilização da sua lente de 
contacto, então interrompa a utilização da lente e contacte o seu profissional da visão: 

• Olho vermelho  
• Sensação de corpo estranho no olho

• Olho dolorido   . Staining suave 

• Sensibilidade à luz (fotofobia)  . Abrasão Corneana
• Ardor ou prurido no olho
• Arco-íris ou halos em torno das luzes
• Nitidez reduzida da visão
• Aumento das secreções oculares
•  Secura grave ou persistente dos olhos 
Emergênc ias :  
Por vezes as infeções oculares podem ser muito graves, se o seu olho estiver vermelho, muito 
dolorido e / ou com visão reduzida, contacte o seu profissional da visão ou procure aconselhamento 
médico com urgência. 
Se produtos químicos de qualquer espécie (produtos de limpeza, de jardinagem, produtos químicos 
de laboratório, etc.) salpicarem para os seus olhos ou entrar em contacto com vapores nocivos ou 
ambientes perigosos 
DEVE remover as lentes e lavar os olhos imediatamente com solução salina (preferivelmente) ou água 
da torneira e contactar imediatamente o seu profissional da visão ou procurar aconselhamento 
médico. 
Caso a embalagem inviolável seja comprometida na entrega, descarte a (s) lente (s) e entre em contacto 
com o fabricante.
As lentes e o invólucro plástico devem ser eliminados no lixo general, o cartão, papel e os frascos de vidro 
para lentes hidrófilas são recicláveis.
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Lentes de contacto RPG 
Instruções de uso 

Informação para  o  profissional:  
As lentes rígidas incluídas foram fornecidas de acordo com um design e num material 
especificado pelo profissional, prontas a usar, embebidas em solução de imersão/hidratação com a 
marca CE contendo PHMB. Por favor, mantenha-as na sua embalagem selada até serem 
adaptadas. Se a(s) lente(s) não forem adaptadas num prazo de 28 dias, remova-as da sua 
embalagem, limpe e enxague as lentes e a embalagem e acrescente solução de imersão. 
Repita o procedimento mensalmente até que a(s) lente(s) sejam usadas. As lentes devem ser 
descartadas após expiração da data de validade. 
Indicações (usos) :  
As lentes RPG ou Rígidas Permeáveis aos Gases são adequadas para a correção ótica de visão para 
miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo e córneas irregulares. Ao prescrever lentes No7 RGP 
para monovisão, o especialista da visão é responsável por avaliar os comprometimentos visuais induzidos 
pela monovisão, comunicá-los ao paciente e gerir adequadamente a visão do paciente.
Contra ind icações : 
NÃO prescrever lentes RPG na presença de infeção ocular, inflamação ou lesão, qualquer doença 
ocular, olhos muito secos ou hipoestesia da córnea, a menos que indicado. Ou se houver qualquer 
condição sistémica que possa afetar o olho ou causar risco acrescido de alergia a lentes de contacto 
ou solução. Ou se o paciente estiver a tomar algum medicamento que possa interferir com o uso de 
lentes de contacto (por exemplo colírios com conservantes). 
Tempo de  uso  recomendado:  
• Uso diário - menos de 24 horas, enquanto acordado

.   O tempo de uso deve ser aumentado gradualmente antes de atingir o máximo. 
Subst i tu ição:  
As lentes RPG devem ser substituídas anualmente ou mais frequentemente, como 
recomendado pelo profissional da visão. 
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Advertências 

A fim de promover uma utilização segura, é essencial que o paciente siga as recomendações do 
fabricante para o cuidado das lentes de contacto, o uso de produtos de manutenção e estojos para 
lentes. 
Os pacientes devem ser advertidos que reações adversas graves, como úlceras ou queratites, podem 
surgir muito rapidamente e são mais prováveis de ocorrer se o paciente não seguir as 
recomendações do fabricante relativas a tempo de uso, substituição, uso de produtos de 
manutenção e estojos. 
O paciente não deve usar a lente a dormir (exceto quando indicado), tomar banho ou nadar. 
O profissional da visão deve assegurar-se de que o paciente consegue remover as suas lentes antes 
de as dispensar e deve aconselhar o paciente a remover as lentes e contactá-lo imediatamente se 
surgir alguma reação adversa. O paciente deve comparecer regularmente a consultas de 
seguimento. 

