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INTRODUCCIÓ

El  Col · legi  Oficial  d ’Òptics  Optometristes  de  Catalunya  (COOOC )  ha  creat  una  guia
sobre  l ’ús  i  manteniment  de  les  ulleres  i  les  lents  de  contacte  durant  l ’alerta
sanitària  per  al  COVID-19 .



LENTS DE CONTACTE

 

Pel  que  fa  l ’ús  de  lents  de  contacte ,  el  Col · legi  Oficial  d ’Òptics
Optometristes  de  Catalunya  vol  reforçar  que  les  lents  de  contacte
són  una  forma  segura  i  eficaç  de  correcció  de  la  visió .

 

El  COOOC  proporciona  els  següents  consells  per  assegurar  un  ús  i
un  mantenimen  adequat  de  les  lents  de  contacte .
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RENTAT DE MANS ADEQUAT

BÀSICS

El  rentat  de  mans  és  bàsic  en  la  manipulació  de  les  lents  de
contacte .  Quan  s ’util itzen  les  lents  de  contacte ,  s ’han  de  rentar
les  mans  adequadament  amb  aigua  i  sabó  durant  un  mínim  de  20
segons ,  després  assecar-se  les  mans  amb  tovalloles  de  paper  d ’un
sol  ús .  

 

Aquest  procediment  s ’ha  de  realitzar  abans  de  la  inserció  i
l ’extracció  de  les  lents  de  contacte .  

 

Si  no  es  disposa  fàci lment  d ’aigua  i  sabó ,  es  pot  util itzar  un
desinfectant  manual  que  contingui  almenys  un  60%

d ’alcohol .   Com  a  recomanació  general ,  s ’ha  d ’evitar  tocar-se  la
cara ,  inclosos  els  ulls ,  els  nas  i  la  boca .



COOOC

NETEJA I DESINFECCIÓ LES LENTS

DE CONTACTE

FER-HO SEMPRE

Els  portadors  de  lents  de  contacte  r ígides ,  toves  i  de
reemplaçament  mensual  o  setmanal  han  de  desinfectar- les
regularment  segons  les  instruccions  del  fabricant  i  del  seu
optometrista .  

 

Es  recomana  les  lents  de  contacte  d ’un  sol  ús  o  diàries .  En  cas  de
no  ser  possible ,  s ’aconsella  desinfectar- les  amb  l íquids  de
manteniment  amb  peròxid  d ’hidrogen .



ÚS DE LES LENTS DE CONTACTE AMB

COVID-19

CÒM S'HA D'ACTUAR?

En  consonància  amb  les  recomanacions  per  a  un  altre  t ipus  de  malaltia ,  les
persones  maletes  de  COVID-19 ,  o  bé  se  senten  malaltes  o  amb  símptomes  com  els
de  la  grip ,  han  de  prescindir  de  l ’ús  de  lents  de  contacte .



ULLERES

 

Les  ulleres  no  protegeixen  de  la  COVID-19 .  No  hi  ha  cap  evidència
científ ica  en  què  es  determini  que  les  ulleres  proporcionen
protecció  contra  el  virus .  

 

La  COVID-19  pot  sobreviure  durant  hores  en  la  superfície  de  les
ulleres ,  depenent  de  la  peça  o  material .
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5 MESURES BÀSIQUES

PROCEDIMENT

 

PRIMER PAS
Netejar-se les mans

F I R S T  A I D

GU I D E  |  2 0 2 0

SEGON PAS
Esbandir les ulleres

amb aigua per

arrossegar pols, sorra i

d’altres materials.

TERCER PAS
Ensabonar-les amb una

gota de sabó, i fregar

totes dues bandes de

les ulleres.

QUART PAS
Esbandir-les.

CINQUÈ PAS
Assecar-les, tant les

lents com la muntura,

amb drap net

preferentment de cotó.
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