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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

Compliment dels usuaris de lents de contacte: 

reemplaçament de les lents 

RESUM CATALÀ 

 
En aquest treball es descriuen els procediments indispensables que cal que realitzi el pacient 

per a mantenir una bona salut ocular i evitar sofrir d’aquesta manera possibles complicacions 

oculars greus i, fins i tot, pèrdua de la visió. Dins d’aquests procediments, el treball es centra en 

el compliment dels usuaris de lents de contacte pel que fa al reemplaçament de les mateixes i 

de l’estoig, i de la resta d’accessoris, i en les possibles conseqüències si no es realitza 

correctament aquest reemplaçament.  

 

Com  a treball de camp, es realitza un estudi de les principals aplicacions per fer un recordatori 

al pacient sobre el reemplaçament de les lents, tant per a mòbil com per a tauletes. L’estudi es 

realitza durant un mes, simulant un reemplaçament de les lents mensual, i es procedeix 

finalment a una valoració de cada aplicació, subratllant els seus pros i contres. Per acabar, es 

proposa una Aplicació Ideal, després de realitzar l’estudi de les aplicacions, per tal de crear de 

manera teòrica una aplicació útil que serveixi per a què el pacient no realitzi un ús excessiu de 

les lents fora del termini de reemplaçament i que es pugui recomanar des del gabinet 

optomètric. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

Cumplimiento de los usuarios de lentes de contacto: 

reemplazo de las lentes  

RESUM CASTELLÀ 

 
En este trabajo se describen los procedimientos indispensables que debe realizar el paciente 

para mantener una buena salud ocular y evitar sufrir de esta manera posibles complicaciones 

oculares graves e, incluso, la pérdida de la visión. Dentro de estos procedimientos, el trabajo se 

centra en el cumplimiento de los usuarios de lentes de contacto respecto al reemplazo de estas 

y del estuche, y del resto de accesorios, y en las posibles consecuencias si no se realizan 

correctamente este reemplazo. 

 

Como trabajo de campo, se realiza un estudio de las principales aplicaciones para recordar al 

paciente sobre el reemplazo de las lentes, tanto para móvil como para tabletas. El estudio se 

realiza durante un mes, simulando un reemplazo de las lentes mensual, y se procede finalmente 

a una valoración de cada aplicación, subrayando sus pros y contras. Para acabar, se propone 

una Aplicación Ideal, después de realizar el estudio de las aplicaciones, para crear de manera 

teórica una aplicación útil que sirva para que el paciente no realice un uso excesivo de las lentes 

fuera de termino de reemplazo y que se pueda recomendar des del gabinete optométrico. 
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Contact lens wearers compliance: lens replacement  

 

RESUM ANGLÈS 

 
This work describes the essential procedures that the patient must perform to maintain good 

eye health and avoid suffering in this way possible serious eye complications and even loss of 

vision. Within these procedures, the work focuses on the compliance of contact lens users 

regarding the replacement of these and the case, and other accessories, and on the possible 

consequences if this replacement is not performed correctly. 

 

As field work, a study of the main applications is carried out to remind the patient about the 

replacement of lenses, both for mobile and tablets. The study is carried out for a month, 

simulating a monthly lens replacement, and an evaluation of each application is finally made, 

highlighting its pros and cons. To finish, an Ideal Application is proposed, after carrying out the 

study of the applications, to theoretically create a useful application that serves so that the 

patient does not make excessive use of the lenses outside the term of replacement and that 

can be recommended from the optometric cabinet. 
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1. Introducció 

El nombre d’usuaris de lents de contacte ha augmentat de manera exponencial en els 

últims anys, una possible causa, a part de l’estètica, és la tendència de l’augment de la 

miopia, considerada per molts experts i estudis realitzats, com a pandèmia. Els temps 

canvien, igual que els hàbits de les persones, anys enrere, la majoria de les persones 

passaven més temps en espais oberts, però a mesura que passa el temps, l’accés a la 

tecnologia és molt més fàcil, fent que l’exigència en tasques en visió propera. 

 

A mesura que l’augment dels usuaris augmenta, també s’ha vist un increment en el 

nombre de patologies relacionades a l’ús de les lents de contacte. Una de les patologies 

més freqüents i més perilloses és la queratitis microbiana, entre d’altres. S’ha provat que 

aquestes patologies infeccioses estan associades a un incompliment per part de l’usuari 

en el reemplaçament i la higiene de les lents de contacte i dels seus accessoris, com poden 

ser l’estoig o els líquids de neteja o manteniment. Algunes d’aquestes patologies poden 

provocar danys greus en el globus ocular, i fins i tot ocasionar la pèrdua de visió. Per evitar 

aquesta possible infecció, cal ser molt rigorós en la higiene, i realitzar el canvi de les lents 

dins del període de reemplaçament indicat per l’optometrista i la revisió periòdica amb 

aquest. 

 

Actualment, existeixen eines que poden ajudar a l’usuari de lents de contacte a realitzar 

un correcte reemplaçament de les lents. Aquestes eines poden ser, trucades del propi 

optometrista avisant que s’apropa la data de canvi d’aquestes, estoigs amb comptadors, 

etc. Però, aprofitant que l’accés a la tecnologia és molt fàcil, i que quasi gairebé persona 

té accés a un dispositiu mòbil, tant smartphones com tauletes, s’han desenvolupat 

aplicacions  
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2. Què és una lent de contacte?  

 

Una lent de contacte és una lent fina i corbada que es col·loca sobre la superfície anterior 

de l’ull. Concretament, es col·loca sobre la pel·lícula lacrimal, que lubrica i protegeix tant 

la còrnia com la resta d’estructures de la superfície anterior del globus ocular.  

La majoria de les lents de contacte són utilitzades per corregir ametropies (hipermetropia, 

miopia, astigmatisme, presbícia), però també poden ser utilitzades per fins estètics o 

cosmètics, per controlar l’avanç de miopia (lents de contacte de desenfocament perifèric 

o orto-k), o bé, per reduir el dolor o incomoditat en certes patologies o després 

d’intervencions o cirurgies. 

Per poder adaptar una lent de contacte correctament necessitem conèixer uns 

paràmetres oculars concrets com ara el diàmetre horitzontal de l’iris visible, alçada 

palpebral, tensió palpebral, diàmetre pupil·lar, temps de ruptura lacrimal, radis de la 

còrnia (queratometria/topografia) i és necessària l’ observació de les estructures de la 

superfície anterior de l’ull per verificar que no hi hagi cap alteració que pugui fer que 

l’adaptació de lents de contacte es compliqui, no sigui correcte o que no es recomani 

adaptar lents de contacte. 

 

2.1 Tipus de lents de contacte  

Segons un estudi sobre les lents de contacte 

adaptades a Espanya l’any 20191, les lents 

toves són les més demandades pels usuaris, ja 

que representen la major part de les 

adaptacions realitzades. Tal com podem veure 

en la Figura 1, el nombre d’adaptacions de 

lents d’hidrogel de silicona és molt més gran 

que les lents d’hidrogel tant en adaptacions 

de lents d’un sol ús com en altres tipus 

d’adaptacions.   

Una possible classificació de les lents de contacte és tenint en compte la finalitat d’ús. 