Informação importante para o paciente 

Precauções:  
• NÃO exceda o tempo de uso recomendado.
• NÃO use as lentes após a data substituição recomendada.
• NÃO nade com as lentes inseridas.
• NÃO use as lentes durante o sono, a não ser que aconselhado pelo seu profissional da visão.
•  NÃO permita que saliva ou água da torneira entrem em contacto com as suas lentes, pois isso

aumenta o risco de infeção. 
• NÃO use as suas lentes se os seus olhos estiverem doridos e/ou vermelhos.
• NÃO armazene as lentes em solução salina, use sempre uma solução para lentes de contacto.
• NÃO use as lentes ou soluções após a data de validade.
•  NÃO use lentes se estiver a utilizar colírios, a não ser que aconselhado pelo seu especialista da

visão. 
•  DEVE lavar e secar as mãos (com papel ou toalha sem pelos) antes de manipular, inserir ou

remover a lente. 
•  DEVE enxaguar o seu estojo para lentes diariamente com solução salina ou solução para lentes de

contacto e deixar que seque ao ar. 
• DEVE substituir regularmente o seu estojo.
• DEVE seguir as instruções do seu profissional da visão.
• DEVE comparecer regularmente às consultas de seguimento com o seu profissional da visão.

Instruções de manutenção da lente 

O  cu idado  correto  de  suas  lentes  é  essenc ia l :  
•  Desinfete as suas lentes cada vez que são removidas dos seus olhos para destruir germes

prejudiciais e para assegurar um uso seguro e confortável da lente de contacto 
• Um passo separado de limpeza e enxaguamento pode ser recomendado pelo seu profissional da

visão para remover impurezas da superfície da lente. Além disso, as lentes podem necessitar de 
uma limpeza enzimática periódica para remover proteínas. 

•  O seu profissional da visão deve recomendar o sistema de manutenção para lentes mais adequado
ao seu caso. 

•  Consulte o seu profissional da visão antes de usar qualquer produto de manutenção 
alternativo. 
• NÃO alterne nem misture produtos de diferentes sistemas de manutenção de lentes.
• NÃO exponha a(s) sua(s) lente(s) a sprays cosméticos ou a calor excessivo.
•  Nunca exponha as lentes de contacto ou o seu estojo para lentes a qualquer água não esterilizada,

por exemplo água da torneira, uma vez que pode ocorrer contaminação microbiana que poderá 
originar danos permanentes nos olhos. 

•  Nunca permita que saliva entre em contacto com a sua lente. 
Caso não tenha usado as suas lentes durante um período alargado de tempo (alguns  dias ou mais) 
siga a sua rotina de cuidado da lente de contacto para limpar e desinfetar a lente antes da inserção.

 Lentes esclerais e córneo-esclerais 
Instruções de uso 

Inform ação  para  o  prof iss iona l :  
 Lentes esclerais e córneo-esclerais são lentes RPG de grande diâmetro, que se estendem além da 

córnea. Embora fornecidas imersas em solução com marca CE contendo PHMB, se a lente não 
estiver bem húmida, limpar com solução de limpeza à base de álcool. 
M aterial:  
• Boston XO
• OPTIMUM EXTRA
•  HDS 100 
Indicações (usos) :  
As lentes Córneo-esclerais e Esclerais são adequadas para a correção ótica de visão para miopia, 
hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e córneas irregulares. 
Contra ind icações :
NÃO prescrever lentes Córneo-esclerais & Esclerais na presença de infeção ocular, inflamação ou 
lesão, qualquer doença ocular, olhos muito secos ou hipoestesia da córnea, a menos que 
indicado. Ou se houver qualquer condição sistémica que possa afetar o olho ou causar risco 
acrescido de alergia a lentes de contacto ou solução. Ou se o paciente estiver a tomar algum 
medicamento que possa interferir com o uso de lentes de contacto (por exemplo colírios com 
conservantes). NÃO prescreva a pacientes com córneas com edema significativo por contagem 
reduzida de células endoteliais.
Tempo de  uso  recomendado:  
• Uso diário - menos de 24 horas, enquanto acordado
• O tempo de uso deve ser aumentado gradualmente antes de atingir o máximo.
Subst i tu ição:  
As lentes Córneo-esclerais & Esclerais devem ser substituídas anualmente ou mais frequentemente, 
como recomendado pelo profissional da visão. 

Advertências 
A fim de promover uma utilização segura, é essencial que o paciente siga as 
recomendações do fabricante para o cuidado das lentes de contacto, o uso de produtos de 
manutenção e estojos para lentes. 

Os pacientes devem ser advertidos que reações adversas graves, como úlceras ou 
queratites, podem surgir muito rapidamente e são mais prováveis de ocorrer se o 
paciente não seguir as recomendações do fabricante relativas a tempo de uso, 
substituição, uso de produtos de manutenção e estojos. O paciente não deve usar a 
lente para dormir (exceto quando indicado), tomar banho ou nadar. 

