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Guia docent
370520 - ADAPTACIO - Adaptació i  Muntatge d'Ulleres

Última modificació: 27/05/2021
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: 9.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARTA FRANSOY BEL (http://futur.upc.edu/MartaFransoyBel)

Altres: Cada quadrimestre es publicarà el professorat al Campus Virtual ATENA, a la secció de
PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA.

CAPACITATS PRÈVIES

És molt recomanable, podríem dir que imprescindible, haver cursat prèviament l'assignatura Lents Oftàlmiques, i necessari haver-la
aprovat. El pla d'estudis no ho contempla com una incompatibilitat de matrícula, però tots els coneixements que s'imparteixen a AIMU
provenen de les bases establertes a Lents Oftàlmiques.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Adquirir les habilitats en l'atenció al pacient
2. Aplicar les tècniques i desenvolupar les destreses necessàries per procedir al muntatge, i la reparació de qualsevol tipus d'ulleres
(de prescripció, de protecció, o ajuda òptica), i la seva adaptació i ajust a l'usuari.
3. Avaluar, valorar les causes, i solucionar els casos d'inadaptació de l'usuari a les ulleres o ajuda òptica.
4. Comprendre les diferents funcions que poden tenir unes ulleres: compensació d'ametropies, protecció ocular d'ús general i laboral,
ajudes per baixa visió.
6. Establir criteris d'equilibri entre els aspectes estètics i funcionals de l'element compensador (ulleres i ajudes visuals).
7. Fer el control de la qualitat de les ulleres o les ajudes òptiques un cop realitzat el muntatge.
8. Fer el seguiment del tractament i valorar la satisfacció de l'usuari
9. Fer ús de la maquinària, l'instrumental i l'utillatge necessaris per a fer muntatges, ajustos, reparacions, i el control de qualitat del
producte acabat
11. Individualitzar la planificació del tractament
12. Interpretar els resultats dels exàmens refractius per determinar la prescripció òptica adequada
13. Interpretar els resultats i determinar si es necessari un tractament.
14. Reconèixer els trets característics de diferents grups de població atenent a l'edat, o a les demandes o necessitats visuals.
15. Reconèixer si les ulleres compleixen la normativa referida a l'òptica oftàlmica, les ajudes òptiques i la protecció ocular
16. Seleccionar l'ajuda òptica adequada en funció de les limitacions visuals del pacient.
17. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
18. Transmetre a l'usuari  la informació necessària per tal  que pugui fer un bon ús del  seu sistema compensador (ulleres de
prescripció, de protecció o ajudes òptiques)
20. Valorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema
visual.
21. Valorar la prescripció tenint en compte els diferents grups de població (edats, activitats...), i establir els criteris específics de
selecció de muntura i lents per cada cas.
22. Valorar paràmetres com l'impacte psicoestètic, o psicosocial, i l'impacte econòmic per a l'usuari.
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Genèriques:
23. Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització
dels materials,...)
24. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip
25. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
26. Desenvolupar empatia envers les persones
27. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
28. Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.
29. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
30. Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbal
32. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes síncrones per part del professorat
- Classes participatives de resolució de problemes i seminaris de casos reals
- Pràctiques de laboratori
- Confecció d'un portafoli de l'assignatura
- Assistència i participació en les sessions de PRACTICUM 2 (Dispensing) al CUV.
- Aprenentatge cooperatiu a l'aula (i a través d'adobe connect i /o google meet) i al laboratori
- Aprenentatge basat en problemes (PBL) per la resolució d'un cas real d'adaptació
- Utilització d'eines ofimàtiques.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En finalitzar el curs l' estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Conèixer els processos de disseny, fabricació i selecció de les lents oftàlmiques i les muntures d'ulleres MÉS INDICADES PER CADA
USUARI I LES SEVES CONDICIONS PARTICULARS..

- Utilitzar les tècniques d'anàlisi, mesura, correcció i control dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb el
propòsit d'optimitzar el seu disseny i adaptació.

- Valorar la repercussió de les aberracions de les lents oftàlmiques compensadores de les ametropies en la visió de l'usuari d'ulleres.

- Valorar els efectes monoculars i binoculars de les lents oftàlmiques.

- Conèixer les propietats i característiques diferencials de les ulleres de protecció ocular.

-  Calcular  els  paràmetres  geomètrics  òptics  i  físics  més rellevants  que caracteritzen tot  tipus  de lent  oftàlmica utilitzada en
prescripcions optomètriques ( DIÀMETRES, DISTRIBUCIÓ DE GRUIXOS, VOLUMS I PESOS) i saber relacionar-los amb les propietats
que intervenen en el procés d'adaptació.