Figura 1: Tipus de lents de contacte adaptades al 2019. 
OrtoK, ortoqueratologia; DD, d’un sol ús diària; HSi, 
hidrogel de silicona; UP, ús prolongat (imatge obtinguda 
de Santodomingo J,et al, 2020) 
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2.1.1 Lents per la correcció defectes refractius 

Lents de contacte que substitueixen o complementen l’ús de les ulleres. Amb 

aquestes lents aconseguim poder corretgir miopia, hipermetropia, astigmatisme i/o 

presbícia (o la combinació de l’astigmatisme amb miopia o hipermetropia, i/o 

presbícia) amb un rang de compensació cada cop més gran. Segons es corregeixi un 

defecte refractiu o un altre s’utilitzaran una tipologia de lents o unes altres, amb 

diverses varietats de materials que s’explicaran  en punts posteriors.  

o Les lents de contacte esfèriques: lents esfèriques, amb 1 sol radi de curvatura 

constant en tota l’extensió de la zona òptica, i mateix poder refractiu en tota la 

lent. Poden ser tant rígides gas permeable (RGP) com toves. 

o Les lents de contacte tòriques: amb 2 radis de curvatura. Requereix d’una 

queratometria/topografia, mesures bàsiques necessàries per a adaptar 

qualsevol tipus de lents de contacte per poder obtenir els radis corneals, la 

potència i l’eix. 

Dins de les lents RGP, hi ha varies opcions de compensació, depenent de 

l’astigmatisme del pacient: 

• Tòrica anterior: la superfície posterior de la lent és esfèrica i la superfície 

anterior és tòrica, fet que permet compensar l’astigmatisme residual. És 

necessari col·locar un prisma d’estabilització o truncament inferior de la 

lent per tal de poder mantenir l’eix constant després de cada parpelleig. 

• Tòrica posterior: lents que s’adapten quan la toricitat de la còrnia és 

superior a 2.25-2.50DC per tal de millorar la relació entre la lent i la còrnia 

i poder estabilitzar-la. La superfície posterior és tòrica, si s’adapten 

paral·leles als radis corneals, per tal que no ens quedi astigmatisme 

residual, el refractiu hauria de ser més gran que el cornial anterior. En cas 

contrari, es poden fer compensacions com la regla del 1/3 o similars. No 

és necessari sistema d’estabilització. 

• Bitòrica: superfície anterior i posterior tòriques. Es solen adaptar quan 

una lent tòrica posterior dona com a resultat una excessiva quantitat 

d’astigmatisme residual, es corregeix amb toricitat cara anterior.  
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• Peritòrica: superfície posterior de la zona òptica és esfèrica amb forma 

el·líptica, on el diàmetre és menor en la direcció del meridià més pla. En 

canvi, la perifèria de la superfície posterior és tòrica, per tant, aporta 

estabilitat rotacional, no indueix astigmatisme i compensa l’ACA com si 

es tractés d’una RPG esfèrica. La superfície anterior és esfèrica.  

o Lents de contacte multifocals: on podem trobar diverses opcions de 

neutralització segons el material escollit. Escollirem la millor opció depenent de 

les expectatives, l’ametropia i la tasca que realitzarà el pacient amb les lents de 

contacte. 

Si triem lents de contacte RPG, tenim l’opció de compensar la presbícia de 3 

formes: 

• Monovisió: generalment, es col·loca en l’ull dominant del pacient la lent 

amb la graduació per visió llunyana, i en l’ull no dominant col·locarem la 

lent amb la graduació per visió propera2. La mida de la pupil·la és 

indiferent en aquest tipus de lents de contacte 3. Es recomana per joves 

prèsbites.  

• Visió simultània: s’aconsegueix quan la graduació per distàncies llunyanes 

i distàncies properes es col·loquen a la vegada dins de l’àrea pupil·lar. El 

pacient haurà de suprimir la imatge borrosa i escollirà la imatge que 

necessiti per realitzar la tasca.  Un exemple de la visió simultània és quan 

a l’ull dominant es col·loca la graduació de visió llunyana en el centre de 

la lent, i en la perifèria es col·loca en el centre la graduació per visió 

propera, i viceversa en l’ull no dominant. Però no sempre és així, 

generalment es col·loca en el centre en ambdós ulls la graduació en visió 

propera. 

Segons un estudi realitzat al Regne Unit al 2017, les lents de contacte de 

visió  simultània van ser adaptades 3,6 cops més que les lents de 

monovisió. En el mateix article, es mostra que l’èxit d’ adaptació de lents 

de visió simultània està entre el 67 i el 83% al cap de 3 mesos d’adaptar 

les lents. Però el percentatge disminueix fins el 30 i 40% si es parla 
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d’usuaris de llarga duració, per tant, la quantitat d’usuaris que continua 

amb l’ús d’aquesta modalitat de lents de contacte disminueix. 3 

• Visió alternant: lent de contacte bifocal. Aprofitant el moviment dels ulls 

a l’hora de llegir, el pacient mirarà per la zona inferior de la lent, on està 

la graduació per visió propera. Apareix salt d’imatge. Normalment, la lent 

es trunca, per tal que la lent es recolzi sobre la parpella inferior i d’aquesta 

manera aconseguir més estabilitat.  

Si triem lents de contacte toves, les opcions per compensar la presbícia es 

redueix a 2 opcions, explicades anteriorment: 

• Monovisió 

• Visió simultània 

 

2.1.2 Lents per el control de l’augment de miopia  

El control de la progressió de la miopia està sent un dels camps de més interès dins 

de l’optometria dels darrers anys, ja que la prevalença de la miopia està en increment 

en molts països del món, segons descriu un article realitzat a Japó l’any 20144. Encara 

que la majoria de nens petits són hipermetrops, la progressió de la miopia comença 

cap els 10 anys d’edat, i va evolucionant fins els 20 anys aproximadament. Segons 

l’article publicat per American Academy of Ophtalmology al 20185, la prevalença de 

la miopia en nens va del 1.2% fins el 42.4%, variant segons l’edat i la ètnia. Aquesta 

progressió s’associa a causes multifactorials, però el factor que més pes està 

guanyant és el fet que les tasques en visió propera han augmentat considerablement 

i les tasques en visió llunyana cada cop són menys freqüents5, és a dir, generalment 

els nens avui en dia passen més hores en interiors, ja sigui per l’augment de feina de 

l’escola o per l’embranzida que han tingut els videojocs en els últims anys, fent que 

els joves passin cada cop més temps dins de casa. 

Hi ha varis sistemes per tal de corregir la miopia, com cirugies o la correcció amb 

lents, però cap d’elles evita les possibles patologies associades a l’augment de la 

longitud axial del globus ocular, com poden ser, despreniment de retina per tracció, 

problemes maculars... Parlarem de dos sistemes que intenten frenar l’avanç de la 

miopia: lents de contacte de desenfoc perifèric i les lents Orto-K.  
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o Les lents de desenfoc perifèric tenen un disseny semblant als de les lents 

multifocals. Quan es corregeix la miopia amb ulleres o amb lents de contacte 

convencionals, la imatge queda perfectament enfocada en la retina central (si 

l’ametropia està correctament compensada), però en la zona de la retina 

perifèrica, la imatge queda desenfocada. Aquest fet, provoca un estímul per a 

que augmenti la longitud axial de l’ull, provocant que la miopia augmenti4.   

