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Poartă ochelarii de soare chiar dacă e înnorat!
Radiaţiile UV penetrează norii, chiar şi în zilele 
întunecate.

Poartă ochelarii de soare vara şi iarna.
În �mp ce necesitatea ochelarilor de soare este 
evidentă în zilele toride de vară, iarna razele de soare 
se reflectă pe suprafaţa zăpezii şi a apei, crescând 
expunerea şi riscul.

Întreabă medicul o�almolog despre len�lele de 
contact care blochează radiaţiile UV.
Aceste len�le de contact oferă protecţie suplimentară 
interiorului ochilor tăi. Totuşi ai nevoie şi de ochelarii 
de soare: len�lele de contact nu protejează albul 
ochilor sau pielea din jurul ochilor.

Bebeluşii şi copiii au nevoie de ochelari de soare.
În special copiii sunt vulnerabili la razele UV. Lumina  
a�nge fundul de ochi mai uşor decât la adult. 
Pălăriuţa de soare asigură protecţie suplimentară 
pentru ochi.

Specialistului  îi este uşor să verifice calitatea 
protecţiei tale la UV.
Solicită acest serviciu, oriunde ţi-ai cumpăra ochelarii 
de soare. Designul şi compa�bilitatea ochelarilor cu 
fizionomia pot afecta gradul de protecţie pe care 
îl asigură.

Anumite medicamente te fac mai sensibil la radiaţiile 
UV.
Citeşte instrucţiunile medicamentelor şi asigură-te
că îţi protejezi atât pielea cât şi ochii.

Nu privi niciodată direct în soare – chiar şi atunci 
când porţi ochelari de soare.
Poate dăuna grav ochilor tăi, afectându-ţi  irevocabil 
vederea. 

Nu vei sesiza efectele
radiaţiilor ultraviolete
asupra ochilor tăi decât
atunci când va � prea târziu.

Protejează-ţi ochii de soare

Evoluează în ore
Evoluează în ani

Roșeață
Lăcrimare

Sensibilitate la lumină
Durere sau disconfort

Fotokeratită sau
Fotoconjunctivită Pinguecula

Disconfort
Senzaţie

de corp străin

Pterigiom
Disconfort
Senzaţie 

de corp străin
Tulburarea vederii

Poate necesita 
intervenţie chirurgicală

Cataractă 

Tulburarea vederii
Necesită

intervenţie
chirurgicală

Degenerescenţă
maculară

Lezează fundul
ochiului (retina),
afectează grav 
vederea (orbire)

Ochelari de soare + Pălărie de soare + Lentile de contact

Protejează-ţi ochii

Aceste afecţiuni pot fi şi ereditare. Alţi factori de risc sunt: vârsta, starea  generală de sănătate, medicaţia şi dieta.
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