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Questionário de 1 semana do pós-operatório  
 

Feedback da sua CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – menos de 5 minutos 

Olá, 

Esperamos que esteja a recuperar bem da sua recente cirurgia oftalmológica. 

Gostaríamos de ter o feedback da sua experiência cirúrgica para ajudar a monitorizar e melhorar os 
cuidados com os doentes. Utilizamos um sistema de questionário on-line chamado RayPRO para recolher 
este feedback. 

O seu cirurgião não conseguirá ver as suas respostas, pois serão combinadas com respostas de outros 
doentes. O questionário é fácil de preencher e não requer que inicie sessão. 

Passe menos de cinco minutos a responder a DUAS pequenas perguntas sobre a cirurgia oftalmológica 
que se segue: 

Olho: ESQUERDO / DIREITO / AMBOS 

Clique aqui para começar o questionário [URL] 

IMPORTANTE: as suas respostas ao questionário são anónimas. Se tiver quaisquer problemas de visão 
após a cirurgia oftalmológica, deve contactar diretamente a sua equipe medica. A RayPRO não nos 
informará sobre quaisquer problemas que tenha com a sua visão.  

As suas respostas só podem ser enviadas uma vez. Se preferir não receber mais questionários sobre a sua 
cirurgia oftalmológica, encontra uma hiperligação para cancelar a subscrição na parte inferior deste e-
mail. 

Receberá o seu próximo pequeno questionário três meses após a sua cirurgia oftalmológica. 

Obrigada, 

A sua equipa cirúrgica 

 

Não responda a este email. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema RayPRO, fale com o seu cirurgião, 
enfermeiro ou contacte-nos através do e-mail raypro@rayner.com 

Política de Privacidade | Cancelar subscrição 

Está a receber este e-mail porque a sua equipa hospitalar registou-o num sistema de feedback do doente 
chamado RayPRO após a sua cirurgia oftalmológica.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Questionário de 3 meses do pós-operatório  
 

Feedback da sua CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – menos de 5 minutos 

Olá, 

Já se passaram três meses desde a sua cirurgia oftalmológica e gostaríamos de acompanhar o seu 
progresso. 

Gostaríamos de ter feedback sobre a sua visão quotidiana para ajudar a monitorizar e a melhorar os 
cuidados com os doentes. Utilizamos um sistema de questionário on-line chamado RayPRO para recolher 
este feedback. 

O seu cirurgião não conseguirá ver as suas respostas, pois serão combinadas com respostas de outros 
doentes. O questionário é fácil de preencher e não requer que inicie sessão. 

Passe menos de cinco minutos a responder a SEIS pequenas perguntas sobre a cirurgia oftalmológica que 
se segue: 

Olho: ESQUERDO / DIREITO / AMBOS 

Clique aqui para começar o questionário [URL] 

IMPORTANTE: as suas respostas ao questionário são anónimas. Se tiver quaisquer problemas de visão 
após a cirurgia oftalmológica, deve contactar diretamente a sua equipe medica. A RayPRO não nos 
informará sobre quaisquer problemas que tenha com a sua visão.  

As suas respostas só podem ser enviadas uma vez. Se preferir não receber mais questionários sobre a sua 
cirurgia oftalmológica, encontra uma hiperligação para cancelar a subscrição na parte inferior deste e-
mail. 

Receberá o seu próximo pequeno questionário um ano após a sua cirurgia oftalmológica. 

Obrigada, 

A sua equipa cirúrgica 

 

Não responda a este email. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema RayPRO, fale com o seu cirurgião, 
enfermeiro ou contacte-nos através do e-mail raypro@rayner.com 

Política de Privacidade | Cancelar subscrição 

Está a receber este e-mail porque a sua equipa hospitalar registou-o num sistema de feedback do doente 
chamado RayPRO após a sua cirurgia oftalmológica.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Questionário de 1 ano do pós-operatório  
 

Feedback da sua CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – menos de 5 minutos 

Olá, 

Já se passou um ano desde a sua cirurgia oftalmológica. 

Gostaríamos de ter feedback sobre a sua visão quotidiana e sobre qualquer procedimento oftalmológico 
adicional desde a cirurgia original. Utilizamos um sistema de questionário on-line chamado RayPRO para 
recolher este feedback. 

O seu cirurgião não conseguirá ver as suas respostas, pois serão combinadas com respostas de outros 
doentes. O questionário é fácil de preencher e não requer que inicie sessão. 

