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We don’t just change vision, we change lives™. 

Instruções de uso  

Paragon Vision Sciences 

Lentes de contato Paragon CRT®, lentes de contato Paragon CRT®100 

e lentes de contato Paragon CRT Dual Axis® 

 

CUIDADOS: 
• Leia com atenção e guarde estas informações para uso futuro. 
• As lentes de contato para Terapia Refrativa Corneana devem ser ajustadas apenas por profissionais treinados e 

certificados em ajuste de lentes de contato convencionais e de geometria sigmoide. 
• É essencial que você siga as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções da embalagem para o uso adequado de 

suas lentes de contacto e dos produtos para lentes. 

• Não estéril. As lentes devem ser limpas e condicionadas antes do uso. 
• Validade: 5 anos a partir da data de fabricação 

NOMES DOS PRODUTOS 
Lentes de contato Paragon CRT® 
Lentes de contato Paragon CRT®100 
Lentes de contato Paragon CRT Dual Axis® 

MATERIAL E EMBALAGEM 
As lentes de contato Paragon CRT® são fabricadas com Paragon HDS® (paflufocon B), as lentes de contato Paragon 
CRT®100 são fabricadas com Paragon HDS®100 (paflufocon D) e as lentes de contato Paragon CRT Dual Axis® são 
fabricadas com Paragon HDS®100 (paflufocon D). Essas lentes para Terapia Refrativa Corneana devem ser colocadas 
antes de dormir e removidas no dia seguinte pelo usuário, que pode ficar sem as lentes durante todo o dia ou parte 
dele. O material é um copolímero de acrilato de fluorsilicone termofixo derivado principalmente de acrilato de siloxano, 
metacrilato de trifluorometil e metacrilato de metila, com um teor de água inferior a 1%. Essas lentes de contato para 
Terapia Refrativa Corneana estão disponíveis como lentes de contato rígidas torneadas nas cores azul, verde, vermelho 
e amarelo. As lentes com coloração azul contêm D&C Green Nº 6. As lentes verdes contêm D&C Green Nº 6 e Perox 
Yellow Nº 9. As lentes vermelhas contêm D&C Red Nº 17 e as amarelas contêm Perox Yellow Nº 9. 
 
Cada lente de contato Paragon CRT®, Paragon CRT®100 e Paragon CRT Dual Axis® é fornecida em um frasco plástico 
individual em condição não estéril. As lentes são enviadas secas. O rótulo do frasco indica o raio de curva base central, 
poder dióptrico, diâmetro total, profundidade da zona de reserva de lágrima, ângulo da zona de apoio, espessura 
central e número de série. 
 
Você pode armazenar as lentes na embalagem fechada até estar pronto para usá-las. Siga as instruções da solução 
desinfetante selecionada sobre armazenamento prolongado. 

UTILIZAÇÃO PREVISTA 
As lentes de contato rígidas permeáveis a gases Paragon CRT® (paflufocon B), Paragon CRT® 100 (paflufocon D) e 
Paragon CRT Dual Axis® (paflufocon D) para Terapia Refrativa Corneana são indicadas para utilização na redução do 
erro refrativo míope em olhos saudáveis. As lentes são indicadas para uso noturno dentro de um cronograma de ajuste 
de Terapia Refrativa Corneana para a redução temporária de até 6,00 dioptrias em olhos com astigmatismo até 1,75 de 
dioptria. As lentes podem ser desinfetadas utilizando apenas um sistema de desinfeção química. 
 
