
VEJA O SEU MUNDO
PERFEITO

Parceria comercial
Exclusiva a todos os funcionários da Câmara Municipal de 
Sintra e Serviços Municipalizados - SMAS
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Morada

Contactos

Horários

Rua Direita de Massamá 122
2745-751 Massamá - Portugal

Tel. 214 397 948

Email. geral@primeirasopticas.com

www.primeirasopticas.com

Segunda a Sexta
10h00 às 13h00
15h00 às 20h00

Sábados
10h00 às 13h30



PRIMEIRAS OPTICAS®
BY PEDRO PACHECO
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20 ANOS
A CONSTRUIR
UMA MARCA
DE QUALIDADE

Investi ndo sempre em produtos de máxi-
ma qualidade, 
equipamentos de ponta para a execução 
dos seus óculos, e na formação conti nua 
dos nossos especialistas e colaboradores, 
é como nossa missão proporcionar a todos 
os clientes o bem estar e a maior qualidade 
de visão.

Com o seu início em Setembro de 
1997, as Primeiras Opticas têm 
como seu principal foco, o bem es-
tar e a qualidade da visão de todos 
os nossos clientes.

Connosco encontrará sempre uma equipa 
altamente especializada em Ópti ca e Op-
tometraia, aconselhando-o sempre a en-
contrar a solução certa para si.
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SERVIÇOS ÓPTICOS

OPTOMETRIA

O Optometrista é um profissional da área da saúde, 
com formação superior, que está habilitado a aval-
iar objectivamente e subjetivamente os vários de-
feitos físicos do sentido da visão.

O optometrista através de vários equipamentos 
opticos e optométricos, verifica existência de to-
das as alterações visuais de origem não patológi-
ca, tais como miopia, hipermetropia, astigmatis-
mo, presbiopia, amblíopias, e alterações de visão 
binocular.

O trabalho do Optometrista está direcionado para 
a prescrição de óculos, adaptação de lentes de con-
tato e terapias visuais.
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OPTOMETRIA PEDIÁTRICA

CONTACTOLOGIA

A contactologia é uma das especialidades da optome-
tria. Todos os nossos optometristas são especializa-
dos em contactologia, tendo o conhecimento cien-
ti fi co necessário para que a sua adaptação seja 
um sucesso a todos os níveis.

Em todas as nossas adaptações, é efetuado um estudo 
computorizado de cada olho para que possamos escol-
her sempre a melhor lente e a melhor graduação para 
si, proporcionando-lhe assim uma visão e um conforto 
único ao longo do seu dia.

"Especialidade que deteta, 
analisa e trata problemas 
visuais da criança e do ad-
olescente"

"Todos os nossos optome-
tristas são especializados 
em contactologia"

Principalmente problemas de saúde primários, isto é, prob-
lemas de visão não patológicos sobre o ponto de vista fí sico.

Na Consulta de Optometria Pediátrica não se uti liza nen-
hum procedimento ou medicamento invasivo, apenas 
ocorre observação e aplicação de técnicas de avaliação 
qualitati va e quanti tati va do sistema de visão infanti l, con-
siderando-se um método preventi vo. Caso o profi ssional 
encontre qualquer problema ou alteração ocular de origem 
patológica, é encaminhado para outro profi ssional de saúde.
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MEDIÇÃO DA TENSÃO OCULAR

O glaucoma é uma doença grave que surge na se-
quência do aumento da pressão intraocular. A per-
da de visão é consequência da destruição das célu-
las ganglionares (nervo óptico), uma estrutura que 
liga o olho ao cérebro occipital e responsáveis pela 
condução das imagens da retina até ao cérebro.

Para conhecer o nível de pressão intra-ocular, os nos-
sos optometristas utilizam um instrumento chama-
do tonómetro, que mede a tensão de fluidos que há 
no interior de cada olho.

Nos seus primeiros estágios, a pressão intra-ocular 
alta não manifesta qualquer sintoma, por esta razão 
quem a padece pode não sabe-lo. É possível que a 
pessoa com pressão intra-ocular alta tenha deteri-
orado o nervo óptico em 40% antes de começar a 
sentir o problema da visão.