O profissional da visão deve assegurar-se de que o paciente consegue remover as suas 
lentes antes de as dispensar e deve aconselhar o paciente a remover as lentes e contactá-
lo imediatamente se surgir alguma reação adversa. O paciente deve comparecer 
regularmente a consultas de seguimento. 

Informação importante para o paciente 
Precauções: 

• NÃO exceda o tempo de uso recomendado.
• NÃO use as lentes após a data substituição recomendada.
• NÃO nade com as lentes inseridas.
• NÃO use as suas lentes de contacto durante o sono.
• NÃO permita que saliva ou água da torneira entrem em contacto com as suas lentes.
• NÃO use as suas lentes se os seus olhos estiverem doridos e/ou vermelhos.
• NÃO armazene as lentes em solução salina, use sempre uma solução para lentes de

contacto. 
• NÃO use as lentes ou soluções após a sua data de validade.
• NÃO use lentes se estiver a utilizar colírios, a não ser que aconselhado pelo seu 

profissional da visão. 
• DEVE lavar e secar as mãos (com papel ou toalha sem pelos) antes de manipular,

inserir ou remover a lente. 
• DEVE enxaguar o seu estojo para lentes diariamente com solução salina ou solução

para lentes de contacto e deixar que seque ao ar. 
• DEVE substituir regularmente o seu estojo.
• DEVE seguir as instruções do seu profissional da visão.
• DEVE comparecer regularmente às consultas de seguimento com o seu profissional da

visão. 

Instruções de manutenção da lente 
O cuidado correto de suas lentes é essencial: 
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• Desinfete as suas lentes cada vez que são removidas dos seus olhos para destruir 
germes prejudiciais e para assegurar um uso seguro e confortável da lente de contacto.

• Um passo separado de limpeza e enxaguamento pode ser recomendado pelo seu
profissional da visão para remover impurezas da superfície da lente. Além disso, as
lentes podem necessitar de uma limpeza enzimática periódica para remover proteínas. 

• O seu profissional da visão deve recomendar o sistema de manutenção para lentes mais
adequado ao seu caso. 

• Consulte o seu profissional da visão antes de usar qualquer produto de
manutenção alternativo. 
•  NÃO alterne nem misture produtos de diferentes sistemas de manutenção de
lentes. 
• NÃO utilize tratamentos térmicos para desinfetar lentes nem produtos recomendados

para lentes de contacto rígidas permeáveis aos gases. 
•  Nunca exponha as lentes de contacto a qualquer água não esterilizada, uma vez que

pode ocorrer contaminação microbiana que poderá originar danos permanentes nos 
olhos. 

Caso não tenha usado as suas lentes durante um período alargado de tempo (alguns 
dias ou mais) siga a sua rotina de cuidado da lente de contacto para limpar e desinfetar 
a lente antes da inserção. 
Armazenamento  a  longo  prazo  de  lentes  RPG e  Esclerais: 
Se está a planear armazenar uma lente RPG durante muito tempo, é melhor guardá-la seca. Desinfete 
e, em seguida, humedeça a lente antes de usar. 
Cuidado  com uma lente  presa  (que  não  se  move):  
Se a lente aderir ao olho e parar de se mover, insira numa solução lubrificante ou humidificante 
recomendada diretamente no olho e espere que a lente comece a mover-se antes de tentar removê-
la. Se os problemas persistirem, contacte o seu profissional da visão. 
Secura ocasional pode ser aliviada pelo uso de gotas lubrificantes, que podem ser prescritas pelo seu 
profissional da visão. 

Lentes de contacto hidrófilas 
Instruções de uso 

Informação ao prof iss ional : 
Estas lentes hidrófilas são fornecidas estéreis imersas em solução de cloreto de sódio a 09%.
N o m e s  d o  p r o d u t o :  

•  Gama Reflex
M ater ia l :  

• GM3 58% Reflex Spherical &Toric, Spherical Toric & Bandage
• GM3 75% Reflex Spherical & Toric, Spherical Toric & Bandage
• SIH Definitive 74% Reflex Range
• Methafilcon 55%
•  Contaflex77%
Ind icações  (usos) :  

•  As lentes hidrófilas são adequadas para a correção ótica de visão para miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. A Reflex Kera é adequada para a correção de córneas 
irregulares. 