Observação: para manter o efeito de redução de miopia da Terapia Refrativa Corneana, o uso das lentes 
durante a noite deve ser contínuo e seguir um programa prescrito. Não seguir essa recomendação pode afetar 
as atividades diárias (p. ex., dirigir à noite), flutuações visuais e mudanças na correção pretendida. 
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TEMPO DE USO RECOMENDADO 
Embora muitos profissionais tenham definido seus próprios programas de uso inicial, a seguinte sequência é 
recomendada como orientação. Os pacientes são aconselhados a limitar o tempo de uso conforme recomendado pelo 
oftalmologista, independentemente de quão confortáveis se sintam com as lentes. É ideal que, na primeira noite, o 
paciente use as lentes até a manhã do dia seguinte. Uma lente bem posicionada permite centralização com o olho 
fechado. Os efeitos da interação da pálpebra ao piscar e da gravidade podem resultar na descentralização da lente 
durante o uso com os olhos abertos. Os pacientes devem ser instruídos a colocar as lentes nos olhos 15 a 20 minutos 
antes de irem dormir. 
 
Os pacientes são alertados que “em caso de dúvida, é melhor retirar as lentes”. É importante que um novo usuário não 
durma com as lentes se elas provocarem uma sensação de corpo estranho significativa. Em caso de sensação de corpo 
estranho, o paciente deve retirar as lentes, limpá-las, reidratá-las e recolocá-las. Se a sensação persistir, as lentes não 
devem ser usadas. 
O paciente deve se apresentar para avaliação de acompanhamento na manhã seguinte ao primeiro uso durante a noite. 
Idealmente, a visita deve ser programada para ocorrer dentro de algumas horas após o paciente despertar. O paciente 
deve comparecer à visita com as lentes colocadas. Essa visita constitui uma excelente oportunidade para avaliar a 
centralização das lentes e seu potencial de aderência. 
 
Na ausência de sinais e complicações clínicas, o paciente pode ser instruído a continuar usando as lentes durante a 
noite, até a próxima visita de acompanhamento agendada. 
 
Pode-se oferecer uma programação de uso inicial diurno alternativa a critério do médico.  
 
Dia 1 Dois períodos de uso não excedendo 6 horas no total 
Dia 2 6 horas 
Dia 3-5 8 horas 
Dia 6 uso noturno com visita de acompanhamento dentro de 24 horas. 
 
A córnea normalmente se modifica dentro de cinco a oito horas de uso. O programa de uso deve ser modulado para 
determinar o uso MÍNIMO necessário para a redução da miopia. O tempo de utilização médio varia de 8 a 10 horas. 
Tente manter o tempo de uso dentro desse limite. 
 
Com as lentes de contato Paragon CRT®, Paragon CRT®100 e Paragon CRT Dual Axis®, as lentes usadas para alcançar a 
terapia de refração geralmente são aquelas usadas para manter a correção obtida. O tempo de uso inicial das lentes de 
retenção é o mesmo necessário para as lentes de contato Paragon CRT®, Paragon CRT®100 e Paragon CRT Dual Axis® 
para Terapia Refrativa Corneana ajustadas pela última vez. Depois de um período de vários dias, ou quando o 
oftalmologista estiver convencido de que o paciente se adaptou às primeiras lentes de uso noturno, o paciente deve 
interromper o uso por uma noite para monitorar a duração da melhora visual. O período sem uso deve continuar 
enquanto o paciente conseguir ver nitidamente. O programa de uso durante a noite ao dormir deve ser modulado para 
manter o desempenho visual. 

MANUSEIO DE SUAS LENTES 
É essencial que você aprenda bons métodos de higiene e os use no cuidado e manuseio de suas novas lentes. A limpeza 
é o primeiro e mais importante aspecto do cuidado adequado das lentes de contato. Em particular, suas mãos devem 
estar limpas e isentas de qualquer substância estranha quando você manusear suas lentes. Os procedimentos são os 
seguintes: 
• Sempre lave bem as mãos com sabão neutro, enxague-as completamente e seque-as com uma toalha que não 

solte fiapos antes de tocar em suas lentes. 
• Evite o uso de sabonetes contendo creme hidratante, loções ou cosméticos oleosos antes de manusear suas 

lentes, já que essas substâncias podem entrar em contato com as lentes e interferir no bom uso. 
• Para evitar danificar suas lentes, manuseie-as com as pontas dos dedos, tendo cuidado para evitar o contato com 

as unhas. Não use pinça. 
 

