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Guia docent
370521 - BASICA - Contactologia Bàsica

Última modificació: 31/05/2021
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: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Carmen Serés Revés

Altres: Genís Cardona (http://futur.upc.edu/GenisCardonaTorradeflot)
Carme Serés (http://futur.upc.edu/CarmenSeresReves)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Determinar els paràmetres òptics de les lents de contacte en relació a la funcionalitat del sistema visual.
2. Determinar mitjançant procediments d'exploració objectiva si les condicions oculars són adients o contraindiquen l'ús de lents de
contacte de qualsevol material.
3. Obtenir les dades oculomètriques per a determinar la classe i paràmetres de lents de contacte recomanades per a la correcció
d'aberracions oculars naturals d¿ordre inferior (ametropies) i d'ordre superior (induïdes), amb l'objectiu de proporcionar als pacients
una major qualitat del sistema visual.

Genèriques:
5. - Conèixer la influència de la salut visual en l¿educació i el benestar global (i el desenvolupament)
- Conèixer la influència de la salut visual per al desenvolupament
- Conèixer els valors fonamentals de la bioètica
- Conèixer el model de desenvolupament sostenible
- Conèixer els impactes ambientals i socials de la tecnologia
6. Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització
dels materials,...)
7. Reflexionar críticament sobre qüestions clíniques ètiques, polítiques i socials implicades en l'exercici de l'optometria
9. - Aplicació del codi deontològic i de la bona praxi de la professió

- Adaptar el mitjans tecnològics per a donar resposta a les necessitats de persones amb discapacitats.
8. Ser capaç de col·laborar en iniciatives, tant d¿àmbit local com global, compromeses en la millora de la salut visual de la població

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 2 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 15 sessions de 2 h cadascuna de pràctiques
al laboratori. A més, hi ha diverses tasques que impliquen el treball autònom (individual o en grup) per part de l'alumne.
Per l'aprofitament de l'assignatura, s'ha de seguir les indicacions i els terminis que es descriuen a través del campus digital ATENEA.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

A l'acabar l'assignatura de Contactologia Bàsica, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Conèixer les propietats dels diferents tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
- Conèixer la geometria i propietats físico-químiques de les lents de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
- Conèixer i emprar protocols clínics i instrumentals a l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.
- Conèixer les solucions de manteniment, diagnòstic i tractament, i associar-les a les característiques de les lents i estructures
oculars.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 32,0 21.62

Hores grup mitjà 32,0 21.62

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.76

Dedicació total: 148 h

CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA

Descripció:
1.1 Terminologia emprada a contactologia
1.2 Història de la contactologia

En aquest contingut es treballa:
Una introducció històrica i de conceptes per prepara els blocs següents amb uns fonaments comuns clars i senzills.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

2. AVALUACIÓ DE LA SUPERFICIE OCULAR

Descripció:
2.1 Anatomia i fisiologia de la còrnia i dels annexos
2.2 Queratometria i topografia oculars
2.3 Avaluació qualitativa i quantitativa de la pel·lícula llagrimal
2.4 Estesiometria cornial

En aquest contingut es treballa:
Descripció anatòmica de les estructures oculars anteriors i explicació detallada de les eines i metodologies emprades per mesurar
els seus paràmetres principals com a base per a la futura elecció del tipus de lent de contacte que resulti més idònia per cada
pacient.

Activitats vinculades:
Es durà a terme les sessions pràctiques 1 i 6, corresponents a queratometria, topografia i estesiometria cornial.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 12h
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3. MATERIALS, SOLUCIONS DE MANTENIMENT I DIPÒSITS

Descripció:
3.1 Materials emprats a la fabricació de lents de contacte
3.2 Dipòsits en lents de contacte
3.3 Sistemes de cura i manteniment de les lents de contacte

En aquest contingut es treballa:
Descripció dels diferents materials emprats per a la fabricació de lents de contacte i de les seves característiques, així com dels
dipòsits que es formen a la seva superfície i dels sistemes de cura i manteniment emprats per netejar-los i per desinfectar les
lents.

