
Guia de Utilizador

Abrangência da aplicação:

Notas:

Armazenamento e transporte:

As armações oftálmicas corretivas (armações com lentes corretivas) são dispositivos médicos de 
Classe 1 (Regra 1) de acordo com o Capítulo III Anexo VIII Regulamento (UE) 2017/745, cuja finali-
dade essencial é a conexão com lentes oftálmicas prescritas por médicos para a compensação de 
problemas visuais. É necessária a montagem individual da armação por um ótico especializado para 
permitir o uso adequado. A armação está em conformidade com o regulamento acima.  

A declaração de conformidade está disponível em https://johann-v-goisern.com/documents/.

Não se pode excluir que pessoas particularmente sensíveis ou propensas a alergias possam experi-
mentar efeitos indesejáveis ao entrar em contato com os materiais e acabamentos utilizados para as 
armações. A armação dos óculos é apresentada com lentes de apresentação, que não se destinam 
ao uso, mas apenas para manter a forma da armação estável e permitir um encaixe o mais próximo 
possível do produto final. A armação não tem vida infinita. Se a armação for usada por muito tempo, 
ela deve ser verificada regularmente por um ótico especializado, pois peças pequenas (por exemplo, 
parafusos) podem ficar instáveis soltar-se, e existe o risco de ingestão por crianças pequenas ou 
animais de estimação. Se notar pontos de pressão ou qualquer outra sensação desagradável ao usar 
a armação, entre em contato com seu o ótico para que ele possa ajustar a armação às suas necessi-
dades individuais.

A armação deve ser armazenada no estojo próprio a uma temperatura entre -10°C e +35°C. O 
armazenamento sob a luz do sol em ambientes fechados sem ar condicionado (por exemplo, painel 
do carro) deve ser evitado, pois as temperaturas atingidas nessas condições podem afetar a funcio-
nalidade da armação (ou seja, causar deformação na mesma). 
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Guia de Utilizador

Limpeza:

Marcação:

Fabricante: Informações de Contato:

Garantia do produto:

Para um funcionamento ideal, limpe os óculos regularmente com água limpa e um pano macio. Um 
sabão neutro, detergente para lavar louça ou agentes de limpeza de óculos disponíveis comercial-
mente também podem ser usados. Em caso de contato com reagentes como água salgada (água 
do mar), água de piscina, produtos químicos (ex. cosméticos, spray de cabelo, protetores solares e 
repelentes de insetos), recomenda-se a limpeza imediata com água limpa e posterior secagem com 
um pano macio. Em caso de desgaste (por exemplo, arranhões, perda de brilho), recomenda-se a 
substituição por peças de reposição originais.

O uso de solventes (por exemplo, álcool e acetona) e agentes de limpeza químicos agressivos, 
que podem prejudicar a funcionalidade dos óculos, devem ser absolutamente evitados.

Na embalagem do seu produto, encontrará o número de identificação única do dispositivo (IUD). Isso 
é usado para a identificação, rotulagem e registo de dispositivos médicos. O objetivo é aumentar a 
segurança do paciente por meio da rastreabilidade completa dos produtos.

Última revisão das instruções de utilização: 27.06.2022
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Se a Óptica onde a armação foi adquiri-
da não puder ser contatada, você pode 
contatar-nos com reclamações ou dúvidas 
pelo e-mail office@pomberger.com ou 
pelo telefone +43 (0) 6135 7465.

Aplicam-se os regulamentos nacionais relativos a garantias.