Como colocar as lentes 
Manuseie as lentes em uma mesa, sobre a qual deve ser colocada uma toalha limpa. Não coloque as lentes 
manuseando-as sobre uma pia. Para o olho direito: 
• Molhe o dedo indicador direito com uma gota de solução de condicionamento e coloque a lente de contato com 

a parte da frente para baixo em seu dedo indicador direito. 
• Insira o dedo médio da mão esquerda no meio da pálpebra superior e puxe-a com firmeza para cima.  
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• Coloque o dedo médio da mão direita sobre a pálpebra inferior e puxe-a com firmeza para baixo. Olhe fixamente 
para o espelho, como se estivesse olhando através do dedo médio segurando a lente de contato. Depois, você 
aprenderá a fazer isso sem espelho. 

• Lentamente, mova o dedo indicador com a lente de contato em direção ao olho, até que a lente toque a córnea 
e, então, solte as pálpebras. 

• Solte as pálpebras e feche o olho por alguns segundos.  
 
Repita o procedimento para o olho esquerdo. 

Sempre retire a mesma lente primeiro. 
• Retire as lentes em uma mesa com uma toalha limpa. Não retire as lentes sobre uma pia. 
• Coloque o dedo indicador direito no canto externo do olho. 
• Coloque a mão esquerda em concha abaixo do olho. 
• Abra bem os olhos, como se estivessem arregalados. 
• Continue com os olhos abertos e puxe as pálpebras lateralmente, afastando-as do nariz. 
• Pisque rapidamente e com firmeza. Remova a segunda lente seguindo o mesmo procedimento. 
 
MÉTODO OPCIONAL: se você optar por usar um dispositivo de remoção de lentes DMV Classic, comprima a haste 
do DMV entre o polegar e o dedo indicador enquanto olha para a frente e, cuidadosamente, centralize-o 
diretamente sobre a lente de contato. Quando o DMV Classic estiver encaixado na lente, libere a pressão de 
compressão e incline o removedor gentilmente para baixo para retrair a lente. Sempre verifique a posição da 
lente no olho antes aplicar o DMV Classic na lente. Em seguida, aperte a haste do removedor novamente para 
liberar a sucção e deixe a lente deslizar do removedor entre o polegar e o indicador. Remova a segunda lente 
seguindo o mesmo procedimento. Siga as instruções do fabricante para a limpeza de seu DMV Classic. Para todos 
os outros dispositivos de remoção de lentes, siga as instruções do fabricante. 
 
Siga os procedimentos necessários para o cuidado das lentes descritos no item: COMO CUIDAR DE SUAS LENTES. 
 
Observação: se você tiver dificuldades com esses métodos para remoção de suas lentes, seu oftalmologista 
fornecerá um método alternativo a você. 
 

Precauções durante o uso das lentes 

• Visitas de acompanhamento regulares são necessárias para assegurar que seus olhos continuem saudáveis. Siga 
o programa de visitas de acompanhamento recomendado por seu oftalmologista. 

• Nunca use suas lentes de contato além do período recomendado por seu oftalmologista. 
• Sempre entre em contato com seu oftalmologista antes de usar qualquer medicamento nos olhos. 
• Evite, se possível, todos os vapores e fumaças nocivos ou irritantes quando estiver usando as lentes. 
• Se produtos em aerossol, como sprays, forem usados enquanto as lentes estiverem colocadas, tenha cuidado e 

mantenha os olhos fechados até que o spray tenha se dissipado. 
• Pergunte ao seu oftalmologista sobre o uso de suas lentes durante atividades esportivas. 
• Informe seu empregador que você usa lentes de contato, especialmente se o seu trabalho envolver o uso de 

equipamento de proteção ocular. 
• Muito raramente, uma lente localizada sobre a córnea pode se deslocar para a parte branca do olho durante o 

uso. Isso também pode ocorrer durante a colocação e remoção das lentes, se as técnicas corretas não forem 
usadas adequadamente. Para centralizar uma lente, siga este procedimento. 
• Primeiro, localize a lente afastando as pálpebras. 
• Após localizar a lente, pressione suavemente a pálpebra sobre a lente e olhe para a direção oposta à da 

lente. 
• Em seguida, olhe para a direção da lente. 