- Realitzar el protocol d'atenció de pacients/usuaris a la consulta/clínica optomètrica per adaptar les ulleres.

- Prescriure, controlar i fer el seguiment del les ulleres com a tractament de compensació de l'ametropia després de l'examen
optomètric complet.

- Seleccionar les muntures i lents adients segons les necessitats i característiques específiques de cada usuari.

- Utilitzar les tècniques de centrat, adaptació, muntatge i manipulació específiques per tot tipus de lents de prescripció optomètrica i
ullera de protecció.

- Realitzar el lliurament de les ulleres a l'usuari, donant les instruccions precises i fent les operacions d'ajust anatòmic necessàries

- Familiaritzar-se amb la comercialització dels productes, el seu magatzematge, conservació i la informació que cal oferir a l'usuari.

- Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors, en establiments d'Òptica, Clíniques i Hospitals, Centres de Salut i
Empreses del Sector.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 48,0 22.43

Hores grup petit 40,0 18.69

Hores aprenentatge autònom 126,0 58.88

Dedicació total: 214 h
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CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ A L'ADAPTACIÓ D'ULLERES

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· l'adaptació d'ulleres com a tractament majoritari de les ametropies, en el context de les ciències de la salut
· l'impacte de l'adaptació d'ulleres en la qualitat de visió, la protecció ocular, el rendiment visual i l'autoimatge dels usuaris

Activitats vinculades:
· 2h. Classe expositiva.
· 2h. Sessió pràctica on s'avaluarà el maneig del frontofocòmetre en el marcat de prescripcions

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

2. PROTOCOL D'ADAPTACIÓ D'ULLERES

Descripció:
Aquest tema tracta del mètode sistemàtic d'escollir, ajustar, centrar, muntar i adaptar unes ulleres a un usuari amb garanties
d'èxit i de control i seguiment de les inadaptacions.

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

3. SELECCIÓ DE LES MUNTURES

Descripció:
En aquest tema s'expliquen:
-els materials emprats per la fabricació de muntures plàstiques, metàl·liques i mixtes, i el procés de fabricació en funció del
material. Els materials d'avantguarda.
-els criteris de selecció de la muntura ideal per cada usuari, atenent a criteris facials, de prescripció i d'utilització.
-els criteris d'alineament i ajust anatòmic de les muntures i la gestió de les inadaptacions.

Dedicació: 23h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 14h
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4. SELECCIO DE LES LENTS

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· el concepte de diàmetre mínim, i les diferents maneres de calcular-lo
· les implicacions de la refracció del pacient en l'elecció del material i la geometria de les lents
· les condicions d'ús de les ulleres i la millora amb tractaments superficials en lents
· el càlcul i l'anàlisi del pes i de la distribució dels gruixos de les lents bisellades
· la utilització de programes d'assistència a la selecció de lents i catàlegs on line

Activitats vinculades:
· 6h. Classe expositiva i resolució de problemes.
· 2h. Sessió pràctica de elecció de lent idònia i maneig de catàlegs en paper i on-lne.
· 4h Tasca campus virtual

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 14h

5. PRESCRIPCIONS AMB LENTS MONOFOCALS

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· els efectes monoculars de les lents monofocals: variació del camp visual, variació de la mida de la imatge, efecte de la distància
de vèrtex, efecte de la inclinació de les lents
· els efectes binoculars de les lents monofocals: aniseicònia induïda per la prescripció, lents iseicòniques, variació de la relació
acomodació-convergència, desequilibris prismàtics induïts, centrat de les lents segons l'ús principal
· els efectes de les prescripcions d'elevada potència: implicacions de la compensació amb ulleres en les condicions d'afàquia,
l'elevada hipermetropia i l'elevada miopia, criteris diferencials de selecció de muntures i lents.
· resolució de problemes de càlcul de camp visual, variació en la mida i inclinació de la imatge retiniana, repercussió de la
distància de vèrtex, potència efectiva per inclinació de les lents, aniseiconia i desequilibris prismàtics.
· el muntatge, ajust i adaptació d'ulleres amb prescripcions monofocals

Activitats vinculades:
·8h. Classe expositiva i resolució de problemes.
·12h. Sessions pràctiques de muntatge, ajust, adaptació i control de prescripcions monofocals en muntures amb cèrcol, i lents de
diferents materials, utilitzant tècniques de centrat de biselladores automàtiques i computeritzades.
·4h Tasca campus virtual

