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Guia docent
370514 - PROCEDIMEN - Procediments Clínics en Optometria

Última modificació: 11/06/2021
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: Guisasola Valencia, Laura (http://futur.upc.edu/LauraGuisasolaValencia)

Altres: Vila Vidal, Núria (http://futur.upc.edu/NuriaVilaVidal)
Peris March, Maria Elvira (http://futur.upc.edu/MariaElviraPerisMarch)
Borras García, Maria Rosa (https://futur.upc.edu/MRosaBorrasGarcia)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
7. Saber fer els exàmens clínics i interpretar els resultats
8. Fer correctament els exàmens visuals refractius
9. Fer correctament els exàmens de la funció binocular i acomodativa
11. Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual
13. Interpretar els registres obtinguts amb les diferents tècniques. Determinar l'estat de les estructures oculars

Genèriques:
1. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
2. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
3. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
5. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
6. Treballar amb constància, metodologia i rigor.

METODOLOGIES DOCENTS

Per l'aprofitament de l'assignatura, s'ha de seguir les indicacions els continguts i els terminis que es descriuen a ATENEA.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura de Procediments clínics en optometria, l'estudiant/a ha d'haver assolit els següents objectius:

- Adquirir habilitat en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
- Capacitat per a mesurar i interpretar els defectes refractius.
- Conèixer els principis i tenir les capacitats per a mesurar les anomalies acomodatives i les de visió binocular.
- Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
- Ser capaç de mesurar i interpretar les dades d'agudesa visual
- Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i el tractament de pacients.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 53.85

Hores grup petit 48,0 30.77

Hores grup mitjà 24,0 15.38

Dedicació total: 156 h

CONTINGUTS

1. Introducció a l'Optometria

Descripció:
1.1.- Història de l'optometria ( No presencial)
1.2.- Esquema d'examen visual
1.3.- Examen preliminar
1.3.1.- Distància interpupil·lar
1.4.- Agudesa visual
1.4.1.- Mesura i notacions d'AV
1.4.2.- Optotips AV
1.4.3.- Aplicació clínica del forat estenopeic
1.4.4.- Factors que afecten l'AV

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori:
Pràctica.- El gabinet optomètric, Distancia interpupil·lar, Agudesa visual

Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 1h

2. Exàmens refractius

Descripció:
2.1.- Retinoscòpia
2.1.1.- Utilitat clínica de la retinoscòpia
2.1.2.- Característiques del reflex retinoscòpic
2.1.3.- Mètode de neutralització d'ametropies
2.2.- Examen subjectiu de la refracció en VL
2.2.1.- Examen monocular
2.2.2.- Equilibri biocular i binocular

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori de retinoscòpia en ull artificial i ull humà, examen subjectiu en ullera de prova i en foròpter.

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h
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3. Exàmens de la Visió binocular i l'acomodació

Descripció:
3.1.- Aspectes sensorials de la visió binocular (No presencial)
3.2.- Examen sensorial (No presencial)
3.2.1.- Avaluació de la Percepció simultània
3.2.2.- Avaluació de la Fusió
3.2.3.- Avaluació de l'Estereòpsia
3.3.- Aspectes motors de la visió binocular
3.3.1.- Components de la convergència
3.3.2.- Desviacions latents i manifestes
3.4.- Examen motor. Descripció, valors de normalitat i interpretació de resultats de:
3.4.1.- Fòria i reserves laterals
3.4.2.- Fòria i reserves verticals
3.4.3.- Representació gràfica
3.4.4.- Punt pròxim de convergència
3.4.5.- Flexibilitat de vergència
3.5.- Components de l'acomodació i tríada proximal
3.6.- Exàmens acomodatius. Descripció, valors de normalitat i interpretació de resultats de:
3.6.1.- Amplitud d'acomodació
3.6.2.- Amplituds relatives: ARN i ARP
3.6.3.- Retard acomodatiu
3.6.4.- Flexibilitat d'acomodació

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori d'examens de fòries, reserves, PPC, flexibilitat de vergències i proves quantitatives i qualitatives
d'acomodació

Dedicació: 26h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 18h
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4. Exàmens de salut ocular

Descripció:
4.1.- Habilitats oculomotores
4.1.1.- Fixació
4.1.2.- Sacàdics
4.1.3.-Seguiment
4.2.- Camp visual
4.2.1.- Tècniques d'exploració
4.2.2.- Interpretació de resultats en campimetria automàtica
4.3.- Oftalmoscòpia
4.3.1.- Tècniques per observar el fons d'ull
4.3.2.- Exploració del fons d'ull
4.4.- Visió del color
4.4.1.- Classificació de les anomalies de la visió del color
4.4.2.- Descripció dels tests per avaluar la visió del color
4.4.3.- Interpretació de resultats en cada test
4.5.- Funció pupil·lar
4.5.1.- Examen de la funció pupil·lar
4.5.2.- Alteracions de la funció pupil·lar
4.6.- Tonometria
4.6.1.- Factors que alteren la pressió intraocular
4.6.2.- Tècniques de mesura
4.7.- Biomicroscòpia

Activitats vinculades:
Pràctiques de motilitat, visió del color, confrontació, Reixeta d'Amsler, Oftalmoscòpia i avaluació reflexes pupil·lars

Dedicació: 25h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 18h

ACTIVITATS

5. PROVA GLOBAL DE TEORIA

Objectius específics:
L'estudiant ha de demostrar que ha assolit els objectius de l'assignatura.
La prova global inclou tots els continguts de l'assignatura i té un pes del 100%.

Dedicació: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 11h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota de l'assignatura s'obté amb una única prova teòrica global 100%
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- En cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica
General de la UPC: "Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la qualificació d?un o més estudiants
constitueixen una realització fraudulenta d?un acte d?avaluació. Aquesta acció comporta la qualificació descriptiva de suspens i
numèrica  de  0  de  l?acte  d?avaluació  i  de  l?assignatura,  sense  perjudici  del  procés  disciplinari  que  es  pugui  derivar  com a
conseqüència dels actes realitzats".
- La qualificació de no presentat, que significa que l?estudiant no ha estat avaluat, s?atorga quan no ha participat en cap dels actes
d?avaluació previstos per a l?assignatura, excepte en el cas que la guia docent de l?assignatura publicada especifiqui alguna cosa
diferent.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Carlson, Nancy B. [et al.]. Procedimientos clínicos en el exámen visual. Madrid: Ciagami, 1994. ISBN 8488985002.
- Borràs, M. Rosa [et al.]. Optometría: manual de exámenes clínicos. 3a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1999. ISBN 8483013096.

Complementària:
- Optometria. Barcelona: Masson, 1993. ISBN 8445800574.
- Eskridge, J. Boyd. Clinical procedures in optometry. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1991. ISBN 0397509847.
- Borish's clinical refraction. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998. ISBN 0721656889.

RECURSOS

Altres recursos:
- Apunts de l'assignatura disponibles a ATENEA.
http://www.flickr.com/photos/randytroppmann/720084380/
http://www.foto-web.com/init.asp
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Mezzanine/9192/optica.html
http://www.coopervision.com/spain/patient_clenses_detail.asp?catid=12&id=374