• Se a lente estiver grudada (parar de se mover) ou não puder ser removida, você deve aplicar 2 gotas da solução 
lubrificante ou de reidratação recomendada diretamente nos olhos e esperar até que a lente comece a se mover 
livremente sobre o olho antes de removê-la. Se a lente continuar sem se mover por mais de 30 minutos, você 
deve consultar seu oftalmologista ou médico assistente no pronto-socorro do hospital IMEDIATAMENTE. 

• ADVERTÊNCIA: Foi demonstrado que o risco de ceratite ulcerativa é maior entre os usuários de lentes de uso 
prolongado do que entre os usuários de lentes de uso diurno. O risco entre os usuários de lentes de uso 
prolongado aumenta de acordo com o número de dias consecutivos em que as lentes são usadas entre uma 
remoção e outra, a partir do primeiro uso noturno durante o sono. Esse risco pode ser reduzido através da 
identificação dos sinais de um possível problema (veja POSSÍVEIS PROBLEMAS) e seguindo cuidadosamente as 
instruções para os cuidados de rotina das lentes, incluindo a limpeza de seu estojo de proteção. Além disso, 
fumar aumenta o risco de ceratite ulcerativa para usuários de lentes de contato. Recomenda-se que os usuários 
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de lentes de contato consultem seu oftalmologista duas vezes por ano, ou com mais frequência, se houver 
indicação. 

COMO CUIDAR DE SUAS LENTES 
Para um uso contínuo, seguro e confortável de suas lentes, é importante que você limpe, enxágue e, em seguida, 
desinfete suas lentes após cada remoção usando o regime de cuidados recomendado por seu oftalmologista. A 
limpeza e o enxágue são necessários para remover muco, secreções, películas ou depósitos que podem ter se 
acumulado durante o uso. O momento ideal para limpar, enxaguar e desinfetar suas lentes é imediatamente após 
o uso. Desinfetar é necessário para destruir germes nocivos. 
 
Você deve seguir um regime de cuidados recomendados. O não cumprimento do regime pode resultar no 
desenvolvimento de complicações oculares graves, como discutido na seção POSSÍVEIS PROBLEMAS. 
 
Quando você receber suas lentes pela primeira vez, pratique sua colocação e remoção enquanto estiver no 
consultório de seu oftalmologista. Nesse momento, você receberá a recomendação de um regime de desinfeção, 
bem como instruções e advertências relativas ao cuidado, manuseio, limpeza e desinfeção das lentes. Seu 
oftalmologista deve fornecer a você instruções sobre os procedimentos e produtos apropriados e adequados 
para sua utilização. 
 
Para um uso seguro de suas lentes de contato, você deve conhecer os procedimentos rotineiros de cuidado das 
lentes e praticá-los sempre. 
• Sempre lave, enxágue e seque as mãos antes de manusear as lentes de contato. 
• Sempre utilize soluções para o cuidado de suas lentes que sejam novas e estejam dentro do prazo de validade. 
• Use o sistema recomendado para o cuidado de suas lentes, que é químico (sem aquecimento), e siga 

cuidadosamente as instruções presentes no rótulo da solução. Diferentes soluções nem sempre podem ser 
utilizadas em conjunto e nem todas as soluções são seguras para utilização com todas as lentes. Não alterne nem 
misture sistemas diferentes para o cuidado das lentes, salvo se indicado no rótulo da solução. 

• Sempre remova, limpe, enxágue e desinfete suas lentes de contato e use o limpador enzimático conforme o 
programa prescrito pelo seu oftalmologista. O uso de um limpador enzimático ou solução de limpeza não 
substitui a desinfeção. 
 