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 14h
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6. PRESCRIPCIONS AMB LENTS PRISMÀTIQUES

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· la producció d'una prescripció prismàtica tant en prescripcions esfèriques com astigmàtiques
· la repercussió prismàtica del les errades de centrat
· la informació a l'usuari dels canvis perceptius associats
· l'anàlisi i solució dels problemes d'inadaptació als prismes
· el muntatge, ajust i adaptació d'ulleres amb prescripcions prismàtiques

Activitats vinculades:
·6h. Classe expositiva i resolució de problemes.
·3h. Sessions pràctiques de muntatge, ajust, adaptació i control de prescripcions prismàtiques esfèriques i astigmàtiques.

Dedicació: 23h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 14h

7. PRESCRIPCIONS AMB LENTS MULTIFOCALS

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· la necessitat de prescripció multifocal i l'elecció entre els sistemes disponibles
· les tècniques de centrat i el control prismàtic en les prescripcions multifocals, tant en lents d'addició progressiva com en bifocals
· la informació a l'usuari del bon ús de la prescripció
· l'anàlisi i solució dels problemes d'inadaptació
· el muntatge, ajust i adaptació d'ulleres amb prescripcions de lents d'addició progressiva i bifocals

Activitats vinculades:
· 10h. Classe expositiva i resolució de problemes.
· 9h: Tres sessions pràctiques de 3h cada una muntatge, ajust, adaptació i control de prescripcions per prèsbites.

Dedicació: 33h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 14h

8. PRESCRIPCIONS AMB LENTS OCUPACIONALS

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· la necessitat de prescripció ocupacional i els sistemes compensadors disponibles
· les tècniques de centrat i adaptació de prescripcions ocupacionals
· la informació a l'usuari del bon ús de la prescripció
· l'anàlisi i solució dels problemes d'inadaptació
· el muntatge, ajust i adaptació d'ulleres amb prescripcions de lents ocupacionals.

Activitats vinculades:
· 4h. Classe expositiva
· 2h. seminari convidat de fabricant de progressius.
·

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 4h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 10h
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9. PRESCRIPCIONS DE PROTECCIÓ OCULAR

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· la necessitat de protecció ocular contra radiacions i altres agents externs
· els àmbits de la protecció ocular i la normativa vigent
· l'actuació de l'òptic-optometrista en la selecció i adaptació del protector ocular
· els requeriments, les especificacions i la classificació dels protectors solars oculars

Activitats vinculades:
· 4h. Classe expositiva.
· 2h. conferència convidada expert en protecció en l'àmbit de l'optometria. (Depèn de la disponibilitat del conferenciant)

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 4h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació total serà fruit del resultat de proves escrites i individuals al finalitzar els temes, el cas real d'adaptació, la realització i
informes de les pràctiques, la confecció del portafoli de l'assignatura que inclourà les activitats complementàries que es proposin, amb
la següent ponderació:

PONDERACIÓ DE L’AVALUACIOÌ�:

TEORIA 65%, que inclou els següents conceptes:
15% TESTS AL FINAL DE CADA TEMA
25% CAS REAL D'ADAPTACIÓ (escrit i presentació oral)
25% EXAMEN FINAL

PRÀCTIQUES 30%, que inclouen els següents conceptes:
5% PROVA DE NIVELL DE FRONTOFOCÒMETRE
10% INFORMES DE PRÀCTIQUES SETMANALS
10% PORTAFOLI DE L'ASSIGNATURA
10% EXAMEN FINAL

La informació sobre possibles canvis en les diferents activitats d'avaluació es detallaran al CAMPUS VIRTUAL ATENEA.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tots els lliuraments s'han de fer conforme les directrius indicades al Campus Virtual ATENEA . En cas contrari no seran avaluades si
no existeix una causa justificada
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- Catàlegs comercials de lents oftàlmiques i muntures, i publicacions internes d'empreses del sector.

RECURSOS

Altres recursos:
Programes d'assistència a la selecció de lents oftàlmiques:
- PRATS ON-LINE ( Programa de selecció de lents oftàlmiques PRATS )
- ESSILORPRO ( Programa ONLINE de selecció de lents oftàlmiques ESSILOR )
- NATURLENS ( Programa ONLINE de selecció de lents oftàlmiques NATURLENS )
-SPECTACLE OPTICS (programa online de disseny de lents)

http://hdl.handle.net/2099.3/36343