Contra ind icações:  
NÃO prescrever lentes Reflex na presença de infeção ocular, inflamação ou lesão, qualquer doença 
ocular, olhos muito secos ou hipoestesia da córnea, a menos que indicado. 
Ou se houver qualquer condição sistémica que possa afetar o olho ou causar risco acrescido de
alergia a lentes de contacto ou solução. Ou se o paciente estiver a tomar algum medicamento que
possa interferir com o uso de lentes de contacto (por exemplo colírios com conservantes). 
Tempo de uso recomendado: 
• Uso diário - menos de 24 horas, enquanto acordado
• O tempo de uso deve ser aumentado gradualmente antes de atingir o máximo.
Subst i tu ição:  
As lentes Reflex devem ser substituídas de 3 em 3 meses ou mais frequentemente, como 
recomendado pelo profissional da visão. 

Advertências 
A fim de promover uma utilização segura, é essencial que o paciente siga as 
recomendações do fabricante para o cuidado das lentes de contacto, o uso de produtos de 
manutenção e estojos para lentes. Os pacientes devem ser advertidos que reações 
adversas graves, como úlceras ou queratites, podem surgir muito rapidamente e são mais 
prováveis de ocorrer se o paciente não seguir as recomendações das fabricantes relativas 

a tempo de uso, substituição, uso de produtos de manutenção e estojos. O paciente não 
deve usar a lente a dormir, tomar banho ou nadar. 
O profissional da visão deve assegurar-se de que o paciente consegue remover as suas 
lentes antes de as dispensar e deve aconselhar o paciente a remover as lentes e contactá-
lo imediatamente se surgir alguma reação adversa. O paciente deve comparecer 
regularmente a consultas de seguimento. 

Assegure-se de que toda a fluoresceína de sódio desapareceu antes de introduzir as 
lentes, devido à absorção do corante pela lente e do risco aumentado de infeção. 

Informação importante para o paciente 
Precauções: 

• NÃO exceda o tempo de uso recomendado.
• NÃO use as lentes após a data substituição recomendada.
• NÃO nade com as lentes inseridas.
• NÃO use as suas lentes de contacto durante o sono.
•  NÃO permita que saliva ou água da torneira entrem em contacto com as
suas lentes. 
• NÃO use as suas lentes se os seus olhos estiverem doridos e/ou vermelhos. 
•  NÃO armazene as lentes em solução salina, use sempre uma solução para
lentes de contacto. 
• NÃO use as lentes ou soluções após a sua data de validade.
• NÃO use lentes se estiver a utilizar colírios, a não ser que aconselhado pelo seu

profissional da visão. 
• DEVE lavar e secar as mãos (com papel ou toalha sem pelos) antes de manipular,

inserir ou remover a lente. 
• DEVE enxaguar o seu estojo para lentes diariamente com solução salina ou solução

para lentes de contacto e deixar que seque ao ar. 
• DEVE substituir regularmente o seu estojo.
•  DEVE seguir as instruções do seu profissional da visão. 
DEVE comparecer regularmente às consultas de seguimento com o seu profissional da
visão. 

Instruções de manutenção da lente 
O cuidado correto de suas lentes é essencial: 

• Desinfete as suas lentes cada vez que são removidas dos seus olhos para destruir 
germes prejudiciais e para assegurar um uso seguro e confortável da lente de contacto.

• Um passo separado de limpeza e enxaguamento pode ser recomendado pelo seu 
profissional da visão para remover impurezas da superfície da lente. Além disso, as
lentes podem necessitar de uma limpeza enzimática periódica para remover proteínas. 

• O seu profissional da visão deve recomendar o sistema de manutenção para lentes mais
adequado ao seu caso. 

• Consulte o seu profissional da visão antes de usar qualquer produto de
manutenção alternativo. 
•  NÃO alterne nem misture produtos de diferentes sistemas de manutenção de
lentes. 
• NÃO utilize tratamentos térmicos para desinfetar lentes nem produtos recomendados

para lentes de contacto rígidas permeáveis aos gases. 
•  Nunca exponha as lentes de contacto a qualquer água não esterilizada, uma vez que

pode ocorrer contaminação microbiana que poderá originar danos permanentes nos 
olhos. 

Caso não tenha usado as suas lentes durante um período alargado de tempo (alguns 
dias ou mais) siga a sua rotina de cuidado da lente de contacto para limpar e desinfetar 
a lente antes da inserção. 

Cuidados com uma lente seca (desidratada): 

Reidrate a lente numa solução única para lentes hidrófilas com marca CE e contacte o seu 
profissional da visão para mais informações. 

Cuidado com uma lente presa (que não se move): 

Se a lente aderir ao olho e parar de se mover, insira numa solução lubrificante ou 
humidificante recomendada diretamente no olho e espere que a lente comece a mover-
se antes de tentar removê-la. Se os problemas persistirem, contacte o seu profissional 
da visão. 
Secura ocasional pode ser aliviada pelo uso de gotas lubrificantes, que podem ser 
prescritas pelo seu profissional da visão. 
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