TERAPIA VISUAL

Terapia Visual é um tratamento não cirúrgico, efi-
caz para muitos problemas visuais comuns como 
ambliopia (olho preguiçoso), estrabismo, visão 
dupla, problemas de focagem ocular, insuficiência 
de convergência, e algumas dificuldades de leitura 
e aprendizagem. Muitos pacientes a quem foi dito 
“é demasiado tarde” ou “terá de aprender a viver 
com isto” encontraram a solução para os seus prob-
lemas com a Terapia Visual.

No caso das dificuldades de aprendizagem, a Ter-
apia Visual é especialmente dirigida no sentido de 
resolver problemas que interferem com a leitura.

O Optometrista é o profissional indicado para desen-
volver todo o tratamento de tarapia visual. Através da 
terapia visual, podem ser eliminados grande parte 
dos vários distúrbios de aprendizagem existentes.

CUIDADOS OCULARES
Hipermetropia
Ligeira desfocagem dos objectos próximos

Astigmatismo
Imagem torcida, com deformação do contorno.

Miopia
A miopia caracterizada por má visão à distância, 
o que leva a que os objetos ao longe sejam vistos 
de forma desfocados.

Presbiopia
Falta de visão ao perto a partir dos 40 anos.

SERVIÇOS ÓPTICOS
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O melhor remédio para 
a fadiga ocular digital.

Lentes ZEISS Digital

Em média, olhamos para o ecrã do 
smartphone, do tablet ou do tele-
visor durante quase cinco horas 
todos os dias.
 
As lentes ZEISS Digital oferecem 
a solução perfeita, permiti ndo 
uma focagem rápida e confortável 
graças a uma zona de visão de per-
to especialmente opti mizada para 
onde quer que se olhe.
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Dificuldade em manter 
tudo focado?
Lentes ZEISS  DriveSafe

As lentes ZEISS DriveSafe foram 
especialmente desenvolvidas para 
condução. Estas fantásti cas lentes 
irão ajuda-lo/a a desfrutar de uma 
melhorada visão à noite ou em 
condições climáti cas difí ceis.
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AS
NOSSAS
MARCAS
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Na Primeiras Ópticas encontra uma seleção 
de marcas de Óculos de qualidade e design 
únicos.

As nossas marcas, foram escolhidas de 
acordo com critérios únicos, distintos e 
onde o respeito e a valorização da quali-
dade da visão é valorizado
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PARCERIA PRIMEIRAS ÓPTICAS
CÂMARA MUNICIPAL E SMAS 
DE SINTRA
Todos os funcionários da Câmara Municipal de Sintra, SMAS e seus 
familiares, poderão usufruir de várias vantagens, que podem ser uti-
lizados diretamente na nossa loja.
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Armações e Lentes Oft álmicas, 
óculos de sol, lentes de contato 
e soluções de limpeza. 
Estes descontos não acumulam 
com campanhas e promoções em 
vigor.

Não se preocupe, fazemos a as-
sistência gratuita em acessórios 
para os óculos (plaquetes e para-
fusos) e pequenos consertos (sol-
daduras e colagens).

Uma vantagem importante para 
si, venha fazer o seu exame visu-
al com profi ssionais licenciados e 
registados na Enti dade Reguladora 
de Saúde em: Optometria, Optome-
tria Pediátrica e Contactologia.

Com este cartão, pode também 
usufruir de vantagens e descon-
tos na nossa rede de parceiros 
com que a Primeiras Ópti cas tem 
acordos.

Sem juros, través de pagamento 
parcelado com cheques pré-data-
dos ou através da modalidade de 
Débito Direto na conta.

Benefi cie do nosso seguro (no 
caso de sofrer algum acidente com 
os seus óculos, a sua substi tuição 
terá uma franquia de 30% sobre 
o custo inicial dos mesmos).

5. Assistência Gratuita3. Exames Visuais Gratuitos

6. Facilidade de Pagamentos4. Seguro Primeiras Ópti cas

2. Rede de Parceiros

1.

Desconto

VANTAGENS
ESCLUSIVAS6
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