Les lents progressives aconsegueixen que la zona perifèrica quedi 

hipocorretgida de miopia, d’aquesta manera es compensa l’hipermetropia 

induïda en aquesta zona si s’utilitzés una lent d’una única graduació. 

o La segona opció per intentar frenar l’avanç de la miopia, utilitzant lents, són les 

lents Orto-k. Es tracta de lents gas-permeable que modifiquen la forma de la 

còrnia, aplanant la part central d’aquesta. Es tracta de geometria inversa, és a 

dir, la corba base central s’ajusta significativament més plana que la curvatura 

de la còrnia central i la corba de la perifèria es molt més pronunciada. L’extensió 

d’aplanament de la còrnia central correspon a la quantitat de miopia reduïda. 

L’ús d’aquestes lents és nocturn. Amb l’Orto-K es poden “corregir” fins unes 6D 

de miopia i un astigmatisme de 1.75DC 5.  

Es va comprovar en un estudi realitzat al 2009 a Sydney6 amb cries de micos, 

que l’ús de Orto-K redueix la progressió de la miopia ja que alhora que 

provoquen una reducció central miòpica, es produeix una conversió en la zona 

de la retina perifèrica, es passa de refracció hipermetròpica (detonador per 

l’inici de la progressió) a una refracció miòpica perifèrica relativa, frenant 

l’avanç de l’ametropia en qüestió. En conclusió, segons els estudis, tant les lents 

de desenfoc perifèric, com les Orto-K, són bones eines per evitar l’avanç de la 

miopia, ja que al mateix temps que la mitja perifèria corneal augmenta de radi 

de curvatura, s’aplana la part central de la mateixa. 

 

2.1.3 Lents terapèutiques 

Són lents utilitzades per tal de protegir la part anterior del globus ocular, o bé, per 

disminuir o evitar el dolor causat per alguna patologia o intervenció quirúrgica. Es 

poden utilitzar diversos materials i tipus de lentilles per ús terapèutic, per exemples, 
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lents rígides, hidrogel, hidrogel-silicona, etc. Durant els últims anys s’han 

desenvolupat lents amb un WC (contingut d’aigua) elevat (70-80%) i lents de contacte 

de col·lagen, amb l’avantatge de no haver de retirar-les, ja que alhora serveixen com 

reservori medicamentós.   

Segons indica un article publicat l’any 2000 a Cuba7, las lents de col·lagen estan 

indicades per alleujar el dolor, promoure la cicatrització, oferir protecció mecànica, 

mantenir la superfície de l’ull hidratada, promoure una bona agudesa visual al 

corregir l’astigmatisme irregular i augmentar la concentració de medicació. Segons 

explica l’article a continuació, encara que la lent proporcioni molts beneficis, també 

presenta certs inconvenients, ja que pot comportar complicacions derivades al seu 

ús, com: vascularització corneal, edema corneal, aparició de sobreinfeccions, 

queratitis puntejada superficial o injecció conjuntival. Totes aquestes complicacions, 

secundàries a l’ús de les lents, són degudes a trastorns en el suport d’oxigen.  

 

2.1.4 Lents cosmètiques  

Originàriament, aquestes lents van ser creades per a 

pacients amb desfiguracions o malformacions en l’iris 

o còrnia, com en el cas de coloboma (Figura 2)8, 

leucoma o anirídia, entre d’altres. Però a part de ser 

utilitzades de “pròtesis”, també són utilitzades per 

persones sense cap patologia o malformació, per 

estètica per modificar el color del seu iris.  

 

2.1.5 Lents esclerals  

Lent de contacte permeable a gasos de diàmetre elevat, entre 15 i 20mm. La lent 

descansa sobre l’esclera, per tant, resulten molt còmodes, ja que no descansa sobre 

la còrnia (alta sensibilitat), però de difícil adaptació, ja que no disposem de topògrafs 

que permetin avaluar els radis de l’esclera. Segons un estudi realitzat al 20179, on 

s’analitzen articles sobre lents esclerals publicats en els últims 10 anys, juntament 

amb resultats del seu ús en pacients amb còrnies patològiques, indica que millora 

sensiblement l’agudesa visual en pacients amb queratocon o còrnies irregulars, 

transplantament de còrnia o ull sec. 

Figura 2. Ús d’una lent cosmètica en un 
pacient amb coloboma d’iris. (A review 
of cosmetic contact lens infections. Eye 
33, 78–86 (2019). Lim et al) 
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2.2 Materials 

Les primeres lents de contacte 

adaptables van sorgir a fins del 

segle XIX, però van començar a 

comercialitzar-se cap els anys 30. 

Fins aquella època, les lents eren 

de vidre, resultaven molt 

incòmodes i tolerables poques hores. A finals de la dècada dels 30, es van començar a 

comercialitzar materials plàstics, les primeres lents rígides de polimetil metacrilat 

(PMMA), material molt més lleuger i més fàcil de fabricar que les lents de vidre, però 

tampoc eren permeables a l’oxigen. 

 

Cap els anys 70, van sortir al mercat les lents rígides permeable als gasos (RGP), una 

millora substancial respecte les lents de PMMA, ja que les noves lents permetien el pas 

d’una gran quantitat d’oxigen, d’aquesta manera s’aconseguia solucionar el problema 

de l’edema corneal, bastant freqüent en lents rígides. Però, el procés d’adaptació a la 

lent era lent. 

Al mateix temps aproximadament, Otto Wichterle va desenvolupar un polímer 

anomenat HEMA, amb el que va crear una lent de contacte molt més flexible, amb un 

alt contingut en aigua (WC) i biocompatibilitat, les lents de contacte toves d’hidrogel. 

Gràcies a aquest nou material, la tolerància i comoditat va millorar exponencialment, i 

el número d’usuaris va augmentar moltíssim.  

Al tenir un contingut d’aigua molt elevat, fa que la permeabilitat també sigui elevada.  

Comporta una sèrie d’avantatges i de desavantatges. Els avantatges principals són que 

al tenir un contingut en aigua alt fa que la transmissibilitat d’oxigen sigui major, la lent 

és més flexible i retorna  a la seva forma inicial més ràpidament; els inconvenients són 

que el material és més fràgil, menys estable, augmenta la possibilitat d’adherència de 

microorganismes, al tenir més quantitat d’aigua fa que sigui més alta la taxa de 

deshidratació, i l’índex de refracció del material disminueix. Un dels inconvenients que 

tenien aquestes lents era que no es podia fer per servir per ús flexible, és a dir, només 

es poden utilitzar per un ús diari. 

Figura 3. Esquema materials lents de contacte per generacions. 



 

16 

 

 
L’èxit de les lents de contacte toves no va ser immediat, van haver de solucionar alguns 

problemes inicials, ja que no proporcionaven una bona agudesa visual i no eren gaire 

còmodes (malgrat el material) pel seu gruix10. 

A finals dels anys 70 van sorgir les lents híbrides, és a dir, una part de la lent es rígida, la 

central, i l’altre part, la perifèria, d’hidrogel. Les primeres lents combinaven pentasilcon 

P (substitució de PMMA original) a la part central i HEMA a la perifèria. Les primeres 

lents hibrides comercialitzades va ser a mitjans dels anys 80, aprovada per la FDA (Food 

and Drug Administration) per un ús diari i un reemplaçament anual. Aquesta tipologia 

de lent es utilitzada per pacients que necessiten dur una lent rígida, però tenen una 

còrnia irregular, per exemple, en cas de la presència d’un queratocon, i necessiten que 

la part perifèrica sigui d’hidrogel per tal que l’adaptació de la lent sigui més estable i 

còmode11. En definitiva, agafa els avantatges de cada una de les lents, una visió nítida 

per la part rígida, i el confort que proporciona la part de lent tova. Les primeres 

generacions d’aquestes lents van tenir alguns problemes, com un intercanvi de llàgrima 

pobre en la part central de la lent, neovascularització... S’han anat modificant per tal 

d’intentar solucionar aquests problemes durant els darrers anys. 