Activitats vinculades:
Es duran a terme les sessions pràctiques 7 i 8, corresponents a la identificació de paràmetres de lents de contacte i a l'estudi de
solucions de cura i manteniment
Es realitzarà una primera avaluació de pràctiques en grup petit a laboratori
Igualment es realitzarà una primera avaluació de coneixements teòrics en grup gran a teoria.

Dedicació: 34h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 6h
Activitats dirigides: 4h
Aprenentatge autònom: 16h

4. GEOMETRIA I DISENY DE LENTS RPG I HIDROGEL, VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES I FABRICACIÓ

Descripció:
4.1 Geometria i disseny de lents de contacte RPG
4.2 Geometria i disseny de lents de contacte d'hidrogel
4.3. Verificació de paràmetres de lents de contacte RPG
4.4. Verificació de paràmetres de lents de contacte d'hidrogel
4.5. Fabricació de lents de contacte RPG
4.6. Fabricació de lents de contacte d'hidrogel

En aquest contingut es treballa:
Descripció dels diferents dissenys de les lents de contacte RPG i d'hidrogel, així com dels mètodes emprats per verificar els seus
paràmetres. Breu incís sobre fabricació de lents RPG i d'hidrogel.

Activitats vinculades:
Es duran a terme les sessions pràctiques 2 i 3, corresponents a la verificació de paràmetres de lents de contacte RPG i d'hidrogel

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 12h
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5. OPTICA DE LES LENTS DE CONTACTE I EXÀMENS PRELIMINARS

Descripció:
5.1. Optica del sistema format per l'ull i la lent de contacte
5.2. Exàmens preliminars a l'adaptació dels diferents tipus de lents de contacte

En aquest contingut es treballa:
S'aglutina tot el coneixement treballat en els temes anteriors per tractar de l'efecte òptic de l'adaptació d'una lent de contacte en
diferents ametropies. Aproximació inicial als exàmens previs necessaris a tota adaptació de lents de contacte.

Activitats vinculades:
Es duran a terme les sessions pràctiques 4 i 5, corresponents a mesura dels paràmetres oculars i avaluació de la pel·lícula
llagrimal, així com les sessions pràctiques 9 i 10, corresponents a l'adaptació de lents de contacte RPG i d'hidrogel.
També es realitzarà una prova d'avaluació de pràctiques en grup petit a laboratori.
Igualment es realitzarà la prova d'avaluació final de l'assignatura a grup gran de teoria.

Dedicació: 52h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 14h
Activitats dirigides: 14h
Aprenentatge autònom: 16h

ACTIVITATS

1. QUERATOMETRIA, TOPOGRAFIA I ESTESIOMETRIA CORNIAL

Descripció:
Pràctiques 1 i 6
Treball en parelles al laboratori de contactologia amb durada de 2 hores per pràctica. L'alumne, com part del seu aprenentatge
dirigit ha de fer la lectura prèvia de la pràctica i identificar els objectius de la mateixa.
Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Realitzar acuradament les mesures dels radis corneals amb els diferents tipus de queratòmetres i amb els topògrafs dels que es
disposa al laboratori
Ser capaços de realitzar la tècnica de la mesura de la sensibilitat corneal

Material:
Tot el material i instrumental per a la realització de la pràctica
Guió detallat amb el qüestionari corresponent de cada pràctica

Lliurament:
La valoració de la pràctica és farà amb l'avaluació del guió corresponent de la pràctica, que lliurarà l'alumne, i a les proves
individuals.

Dedicació: 12h
Grup petit/Laboratori: 6h
Activitats dirigides: 6h
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2. MATERIALS, SOLUCIONS DE MANTENIMENT I DIPÒSITS

Descripció:
Pràctiques 7 i 8
Treball en grups de 2 a 4 estudiants. La durada és de 2 hores per cada sessió. La realització de les pràctiques serà al laboratori
de contactologia. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiant
faci una lectura prèvia del guió i identifiqui els objectius.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Reconèixer els diferents tipus de lents de contacte que hi ha al laboratori i identificar l'ús i idoneïtat de les diferents solucions de
manteniment pels diferents tipus de lents de contacte.