• Para evitar a contaminação, não use saliva, água da torneira ou outro produto além das soluções 

recomendadas para lubrificação ou reidratação de suas lentes. Não coloque as lentes em sua boca. 
 
Para um uso seguro de suas lentes de contato, você deve conhecer os procedimentos rotineiros de cuidado das 
lentes e praticá-los sempre. 
• Sempre lave, enxágue e seque as mãos antes de manusear as lentes de contato. 
• Sempre utilize soluções para o cuidado de suas lentes que sejam novas e estejam dentro do prazo de validade. 
• Use o sistema recomendado para o cuidado de suas lentes, que é químico (sem aquecimento), e siga 

cuidadosamente as instruções presentes no rótulo da solução. Diferentes soluções nem sempre podem ser 
utilizadas em conjunto e nem todas as soluções são seguras para utilização com todas as lentes. Não alterne nem 
misture sistemas diferentes para o cuidado das lentes, salvo se indicado no rótulo da solução. 

• Sempre remova, limpe, enxágue e desinfete suas lentes de contato e use o limpador enzimático conforme o 
programa prescrito pelo seu oftalmologista. O uso de um limpador enzimático ou solução de limpeza não 
substitui a desinfeção. 

• Para evitar a contaminação, não use saliva, água da torneira ou outro produto além das soluções recomendadas 
para lubrificação ou reidratação de suas lentes. Não coloque as lentes em sua boca. 

 
Sempre lave e enxague bem as mãos antes de manusear suas lentes de contato. 
• Limpe uma lente de cada vez (sempre comece com a mesma lente, para evitar confusões). Coloque a lente, com 

a parte da frente para baixo, na palma da mão e aplique algumas gotas da solução de limpeza. Usando o dedo 
indicador da outra mão, aplique uma ligeira pressão e faça um movimento giratório durante o tempo 
recomendado pelo fabricante da solução de limpeza. Não limpe a lente esfregando-a entre os dedos polegar e 
indicador, pois isso pode causar deformação da lente. Além disso, as lentes podem exigir limpeza enzimática 
periódica para remover depósitos de proteína. 

• Lave cuidadosamente a lente como recomendado pelo fabricante dos produtos utilizados para o cuidado de suas 
lentes para remover a solução de limpeza, muco e películas de sua superfície. Coloque a lente no espaço 
correspondente do estojo das lentes. Em seguida, repita o procedimento de limpeza e lavagem para a segunda 
lente. 

• Depois de limpar e enxaguar as lentes, desinfete-as usando o sistema recomendado por seu oftalmologista e/ou 
fabricante das lentes. Siga as instruções fornecidas no rótulo da solução desinfetante. 
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• Para armazenar as lentes, desinfete-as e deixe-as no estojo fechado até que estejam prontas para uso. Se as 
lentes não forem ser usadas imediatamente após a desinfeção, você deve consultar o folheto informativo da 
solução de armazenamento ou seu oftalmologista para obter informações sobre o armazenamento de suas 
lentes. Sempre mantenha as lentes completamente imersas em uma solução de desinfeção/condicionamento 
recomendada quando as lentes não estiverem sendo usadas. Se você interromper o uso de suas lentes e planejar 
começar a usá-las novamente depois de algumas semanas, consulte seu oftalmologista sobre recomendações 
sobre como armazenar suas lentes. 

 
Observação: Lentes de contato Paragon CRT®, Paragon CRT®100 e Paragon CRT Dual Axis® para Terapia Refrativa 
Corneana não podem ser desinfetadas através de calor (termicamente). 
 
Os estojos das lentes de contato também podem ser uma fonte de crescimento de bactérias. Depois de retirar 
suas lentes do estojo de lentes, esvazie-o e lave-o com a(s) solução(ões) recomendada(s) pelo fabricante do 
estojo; em seguida, deixe o estojo de lentes secar ao ar. Quando o estojo for usado novamente, coloque uma 
solução desinfetante nova nele. Os estojos de lentes deve ser substituídos em intervalos regulares, como 
recomendado pelo fabricante ou seu oftalmologista. 