 

 A finals dels anys 80, van aparèixer les lents de contacte d’hidrogel d’un sol ús, va 

permetre abaratir els costos de fabricació. Les primeres lentes van ser quinzenals, va 

suposar un increment molt elevat de comoditat i salut ocular dels pacients, ja que 

evitaven els possibles problemes derivats d’utilitzar lents en mal estat i/ 

o amb dipòsits. 

 

A finals de la dècada dels 90-principis dels 2000, es van començar a comercialitzar les 

lents de contacte hidrogel-silicona, que va suposar una gran avanç respecte la 

transmissibilitat de l’oxigen. La incorporació de silicona al material en la lent fa que hi 

hagi un augment la permeabilitat a l’oxigen, mentre que el contingut d’aigua disminueix 

a mesura que augmenta la concentració de silicona. El material és més rígid que les 

hidrogel convencionals, per tant permeten utilitzar-les per un ús flexible o continuat, es 

pot dormir algun dia amb les lents posades, fet que afavoreix el seu ús terapèutic en 
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pacients operats, per exemple, de PRK. Al tenir una permeabilitat a  l’oxigen més elevat, 

permet que el temps d’ús augmenti. 
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3. Règim d’ús i reemplaçament de les lents de contacte 

Per poder recomanar un règim d’ús i de reemplaçament a un pacient, primer cal conèixer 

quines són les seves activitats diàries, quin ús en vol donar, quines expectatives té, 

realitzar una exploració de la superfície anterior de l’ull, i òbviament, un examen visual 

per conèixer els paràmetres i la graduació per poder demanar la lent. 

 

3.1 Classificació en funció del règim d’ús 

3.1.1 Ús únic  

Lents dissenyades per ser utilitzades 1 sol cop. S’obre un blister nou cada cop que el 

pacient es vol posar lents de contacte, i quan se les treu les llença, és a dir, no s’han 

de guardar les lents en els estoigs. Amb aquest sistema, aconseguim que no s’hagi de 

tenir un protocol de neteja de la lent. Un inconvenient és el preu, solen ser més cares 

que les lents d’ús diari. Estan recomanades per a pacients que solen fer un ús 

esporàdic de lents de contacte. 

3.1.2 Ús diari  

Aquestes lents estan dissenyades per a ser utilitzades cada dia durant un nombre de 

dies limitat, especificat pel fabricant. Poden ser quinzenals, mensuals, trimestrals, 

anuals, etc. Generalment les lents de contacte es col·loquen al matí, es porten durant 

tot el dia, i es retiren per la nit. A mesura que van apareixent nous materials, les hores 

d’ús de les lents de contacte van augmentant. Al contrari de les lents d’un sol ús,  cal 

netejar les lents i l’estoig cada dia abans de ser col·locades, i s’ha de ser molt curós 

per tal de no patir complicacions. 

3.1.3 Ús flexible  

Lents de contacte que s’utilitzen diàriament, permetent poder dormir amb les lents 

posades 2 o 3 dies consecutius a la setmana (segons la FDA). Requereix d’un protocol 

d’higiene acurat cada cop que es posen o es treuen les lents, tant d’aquestes com 

dels accessoris, com l’estoig o els líquids de manteniment i desinfecció. L’ús nocturn 

de les lents de contacte augmenta la probabilitat d’infecció per microorganismes. 

3.1.4 Ús continuat  

Les lents de contacte que romandran ininterrompudament en l’ull durant un període 

de temps determinat. Aquest període pot variar des de portar-les durant 7 dies fins 

un màxim de 30 dies (temps màxim aprovat per la FDA)12. El pacient pot portar les 
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lents de contacte 24h del dia podent dormir amb elles. S’ha de realitzar controls 

periòdics per comprovar que la lent de contacte no origina cap problema de salut 

ocular al pacient. Un dels inconvenients que s’han trobat és la insuficient 

permeabilitat a l’oxigen de les lents que hi havia disponibles, però s’han anat 

comercialitzant materials, altament porosos com els hidrogels de silicona, que han 

pogut superar aquesta problema12. Un altre inconvenient és la selecció del pacient, 

ja que no tothom és candidat per dur aquestes lents. 

   

3.2 Classificació en funció del reemplaçament 

3.2.1 Reemplaçament diari  

És sinònim d’ús diari. Cada cop que el pacient vulgui utilitzar lents d contacte haurà 

d’obrir un nou blister, i llençar-la al final del dia quan se les tregui. No requereix de 

sistemes de manteniment.  

3.2.2 Reemplaçament quinzenal  

Les lents de contacte tenen una vida útil de 15 dies a partir de l’obertura dels nous 

blisters.  

3.2.3 Reemplaçament mensual  

Reemplaçament més comú, el temps de vida de la lent és d’1mes des de que s’obre 

el blister.  

3.2.4 Reemplaçament trimestral  

Les lents de contacte duren 3 meses des de que s’obre el blister, cal seguir un protocol 

d’higiene rigorós.  

3.2.5 Reemplaçament anual  

Vida útil de la lent és d’1 any. Cal un estricte protocol de manteniment, neteja i 

control. Es tracta de lents RPG. Aquest reemplaçament cada cop estan més en desús. 

 

Com podem veure en la Figura 4, es va realitzar un estudi1 sobre lents de contacte 

adaptades a Espanya durant el 2019, en la imatge es pot veure segons l’any, el 

percentatge d’adaptacions dels diferents tipus de lents de contacte. L’any 2019, podem 

veure que les lents de contacte que més es van adaptar van ser les de reemplaçament 

mensual, seguida per les lents de reemplaçament diari. 
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Figura 4. Reemplaçament utilitzat en l’adaptació de lents de contacte. (imatge obtinguda de 
Santodomingo J,et al, 2020) 
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4. Protocol de manteniment de lents de contacte 

 

Per tal de tenir una bona salut ocular, és clau tenir una bona higiene, tant de les lents de 

contacte en sí, com de l’estoig i les mans alhora de manipular-les. Segons si el pacient és 

usuari de lents rígides o d’hidrogel i segons el reemplaçament marcat amb l’optometrista, 

haurà d’utilitzar un sistema de neteja o un altre.  

Partim sempre que el pacient s’ha rentat les mans adequadament abans i després de la 

manipulació de les lents, dels productes de neteja i de l’estoig. 

En el cas de les lents rígides, cal dur a terme una neteja diària i condicionament de les lent 

per al seu ús (esbandit, conservació i lubricació). Tota lent de reemplaçament superior a 

15 dies  també precisa d’un tractament enzimàtic d’eliminació de depòsits de proteïnes 

setmanalment , ja que les proteïnes solen formar capes superficials que provoquen que 

l’agudesa visual pugui disminuir, a part d’irritacions en parpelles i d’altres estructures de 

la superfície ocular i problemes de rebuig. Dins de les solucions de neteja d’aquesta 

modalitat de lents, contenen partícules abrasives per facilitar l’eliminació de dipòsits 

enganxats a la superfície del material. 