Material:
Tot el material per a la realització de la pràctica
Guió detallat amb el qüestionari corresponent de cada pràctica

Lliurament:
La valoració de la pràctica és farà amb l'avaluació del guió corresponent de la pràctica, que lliurarà l'alumne, i a les proves
individuals.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Activitats dirigides: 4h

3. VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE LENTS DE CONTACTE RPG I D'HIDROGEL

Descripció:
Pràctiques 2 i 3
Treball en grups de 2 a 4 estudiants. La durada és de 2 hores per cada sessió. La realització de les pràctiques serà al laboratori
de contactologia. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiant
faci una lectura prèvia del guió i identifiqui els objectius.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Verificar els paràmetres de lents de material hidrogel i RPG.

Material:
Tot el instrumental per a la realització de la pràctica
Lents de contacte de diferents materials
Guió detallat amb el qüestionari

Lliurament:
La valoració de la pràctica és farà amb l'avaluació del guió corresponent de la pràctica, que lliurarà l'alumne, i a les proves
individuals.

Dedicació: 10h
Grup petit/Laboratori: 4h
Activitats dirigides: 6h
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4. MESURA DE PARÀMETRES OCULARS, AVALUACIÓ DE LA PEL·LÍCULA LLAGRIMAL I ADAPTACIÓ DE LENTS RPG I
D'HIDROGEL

Descripció:
Pràctiques 4 i 5 i pràctiques 9 i 10
Treball en parelles al laboratori de contactologia amb una durada de 2 hores per pràctica. L'alumne, com part del seu
aprenentatge dirigit, ha de fer la lectura prèvia de la pràctica i identificar els objectius de la mateixa.
Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Obtenir les diferents mesures del ull necessàries per la selecció dels paràmetres d'una lent de contacte
Saber realitzar les diferents proves per valorar la qualitat de la llàgrima
Saber posar i treure una lent de contacte d'hidrogel i RPG i poder valorar l'adaptació

Material:
Instruments propis per la realització de la pràctica
Tot el material per a la realització de la pràctica

Lliurament:
La valoració de la pràctica és farà amb l'avaluació del guió corresponent de la pràctica, que lliurarà l'alumne, i a les proves
individuals.

Dedicació: 26h
Grup petit/Laboratori: 12h
Activitats dirigides: 14h

5. PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS

Descripció:
Prova individual al laboratori
Resolució de qüestions i demostració de les habilitats tècniques i clíniques adquirides a les pràctiques del laboratori.

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Ser conscient de les seves aptituds i mancances relacionades amb el coneixement pràctic, tècnic i clínic de l'assignatura.

Material:
Guió de pràctiques.

Lliurament:
Aquestes proves composaran un 15% de la nota final de l'assignatura.

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
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6. PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS TEÒRICS

Descripció:
Prova individual a l'aula
Realització dun exercici relacionat amb els continguts dels blocs teòrics dels que consta l'assignatura

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiantat ha de ser capaç de:
Ser conscient de les seves aptituds i mancances relacionades amb el coneixement teòric de l'assignatura i, si s'escau, interessar-
se per posar remei a aquestes mancances.

Material:
Material docent penjat a ATENEA.

Lliurament:
La primera prova suposa un 30% i la segona un 50% de la qualificació final de l'assignatura
El 5% restant es la suma de la assitència com a apcient de LC al CUV i del aprofitament de les activitats a l'aula

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es faran dues proves escrites E1 (30%) i E2 (50%)
Els pes de les pràctiques es el 15% (aprofitament de les pràctiques i entrega del dossier). La asssitència a les sessions de pràctiques
es obligatòria per a obtenir valoració d'aquest apartat. Quasevol falta haurà de ser justificada documentalment.
Altres activitats 5%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- És obligatòria l'assistència (física o virtual) a totes les activitats avaluables.
- Si no es realitza alguna de les activitats avaluables, es considerarà com a no puntuada (0).
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RECURSOS

Altres recursos:
El professor posarà a disposició dels estudiants diversos articles de lectura voluntària o obligatòria, així com les corresponents
presentacions que es facin a classe a través del portal ATENEA.