QUANDO NÃO USAR AS LENTES 
NÃO USE as lentes de contato Paragon CRT®, Paragon CRT®100 ou Paragon CRT Dual Axis® para Terapia Refrativa 
Corneana se alguma das seguintes condições estiver presente: 
• Inflamações agudas e subagudas ou infecção do segmento anterior do olho. 
• Qualquer doença, lesão ou anomalia ocular que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras. 
• Insuficiência lacrimal (olhos secos) grave. 
• Hipoestesia corneana (diminuição da sensibilidade da córnea). 
• Qualquer doença sistêmica que possa afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de lentes de contato. 
• Reações alérgicas nas superfícies oculares ou adnexas que podem ser induzidas ou intensificadas pelo uso de 

lentes de contato ou de soluções para lentes de contato. 
• Alergia a qualquer componente, como o mercúrio ou timerosal, presente em uma solução que deve ser usada no 

cuidado das lentes de contato. 
• Qualquer infecção da córnea ativa (bacteriana, fúngica ou viral). 
• Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados. 
 

POSSÍVEIS PROBLEMAS 
Embora as lentes de contato proporcionem muitos benefícios para o usuário é possível que ocorram problemas, 
que podem ser observados pela primeira vez como uma ou mais das seguintes condições: 
• Ardor, queimação, coceira (irritação) ou dor nos olhos 
• Conforto menor do que quando as lentes foram colocadas nos olhos pela primeira vez 
• Sensação de corpo estranho no olho, semelhante à presença de um cisco ou área arranhada 
• Lacrimejamento excessivo dos olhos 
• Secreções oculares anormais 
• Vermelhidão dos olhos 
• Redução da nitidez da visão (acuidade visual) 
• Visão turva ou presença de arco-íris ou halos ao redor dos objetos 
• Sensibilidade à luz (fotofobia) 
• Olhos secos 
 
Se o paciente perceber alguma dessas condições, as LENTES DEVEM SER REMOVIDAS IMEDIATAMENTE. O 
paciente deve seguir as seguintes instruções. 
• Se o desconforto ou problema desaparecer, examine as lentes atentamente. Se uma lente estiver danificada de 

alguma forma, NÃO coloque-a em seu olho novamente. Coloque a lente no estojo de armazenamento e entre 
em contato com seu oftalmologista. 

• Se as lentes estiverem sujas ou houver um cílio ou outro corpo estranho sobre elas, ou se o problema 
desaparecer e as lentes parecerem intactas, você deve limpar, lavar e desinfetar as lentes completamente; em 
seguida, coloque-as novamente. 

• Se o problema continuar, você deve remover IMEDIATAMENTE as lentes de contato e procurar seu 
oftalmologista. 

 
Caso algum dos problemas acima ocorra, pode estar presente uma condição grave, como infecção, úlcera da 
córnea, neovascularização, irite, edema estromal persistente ou CPG (conjuntivite papilar gigante). Não utilize as 
lentes e procure identificar o problema junto a um profissional de saúde para iniciar um tratamento 
imediatamente a fim de evitar lesões oculares graves, incluindo formação de tecido cicatricial ou opacificação da 
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córnea, cegueira ou perda do olho. Médicos podem entrar em contato com a representante técnica da Paragon, 
Daniela Marques Cabral, com assuntos relacionadas ao produto. Ela pode ser encontrada pelo telefone 
+55 (11) 3527-4108 ou pelo e-mail dcabral@coopervision.com. 
 
Fabricante: 
Paragon Vision Sciences, Inc. 
947 E. Impala Avenue 
Mesa, Arizona, 85204, EUA 
+1 (480) 892-7602 
 
 
 
 
 
 

Especificações e abreviatura das lentes 

Poder PWR Profundidade da zona de reserva de 

lágrima 

RZD 

Curva base BC Ângulo da zona de apoio LZA 

Espessura 
central 

CT Diâmetro total OAD 
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