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370511 - INSTRUMENT - Instruments Optomètrics

Última modificació: 14/06/2021
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable:
Tomas Corominas, Núria

Altres: Tomas Corominas, Nuria (http://futur.upc.edu/NuriaTomasCorominas)
Aldaba Arevalo, Mikel
Alvarez Muñoz, José Luis

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA
4. Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.
6. Determinar, en funció de les limitacions visuals, les ajudes òptiques per a cada cas.
11. Identificar el disseny i característiques de les diferents ajudes específiques per a baixa visió
13. Mesura dels paràmetres oculars prequirúrgics del pacient
16. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
17. Valorar e informar de les possibilitats i limitacions de les ajudes visuals específiques per a baixa visió.

Genèriques:
19. Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte mutu,
la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns
20. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
21. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
22. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
23. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
24. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
25. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
26. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
27. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
28. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
29. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l¿activitat professional
30. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Estudi detallat de la composició, sistema de funcionament i característiques dels instruments que s'utilitzen en l'exercici de la
professió d'òptic optometrista i de les tècniques associades
- Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, així com els instruments que s'utilitzen
en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
- Conèixer i fer ús del material i de les tècniques bàsiques de laboratori.
- Conèixer les ajudes òptiques per a la baixa visió.
- Conèixer la composició de les ajudes visuals i els instruments òptics i optomètrics.
- Conèixer el procés de formació de imatges i propietats dels sistemes òptics.
- Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzin els instruments optomètrics.
- Conèixer i manejar les tècniques per a l'anàlisi, mesura, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el
sistema visual, amb el fi d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
- Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió.
- Conèixer les aberracions dels sistemes òptics i com afecten els instruments optomètrics.
- Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques aplicats als instruments optomètrics.
- Conèixer les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
- Conèixer instrumentació i tenir capacitat per realitzar les proves ocular incloses a l'examen pre i post-operatori.
- Conèixer les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
- Conèixer la instrumentació per a l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 63.64

Hores grup mitjà 32,0 24.24

Hores grup petit 16,0 12.12

Dedicació total: 132 h

CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ ALS INSTRUMENTS OPTOMÈTRICS

Descripció:
- Conceptes fonamentals
- Característiques generals dels instruments òptics

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori.

Dedicació: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h
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2. INSTRUMENTACIÓ PER A BAIXA VISIÓ

Descripció:
- Introducció
- Ullera de Galileu
- Lupa
- Telemicroscopi

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori, seminaris casos pràctics i cerca d'informació dels instruments optomètrics.

Dedicació: 32h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 18h

3. INSTRUMENTACIÓ PER A ELEMENTS COMPENSADORS

Descripció:
- Frontofocòmetre
- Frontofocòmetre automàtic

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori, seminaris casos pràctics i cerca d'informació dels instruments optomètrics.

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

4. INSTRUMENTACIO PER A L'ESTUDI DE LES ESTRUCTURES OCULARS

Descripció:
- Oftalmoscopi i l'oftalmoscòpia directa i indirecta
- Càmera de fons d'ull
- Biomicroscopi ocular
- analitzadors de retina (OCT)

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori, seminaris casos pràctics i cerca d'informació dels instruments optomètrics.

Dedicació: 37h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 22h
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5. INSTRUMENTACIO PER A LES MESURES OCULARS

Descripció:
- Queratòmetre
- Autoqueratòmetres
- Analitzadors del segement anterior (Topografs corneals )

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori, seminaris casos pràctics i cerca d'informació dels instruments optomètrics.

Dedicació: 28h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 17h

6. INSTRUMENTACIO PER A LA DETERMINACIO DE L'ESTAT REFRACTIU DE L'ULL

Descripció:
- Retinoscopi i la retinoscòpia
- Autorefractòmetres

Activitats vinculades:
Cerca d'informació dels instruments optomètrics.

Dedicació: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Dret a examen que val el 100% de l'assignatura

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Kaschke, M.; Donnerhacke, K.H.; Stefan, M. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles and
clinical applications. Weinheim: Wiley-Vch, 2014. ISBN 9783527410682.
- Henson, David B. Optometric instrumentation. 2nd ed. Oxford: Butterworth- Heinemann, 1996. ISBN 0750607270.
- Smith, G.; Atchison, D.A. The eye and visual optical instruments. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521478200.
- Martínez Corral, M. [et al.]. Instrumentos ópticos y optométricos: teoría y prácticas. València: Universitat de València, 1998. ISBN
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Complementària:
- Arasa, J.; Arjona, M.; Tomàs, N. Instruments òptics i  optomètrics: problemes. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1994. ISBN
847653423X.

RECURSOS

Altres recursos:
- Arjona, M.; Tomás, N.; Arasa, J. Principales fuentes de error en el uso del frontofocómetro de visión directa, Ver y Oir, 19(2002),
p.179-185

- Arjona, M.; Tomás, N.; Arasa, J. El queratómetro. ¿Por qué hay tanta variedad?, Ver y Oir, 19(2002), p.758-768
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- Arjona, M.; Tomás, N.; Arasa, J. Frontofocómetro automático, Ver y Oir, 20(2003), p.428-435

- Arjona, M.; Tomás, N.; Arasa, J. El radioscopio, Ver y Oir, 20(2003), p.714-722

- Arjona, M.; Tomás, N.; Arasa, J. Proyector de optotipos, Ver y Oir, 21(2004), p.424-428

- Arjona, M.; Tomás, N.; Arasa, J. Biomicroscopio ocular con lámpara de hendidura. Sistema de observación, Ver y Oir, 23(2006),
p.414-420

- Tomás, N.; Arjona, M.; Arasa, J. Biomicroscopio ocular con lámpara de hendidura. Sistema de iluminación, Ver y Oir, 24(2007)


