Os 3 Cs
O ambiente ideal para
aprender e ensinar

Calmo
Sempre que possível, o ambiente
de ensino deve evitar:

1. Lugares lotados
2. Espaços abertos
3. Espaços com distrações

Cuidado

Mãos higienizadas

Espaço limpo

Você pode criar segurança
(para você e seus pacientes)
por simplesmente ter estas
ferramentas em mãos

Completo

Lenço

Solução
& estojo

Espelho

Estojos e Lentes
limpas

Lenços
Umedecidos

Pia (ideal)
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Informações
ao Paciente

Higiene
Higiene é crucial

Mãos limpas

Lentes e estojo limpos

• Lembre-se que você é a
referência – demonstre a
lavagem de mãos na frente do
paciente

• Lave as mãos com água
e sabão

• Água corrente NUNCA
deve tocar as lentes ou o estojo

• Enxugue as mãos com
uma toalha sem fiapos

• Nunca use saliva para umedecer
as lentes (ou limpar as mãos)

• Lembre seus pacientes “mãos
limpas, lentes limpas, estojo
limpo”

• Lentes de descarte diário devem
ser jogadas fora após o uso
• Sempre limpe as lentes de troca
programada logo ao retirar

Limpeza

Rotina de limpeza de lentes de troca programada
1. Preencha

2. Friccione

3. Enxague

Preencha cada lado do
estojo das lentes de
contato com solução
multipropósito nova

Coloque uma lente
na palma de sua mão
limpa e seca, e aplique
algumas gotas da solução
multipropósito. Com
um dedo, gentilmente
friccione para frente e
para trás para limpar as
superficies da lente

Enxague suas lentes com
mais solução, e coloque a
lente no fundo do estojo

4. Repita
Repita esta rotina para a
outra lente, feche o estojo
e deixe as lentes de molho
durante a noite

Rotina de limpeza do estojo

1. Esvazie

2. Enxague

3. Seque

4. Substitua

Esvazie seu estojo jogando
fora a solução antiga.

Enxague com solução de
limpeza “nova”

Seque o estojo de lentes
com uma toalha de papel
limpa.

Substitua seu estojo para
lentes de contato pelo
menos a cada 3 meses
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