Si el pacient és usuari de lents toves, cal que realitzi una neteja, desinfecció diària, 

eliminació setmanal de depòsits de proteïnes amb neteja enzimàtica. En cas de que el 

pacient presenti una llàgrima insuficient o sequedat ocular, caldrà una correcta lubricació 

de la lent i de la superfície ocular. 

Dins de les diferents solucions de manteniment de les lents de contacte, destacarem les 

següents, les quals són tant per lents RPG com per lents toves, però en ocasions hi han 

solucions específiques per un tipus o altre de lent. 

 

• Solucions de neteja: per a la neteja superficial de les lents mitjançant moviment de 

fregament mecànic sobre ambdues superfícies. La composició d’aquestes 

solucions sol ser un agent surfactant, capaç d’eliminar la brutícia derivada de l’ús 

de les lents; i conservant, per tal de mantenir la solució en condicions òptimes 

durant el temps establert pel fabricant.  

• Solucions de manteniment: útils pel manteniment de les lents de contacte dins de 

l’estoig en condicions òptimes, aquesta solució incorpora agents desinfectats per 
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tal de desinfectar un cop hem dipositat la lent de contacte a l’estoig. La composició 

d’aquesta solució sol incloure un agent isotonitzant, que s’encarrega d’aportar la 

pressió osmòtica necessària per fer que la solució sigui isotònica, NaCl; un agent 

quelant, i conservants.  

• Solucions humectants: encarregades de proporcionar lubricació a la lent en casos 

que el pacient presenti sequedat ocular o insuficiència lacrimal. La composició de 

la solució sol ser un agent isotonitzant; un agent quelant; conservant; un agent 

tamponador, encarregat de mantenir el pH en valors neutres; i agents humectants, 

que fan que la lubricació i la retenció d’aigua augmenti. 

• Solucions multi ús o solucions úniques: aquesta solució realitza la funció de neteja, 

desinfecció, manteniment i d’esbandir.  És la solució més utilitzada gràcies a la seva 

comoditat. La composició d’aquests tipus de solució és una mica mes complexa 

que les anteriors, ja que ha de realitzar totes les tasques: isotonitzant; tensioactius, 

ajudat amb el moviment de fregament a l’hora de netejar la lent, fa que s’eliminin 

els dipòsits acumulats en la lent; agents quelants; conservants; agent tamponador; 

agent lubricant/humectant. Es recomanen per un recanvi freqüent, ja que la seva 

acció no és molt efectiva. 

• Cal eliminar els dipòsits de proteïna que es van acumulant sobre la superfície de la 

lent, ja que si la proteïna arriba a desnaturalitzar-se, pot produir-se problemes 

d’al·lèrgies, intoleràncies, redueixen la qualitat visual de la lent, etc. Per això s’ha 

de realitzar periòdicament una neteja d’aquest caire. Es pot realitzar amb 

comprimits enzimàtics. 

• Solucions peròxid: o aigua oxigenada, allibera l’oxigen reactiu. Aquest interactua 

amb les macromolècules trencant-les en petites peces solubles en aigua. Hi ha 2 

sistemes de solució, el sistema de dos passos, en què primer es realitza la 

desinfecció amb peròxid, i després la neutralització, amb càpsules neutralitzadores 

o anell catalitzador, d’aquesta manera evitem que al col·locar la lent de contacte a 

l’ull es produeixin irritacions o problemes majors en la superfície ocular. 

Actualment, tots els peròxids són d’un sol pas, la diferència és si la neutralització 

ja comença immediatament, com seria si fem servir un anell catalitzador, o bé, si 
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el peròxid roman pur durant un cert temps abans de començar a neutralitzar-se, 

com en el cas de les pastilles de catalasa. 

• Solució per esbandir: solució salina, ja que té propietats idèntiques que una solució 

fisiològica conservada. S’utilitza per esbandir després de tractar les lents amb altres 

solucions. Composició: agent isotonitzant; agent quelant; conservants; agent 

tamponador. 

 

A cada pacient se li assignarà un protocol o un altre depenent de l‘ús i el reemplaçament 

pactat amb l’optometrista. Si el reemplaçament de les lents és diari, no caldrà que utilitzi 

cap sistema de manteniment ja que un cop el pacient es tregui la lent de contacte, la 

llençarà a la paperera i estrenarà una de nova a l’endemà. Només li podria fer falta un 

solució salina, en cas que hagués de manipular la lent durant el dia.  

Si el reemplaçament de la lent es mensual, independentment si el material de la lent, 

caldrà que es faci una desinfecció diària, tant de la lent com de l’estoig, amb les solucions 

descrites anteriorment. 

Si el reemplaçament es trimestral o anual, el nivell d’exigència d’higiene de les lents o del 

portalents ha de ser major, ja que, a més temps d’ús de la lent, més microorganismes, 

restes metabòliques de la pròpia llàgrima, brutícia derivada de l’ús... es poden adherir en 

les superfícies de les lents. Si no es manté un bon protocol, la salut ocular es pot veure 

afectada, a part que la lent perdrà la comoditat i no s’obtindrà bona agudesa visual. 
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5. Complicacions associades a l’ús de lents de contacte 

En aquest apartat parlarem de les possibles complicacions que poden ocórrer al dur lents 

de contacte, tant de les patologies més importants, com de problemes associats a 

l’aparició de dipòsits en les lents de contacte. 

L’aparició de complicacions secundàries a l’ús de lents de contacte solen ser conseqüència 

d’una mala higiene o mal ús d’aquestes. Una d’aquestes complicacions és l’aparició de 

patologies, que poden posar en risc la salut del globus ocular si no es controla i es tracta 

adequadament. 

La manca de compliment i la poca higiene de les lents de contacte, està altament associat 

a una contaminació microbiana, que pot resultar en infeccions oculars. Segons un estudi 

realitzat a la India a finals del 201913, la contaminació de l’estoig s’ha mostrat tant en 

pacients amb símptomes com en pacients sense símptomes encara que es mantingués un 

règim de neteja correcte. L’estudi també apunta que les infeccions corneals en usuaris de 

lents de contacte no han canviat en els últims 20 anys, encara que s’han produït millores 

en les lents de contacte, en les solucions i en els hàbits.  

5.1 Queratitis Microbiana 

La Queratitis és una patologia inflamatòria de la còrnia, es pot manifestar en opacitats 

corneals, hiperèmia, dolor i picor. La etiologia de la queratitis pot ser tant per bacteris, 

fongs, virus o protozous. Si la queratitis no es controlada a temps la visió pot quedar 

compromesa, ja que poden aparèixer cicatrius corneals, perforació, endoftalmitis o 

ceguera finalment 14.  És la prima causa de ceguera monocular en països desenvolupats 

14 15.  

Segons un estudi16 realitzat al 2018 per l’ universitat de Waterloo, Canadà, explica que 

les fonts de microorganismes aïllades de lents de contacte, presumptament provenen 

de les bores marginals de la parpella, de la conjuntiva, de l’estoig, de l’aigua utilitzada 

en la higiene de les mans o de l’estoig, les solucions de manteniment o de les mans. 