Passe menos de cinco minutos a responder a SEIS pequenas perguntas sobre a cirurgia oftalmológica que 
se segue: 

Olho: ESQUERDO / DIREITO / AMBOS 

Clique aqui para começar o questionário [URL] 

IMPORTANTE: as suas respostas ao questionário são anónimas. Se tiver quaisquer problemas de visão 
após a cirurgia oftalmológica, deve contactar diretamente a sua equipe medica. A RayPRO não nos 
informará sobre quaisquer problemas que tenha com a sua visão.  

As suas respostas só podem ser enviadas uma vez. Se preferir não receber mais questionários sobre a sua 
cirurgia oftalmológica, encontra uma hiperligação para cancelar a subscrição na parte inferior deste e-
mail. 

Receberá o seu próximo pequeno questionário dois anos após a sua cirurgia oftalmológica. 

Obrigada, 

A sua equipa cirúrgica 

 

Não responda a este email. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema RayPRO, fale com o seu cirurgião, 
enfermeiro ou contacte-nos através do e-mail raypro@rayner.com 

Política de Privacidade | Cancelar subscrição 

Está a receber este e-mail porque a sua equipa hospitalar registou-o num sistema de feedback do doente 
chamado RayPRO após a sua cirurgia oftalmológica.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Questionário de 2 anos do pós-operatório  
 

Feedback da sua CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – menos de 5 minutos 

Olá, 

Já se passaram dois anos desde a sua cirurgia oftalmológica. 

Gostaríamos de saber se realizou algum procedimento oftalmológico adicional desde a cirurgia original. 
Utilizamos um sistema de questionários on-line chamado RayPRO para recolher estas informações. 

O seu cirurgião não conseguirá ver as suas respostas, pois serão combinadas com respostas de outros 
doentes. O questionário é fácil de preencher e não requer que inicie sessão. 

Passe menos de cinco minutos a responder a TRÊS pequenas perguntas sobre a cirurgia oftalmológica que 
se segue: 

Olho: ESQUERDO / DIREITO / AMBOS 

Clique aqui para começar o questionário [URL] 

IMPORTANTE: as suas respostas ao questionário são anónimas. Se tiver quaisquer problemas de visão 
após a cirurgia oftalmológica, deve contactar diretamente a sua equipe medica. A RayPRO não nos 
informará sobre quaisquer problemas que tenha com a sua visão.  

As suas respostas só podem ser enviadas uma vez. Se preferir não receber mais questionários sobre a sua 
cirurgia oftalmológica, encontra uma hiperligação para cancelar a subscrição na parte inferior deste e-
mail. 

Receberá o seu próximo pequeno questionário três anos após a sua cirurgia oftalmológica. 

Obrigada, 

A sua equipa cirúrgica 

 

Não responda a este email. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema RayPRO, fale com o seu cirurgião, 
enfermeiro ou contacte-nos através do e-mail raypro@rayner.com 

Política de Privacidade | Cancelar subscrição 

Está a receber este e-mail porque a sua equipa hospitalar registou-o num sistema de feedback do doente 
chamado RayPRO após a sua cirurgia oftalmológica.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Questionário de 3 anos do pós-operatório  
 

Feedback da sua CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – menos de 5 minutos 

Olá, 

Já se passaram três anos desde a sua cirurgia oftalmológica. 

Gostaríamos de saber se realizou algum procedimento oftalmológico adicional desde a cirurgia original. 
Utilizamos um sistema de questionários on-line chamado RayPRO para recolher estas informações. 

O seu cirurgião não conseguirá ver as suas respostas, pois serão combinadas com respostas de outros 
doentes. O questionário é fácil de preencher e não requer que inicie sessão. 

Passe menos de cinco minutos a responder a TRÊS pequenas perguntas sobre a cirurgia oftalmológica que 
se segue: 

Olho: ESQUERDO / DIREITO / AMBOS 

Clique aqui para começar o questionário [URL] 

IMPORTANTE: as suas respostas ao questionário são anónimas. Se tiver quaisquer problemas de visão 
após a cirurgia oftalmológica, deve contactar diretamente a sua equipe medica. A RayPRO não nos 
informará sobre quaisquer problemas que tenha com a sua visão.  

As suas respostas só podem ser enviadas uma vez. Não receberá mais questionários sobre a sua cirurgia 
oftalmológica. Apreciámos muito o seu feedback. 

Obrigada, 

A sua equipa cirúrgica 

 

Não responda a este email. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema RayPRO, fale com o seu cirurgião, 
enfermeiro ou contacte-nos através do e-mail raypro@rayner.com 

Política de Privacidade | Cancelar subscrição 

Está a receber este e-mail porque a sua equipa hospitalar registou-o num sistema de feedback do doente 
chamado RayPRO após a sua cirurgia oftalmológica.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ, Reino Unido 


