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El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de 
Catalunya (COOOC) reclama a MediaMarkt que 

elimini una publicitat per enganyosa  
 
 

• La publicitat assegura que el producte evita la miopia 

• Actualment, no hi ha cap estudi amb evidència científica sobre 

filtres que evitin l’aparició de la miopia o el seu increment 

 
 
BARCELONA, 28 de juliol de 2020. El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de 
Catalunya demana a la cadena MediaMarkt la modificació o l’eliminació de la 
publicitat sobre el producte Protector Visionguard dels seus canals de comunicació 
i de les botigues físiques per ser susceptible d’induir a error i engany als seus 
clients.  
 
Els seus fabricants defineixen Protector Visionguard com un protector de pantalla 
que, gràcies a la seva capa protectora eyesafe, bloqueja la llum blava nociva i el 
99% de la llum UV.  
 
A la publicitat, s’afirma que el producte evita la miopia, entre altres aspectes. Des 
del COOOC, es vol aclarir que aquest missatge és totalment fals. Actualment, no 
comptem amb cap estudi amb evidència científica que demostri l’existència de 
filtres per evitar l’aparició de la miopia o el seu increment.  
 
L’impacte de la llum blava d’alta energia sobre els ulls, tot i que pot causar 
molèsties, fotofòbia i insomni en una part important de la població, en cap cas 
influeix sobre l’aparició o increment de la miopia. El factor de risc associat a la seva 
aparició està relacionat principalment amb el desenvolupament d’activitats intenses 
i continuades a distàncies curtes, i en cap cas pel fet d’exposar els ulls a la llum 
blava d’alta energia produïda pels LEDS que retroil·luminen les pantalles. 
 
Tractant-se de temes de salut, el COOOC considera essencial no difondre 
missatges que poden generar confusió entre la població i aprofita per recordar la 
importància de fer un ús responsable de les pantalles: limitar el temps d’utilització, 
mantenir una distància correcta i comptar amb una il·luminació adequada. 
 

 

 

Per a més informació, contactar amb  
Arantxa García (arantxa.comunicacio@coooc.cat)  

mailto:arantxa.comunicacio@coooc.cat
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Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) 

És una corporació que té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades 
respongui als interessos i les necessitats de la societat pel que fa a l’exercici professional i especialment garantir 
el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels 
interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals, vetllant per la salut visual dels 
ciutadans 