L’estudi afirma que aquesta última font és la font primària de microorganismes. 
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5.1.1 Classificació Queratitis Microbiana 

Segons l’etiologia, podem classificar la queratitis en 4 tipus: 

• Queratitis Bacteriana 

Infecció per bactèria, la majoria de casos estan 

associats a malalties en la superfície ocular. 

L’augment en l’ús de lents de contacte ha fet que 

incrementi exponencialment la incidència de 

queratitis bacteriana en pacients usuaris. Pot estar 

influenciat per factors climàtics o geogràfics17. Els 

símptomes que pot ocasionar la queratitis bacteriana 

poden ser: ulceració blanquinosa amb compromís 

epitelial i estromal d’alta progressió amb supuració 

estromal, infiltrat cel·lular difús, edema e iritis amb o sense hipòpion18 19.  

 

• Queratitis Fúngica 

Infecció de la còrnia  a causa de fongs filamentosos i 

llevats. El fong causant de la infecció, no pot penetrar 

l’epiteli corneal intacta, per fer-ho, necessita que hi 

hagi una erosió o un defecte epitelial20.  Hi ha un 

factor geogràfic i climàtic en la seva incidència, ja que 

en països de latituds tropicals la incidència de 

queratitis fúngica augmenta considerablement. A 

països asiàtics, la queratitis Fúngica és la principal 

causa de ceguera21. El factor de risc predominant són 

traumatismes corneals amb vegetals, en els països mencionats anteriorment, les 

feines al camp estan altament esteses, per tant hi ha més possibilitat de patir 

traumatismes amb vegetals. Un altre factor de risc que està en augment són les 

lents de contacte22 23. Té pitjor pronòstic que la queratitis bacteriana, degut a 

escassetat de tractaments i a la poca resposta dels mateixos davant de la 

patologia21.  

Figura 6. Es pot apreciar hipòpion 
en la cambra anterior i una úlcera 
corneal causada per la infecció 
d’un fong. (Artículo de revisión 
Generalidades de Queratitis 
Micótica Overview of Mycotic 
Queratiti. Fernando, M. et al.) 

Figura 5. Abscés corneal amb 
aprimament causat per Queratitis 
per Neumococo. (Queratitis por 
neumococo, a propósito de un 
caso. Arch. Med. 5, 8–11 (2009). 
Bautista-Ruescas et al.) 
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• Queratitis Vírica 

Infecció per virus, la més freqüent és la causada per Herpex Simplex, i es passa a 

anomenar queratitis herpètica. Tot i que la prevalença ha disminuït amb els anys 

(causat per l’augment de les mesures higièniques i la conscienciació de la societat), 

és la causa de ceguera més gran en països desenvolupats. En la majoria d’estudis 

s’evidencia que l’agudesa visual (AV) acaba compromesa, però la majoria de 

pacients aconsegueixen una visió de 20/40 o més al final del tractament24. Un cop 

arriba a l’ull del pacient, es pot manifestar de diverses maneres: queratitis 

epitelial, queratitis estromal, queratitis necrotitzant o no necrotitzant, Endotelitis, 

síndrome irideocorneal endotelial25. 

 

• Queratitis Bacteriana per Acanthamoeba 

Causada per un protozou, principalment 

l’Acanthamoeba, es tracta d’una ameba que es pot 

trobar tant en l’aire, terra o aigua. Encara que l’ús de 

lents de contacte no és el factor de risc més elevat, en 

un estudi26 realitzat a al Xina, es va veure que quasi una 

meitat dels casos observats de queratitis per 

Acantamoeba, i d’aquests, s’ha vist que més de dos 

terços del casos estan relacionats amb lents Orto-K. 

Segons l’estudi citat anteriorment, el comportament que comportava més risc en 

els usuaris de lents Orto-K era esbandir les lents amb aigua, i en la resta de pacients 

que portaven altres modalitats de lents, el comportament de risc era dutxar-se 

amb les lents o dormir amb elles. 27 

 

5.2 Conjuntivitis 

Una altre patologia típica associada a l’ús de lents de contacte és la conjuntivitis, és a 

dir, inflamació que afecta principalment la conjuntiva. La majoria de les conjuntivitis són 

autolimitades, és a dir, la duració de la malaltia està restringida pel seu propi patró de 

característiques i no hi ha influencia externa, però hi ha d’altres que poden causar 

complicacions greus28.  

Figura 7. Leucoma central per 
Queratitis per Acanthamoeba.  
(Nuevos tratamientos para la 
queratitis por Acanthamoeba: 
revisión de casos clínicos. Arch. la 
Soc. Canar. Oftalmol. 110–115 
(2017). Espinosa Barberi, G. Et al.) 
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5.2.1 Classificació Conjuntivitis 

La conjuntivitis pot ser classificada de diferents maneres. Segons l’etiologia, podem 

diferenciar dues vessants: conjuntivitis infeccioses, causades per infecció de 

microorganismes, tant virus com bactèries. Aquest tipus de conjuntivitis normalment 

es dona per manca d’higiene al manipular o netejar les lents de contacte. L’altre 

varietat de conjuntivitis són les no infeccioses, on s’inclou l’al·lèrgica, irritant, tòxica, 

mecànica i neoplàsica, on la més comuna és la conjuntivitis al·lèrgica.  Una altre 

manera de classificar la conjuntivitis es segons la severitat d’aquesta: 

agua/hiperaguda, crònica o recurrent.28 

• Etiologia infecciosa: 

o Conjuntivitis Bacteriana: causada per infecció de bacteris com: 

Nongonococca o Gonococca. Pot ser tant unilateral com bilateral. Els símptomes 

poden ser injecció de la conjuntiva bulbar, excreció mucopurolenta, infiltrats 

corneals o úlceres, que poden desenvolupar en una perforació corneal. La 

severitat dels símptomes pot variar. Infecció autolimitada, en cas de infants, pot 

progressar i complicar-se.  

o Conjuntivitis Vírica: pot ser causada per la 

infecció de diferents virus, com Adenovirus, Herpex 

Simplex, Varicel·la Zoster entre d’altres. Igual que en la 

conjuntivitis bacteriana, pot ser tant unilateral com 

bilateral. Els símptomes són injecció de la conjuntiva 

bulbar, excreció aquosa, quemosis, reacció fol·licular 

de la conjuntiva tarsal inferior. La severitat d’aquests 

pot variar. Es tracta d’una infecció autolimitada, els 

símptomes poden incrementar-se durant els primers 

5-14 dies. Segons un article29 realitzat a Estats Units durant aquest any, els 80% 

dels casos observats, es tractaven de conjuntivitis Vírica, seguit per la 

conjuntivitis Bacteriana.  

 

 

Figura 8. A review of the 
differential diagnosis of acute 
infectious conjunctivitis: 
Implications for treatment and 
management. Clin. Ophthalmol. 
14, 805–813 (2020). Yeu, E. & 
Hauswirth, S. 
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• Etiologia no infecciosa:  

o Conjuntivitis Al·lèrgica:. És bilateral, provoca injecció conjuntival, secreció 

aquosa. Apareix quan el pacient s’exposa a l’al·lergen (pol·len, pèl animal, pols o 

contaminació), per tant, és recorrent i estacional. 

o Conjuntivitis irritant/tòxica/mecànica: els símptomes d’aquests tipus de 

conjuntivitis no infecciosa són semblants, injecció uni-bilateral de la conjuntiva 

bulbar, pot aparèixer blefaritis anterior/posterior, queratinització de la 

conjuntiva superior, quemosis, picor, ulceració, entre d’altres. 

 

L’ús de lents de contacte és un factor de risc significant alhora de patir infeccions 

oculars microbianes. L’ús de lents toves comporta un risc més elevat que l’ús d’altres 

tipologies de lents30. Utilitzar-ne comporta un canvi en la microbiota ocular. Les 

probabilitats de patir una infecció ocular augmenten considerablement si hi ha una 

manca d’higiene tant de les pròpies lents com de les mans alhora de manipular-les. 

Les solucions de manteniment i neteja són essencials per reduir el nombre de 

patògens per tal de disminuir el risc de patir una infecció. Algunes infeccions oculars 

són degudes a la formació de biofilms bacterians, resistent a la majoria de d’agents 

antimicrobians31.  

Un biofilm és una comunitat de 

microorganismes que creixen en una 

matriu, formada principalment per 

polisacàrids i aigua, adherits sobre una 

superfície inerta o en un teixit viu, en 

aquest cas, sobre la superfície de la lent 

de contacte. El procés de formació d’un biofilm, comença quan els bacteris 

s’adhereixen a la superfície, després comencen a dividir-se i a estendre’s. 

Posteriorment, les bactèries segreguen els polisacàrids que formen la matriu. S’ha 

vist que dins la matriu existeixen canals que permeten la circulació d’oxigen, aigua i 

nutrients per nodrir les cèl·lules situades a la part més inferior del biofilm. Com es pot 

veure en la Figura 9, quan el biofilm ha assolit una estructura definida i madura, de la 

Figura 9. Procés de formació d’un biofilm. (Biofilms 
bacterianos e infección Bacterial biofilms and infection. 
An. Sist. Sanit. Navar vol. 2. Lasa, I., Del Pozo, J. L., 
Penadés, J. R. & Leiva, J.) 
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pròpia matriu s’alliberen bactèries per colonitzar noves superfícies, i començar altre 

cop la formació del nou biofilm32. 

Tal com s’ha dit anteriorment, l’estructura del biofilm fa que sigui molt resistent als 

agents antimicrobians. A part, és molt difícil d’eliminar amb les solucions de neteja 

de les lents de contacte, encara que durant la neteja es realitzi fregament mecànic. 

Per tant, comporta un focus de microorganismes que poden causar possibles 

infeccions oculars.  
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6. Incompliment dels usuaris de lents de contacte 

El nombre d’usuaris que utilitzen lents de contacte augmenta cada any a nivell mundial, 

d’igual manera, la prevalença de complicacions relacionades amb l’ús d’aquestes també 

augmenta. Aquestes complicacions van entre desconfort durant l’ús, queratitis 

microbiana, o altres patologies severes que poden comprometre la salut de l’ull i de la 

visió. Segons un estudi33 realitzat al 2013 a Austràlia als usuaris de lents de contacte de 

les Maldives, el 57% dels usuaris van presentar complicacions relacionades amb l’ús de 

lents de contacte. La majoria de complicacions, estan associades a un mal compliment de 

les normes d’higiene bàsiques de cuidat i neteja de les lents de contacte, sobretot en el 

mala higiene alhora de manipular les lents i de l’estoig, en el reemplaçament de les lents 

i de l’estoig i en l’exposició a aigua no esterilitzada, augmentant el factor de risc de 

queratitis per Acantamoeba34. Segons l’estudi nombrat anteriorment, citen que dels 

factors de risc associats a complicacions clíniques, alguns d’aquests són no modificables, 

com el gènere, l’edat i la situació socio-econòmica dels pacients estudiats, i d’altres que 

poden ser modificables com les esmentades anteriorment, la higiene de les mans i de 

l’estoig. 

L’objectiu d’aquest estudi era 

explorar els hàbits dels usuaris 

de lents de contacte, el 

compliment, i els problemes 

d’higiene. Es va comptar amb 

107 usuaris, amb edats que 

comprenien entre els 16 fins els 

42 anys. Un 70% dels 

participants eren dones (75) i un 

30% eren homes (32). Es van 

classificar els participants segons el nivell d’educació com es pot veure en la Figura 5.  

 

Figura 10. Gyawali, R. et al. Compliance and hygiene behaviour among soft 
contact lens wearers in the Maldives. Clin. Exp. Optom. 97, 43–47 (2014). 

Gyawali, R. et al. Compliance and hygiene behaviour 
among soft contact lens wearers in the Maldives. Clin. Exp. 
Optom. 97, 43–47 (2014). 
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Els resultat de l’estudi es mostren a continuació. Els participants amb estudis universitaris 

són els que més hores utilitzen les lents de contacte (10h/dia aprox.) si es compara amb 

els participants amb nivell més elevat que secundària (7h/dia aprox.), i amb els 

participants amb nivell inferior a secundària (8h/dia aprox.). La majoria dels participants 

van ser prescrits amb lents de contacte d’ús diari, excepte 4 d’ells, amb règim d’ús flexible 

o continuat. Un 87% dels pacients duien lents esfèriques, l’altre 7% dels participants 

utilitzaven lents per monovisió. El manteniment de les lents es va realitzar amb solucions 

úniques. 

Es va veure que un significant nombre de pacients van mostrar manca de compliment en 

la higiene, 12 participants de l’estudi van declarar que mai es van rentar les mans abans 

de manipular les lents. I dels 95 participants que sí van declarar rentar-se les mans, només 

un 42% se les rentava regularment amb sabó o detergent. Sobre la neteja de les lents, 21 

participants van reconèixer no utilitzar la tècnica “rub and rinse” abans d’inserir les lents. 

En definitiva, el 60% dels usuaris no té un adequat comportament alhora de netejar-se de 

las mans, és un nombre preocupant, ja que la mala higiene de les mans és uns dels factors 

de risc més elevat alhora de poder patir una patologia greu. 

També es va veure que el 40% dels usuaris de l’estudi van oblidar acudir a la visita de 

seguiment. Les visites de control són molt importants, ja que permet que els professionals 

s’assegurin que no hi ha cap canvi en la fisiologia de la superfície anterior de l’ull i en la 

llàgrima que pugui comportar problemes en el pacient. A més, els hi permet comprovar 

que el pacient manté un bon protocol de neteja, i en cas que no el compleixi, tornar a 

remarcar la seva importància.    

A l’estudi, 64 participants van dir que van rentar l’estoig mínim un cop per setmana, 34 

participants els van rentar un cop al mes, i els 9 participants restants no els van rentar cap 

vegada durant l’estudi. Sobre el reemplaçament de l’estoig, 85 participants van declarar 

que el canviaven en un termini de 6 mesos i per altra banda, 4 participants no el van 

reemplaçar en més d’un any. 16 dels participants van reutilitzar la solució única pel 

manteniment de les lents en l’estoig. L’estoig és una font propensa de microorganismes 
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causants d’una possible queratitis microbiana si no es manté una bona higiene i un 

reemplaçament adequat. 

Sobre la modalitat de l’ús, el reemplaçament de les lents i l’exposició a l’aigua, la majoria 

dels participants van canviar les lents dins del termini recomanat, però gairebé un quart 

dels usuaris van admetre realitzar un ús excessiu de les lents de més d’una setmana 

després del termini recomanat, un reemplaçament de les lents inadequat està associat a 

una major probabilitat de tenir problemes associats a lents de contacte. En una enquesta 

feta a Estats Units i Canadà es va veure que la majoria dels usuaris enquestats allargava 

l’ús de les lents de contacte fora del termini de reemplaçament estipulat, afegint que la 

comoditat i la qualitat de visió estava compromesa35. 

De tots els participants, 103 usuaris de lents d’ús diari, van confirmar haver dormit amb 

les lents. Estudis epidemiològics citen que la taxa de queratitis microbianes amb l’ús de 

les lents mentre es dorm s’ha mantingut estable durant les últimes dècades, entre 10 i 20 

afectats per cada 10,000 usuaris. A més, la majoria d’aquests estudis han mostrat que la 

taxa d’infiltrats corneals es dobla amb l’ús de lents de contacte de silicona durant un ús 

nocturn no pactat amb l’optometrista/oftalmòleg35. 

  

Després, 38 d’haver realitzat activitats relacionades amb aigua (nadar o dutxar-se) amb 

les lents posades. Realitzar aquestes activitats amb les lents posades juga un rol molt 

important en el risc de patir queratitis microbiana per Acanthamoeba, com s’ha explicat 

en el punt anterior. L’exposició a l’aigua de l’aixeta ha sigut el factor de risc més important 

en infeccions per Acanthamoeba des de meitats dels anys 90, on els pacients barrejaven 

la seva solució salina amb tabletes de sal i aigua de l’aixeta35. 

Segons l’estudi, cap dels factors de risc “no modificables” (gènere, edat o situació socio-

econòmica) no van tenir cap influencia en l’incompliment dels usuaris estudiats. 

Amb aquest estudi, es pot veure que no mantenir una bona higiene de mans al manipular 

les lents està forçament estès, així com de les lents i de l’estoig.  
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7. El reemplaçament de l'estoig com a exemple típic d'incompliment 

 
L’estoig de les lents és un reservori de microorganismes responsables de la queratitis 

microbiana, entre d’altres patologies descrites. La contaminació d’aquest és molt comú, 

fins i tot en usuaris asimptomàtics, es dona entre el 30 i el 80% dels portadors36. I no 

només de l’estoig, sinó també de les solucions de desinfestació i de les pròpies lents, 

encara que s’ha trobat que l’estoig és el més perjudicat. Està altament associat a una 

incorrecte higiene, però seguir un bon protocol de desinfecció no garanteix que l’estoig 

estigui lliure de microorganismes, ja que, com s’ha explicat anteriorment, es poden 

formar biofilms, no només en les lents sinó que també en l’estoig, fent que una 

desinfecció rutinària no sigui suficient. 

 

Uns investigadors37 de Hong Kong van veure que la majoria dels estudiants universitaris 

que utilitzaven lents de contacte toves, l’incompliment que més predominava era en la 

cura de l’estoig. Dels usuaris esmentats anteriorment, en el 34% dels casos, es va veure 

que el 9% dels estoigs i un 11% de les solucions estaven contaminades. 

En els estoigs és on més microorganismes hi ha, per tant, els usuaris ocasionals són els 

que més risc pateixen38, ja que no es reemplaça el líquid de manteniment, i un cop aquest 

ja ha realitzat la seva funció de desinfecció, les lents/estoig queden exposats als 

microorganismes no eliminats, que van augmentant en nombre, fins que es pot arribar a 

formar biofilms. S’ha vist que els estoigs que han estat reemplaçats amb més freqüència 

que cada 9 mesos tenen una reducció significativa de contaminació36. 

Es va realitzar una enquesta35 online sobre hàbits i pràctiques dels consumidors a Estats 

Units en el 2008 on van participar 645 usuaris freqüents de lents de contacte d’entre 12 i 

39 anys. Els resultats d’aquesta enquesta es mostren a continuació. 
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En la Figura 11 es mostra els resultats a 

la pregunta “Cada quant neteges 

l’estoig de les lents de contacte?”. 

Realitzar aquesta pràctica unes 2 o 3 

vegades a la setmana seria el 

recomanable. 1/3 dels usuaris neteja 

l’estoig mensualment o menys. 

 

 

En la Figura 12, es mostra els mètodes utilitzats pels usuaris enquestats. La majoria afirma 

utilitzar mètodes de neteja associats a aigua de l’aixeta, un 53% dels usuaris utilitza aigua 

de l’aixeta tèbia, mentre que un 19% utilitza aigua freda i finalment l’últim 20% utilitza 

aigua de l’aixeta amb sabó.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, en la Figura 13, es mostra els resultats a la pregunta “Cada quant reemplaces 

l’estoig?”. Es mostra que l’interval mig pel reemplaçament és  cada 4-6 mesos segons 

l’estudi. quatre de cada deu usuaris reemplacen l’estoig amb menys freqüència que 

anualment. 

 

 

Figura 11. Freqüència de neteja de l’estoig. (Patient attitudes and 
behavior regarding hygiene and replacement of soft contact lenses and 
storage cases. Contact Lens Anterior Eye 34, 207–215 (2011). Hickson-
Curran et al.) 

 

 

Figura 12. Mètodes de neteja dels estoigs de lents de contacte.(Patient attitudes and 
behavior regarding hygiene and replacement of soft contact lenses and storage cases. 
Contact Lens Anterior Eye 34, 207–215 (2011). Hickson-Curran et al.) 
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Amb aquest estudi es pot concloure que la majoria d’usuaris de lents de contacte no 

realitzen una acurada higiene tant de les pròpies lents com dels seus accessoris, sobretot 

de l’estoig, on, com s’ha demostrat, si no es realitza un correcte neteja i un adequat 

reemplaçament, esdevé un focus de microorganismes causants de patologies infeccioses 

greus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reemplaçament actual vs. Reemplaçament previst de 
l’estoig. Barres grises: freqüència actual; barres negres: freqüència 
prevista. (Patient attitudes and behavior regarding hygiene and 
replacement of soft contact lenses and storage cases. Contact Lens 
Anterior Eye 34, 207–215 (2011). Hickson-Curran et al.) 
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8. Estudi de les aplicacions mòbils per facilitar el compliment en usuaris de 

lents de contacte 
8.1 Introducció 

Com s’ha explicat ens punts anteriors, el compliment en el reemplaçament de les lents, 

de l’estoig, i la neteja d’aquests és clau per poder tenir una bona salut ocular i evitar 

patir possibles patologies, en concret, queratitis microbiana, entre d’altres explicades 

anteriorment. 

Que es realitzi un bon compliment i higiene de les lents i dels accessoris, després de les 

indicacions de l’optometrista des del gabinet, és responsabilitat del propi pacient. Però 

hi ha eines que poden ajudar a que al pacient li resulti més fàcil realitzar un 

reemplaçament i una neteja adequats. 

La feina de l’optometrista és clau en aquest punt, com s’ha comentat anteriorment, ja 

que és l’encarregat de transmetre les instruccions, mostrar el procediment de manera 

pràctica i assegurar que el pacient ha entès les indicacions explicades. Cal forjar una 

relació professional amb el pacient des del moment en que entra al gabinet i durant la 

resta de les proves pertinents, per tal que el pacient vingui a nosaltres per realitzar els 

controls post-adaptació.  

Hi ha varies opcions per intentar que el pacient realitzi un bon reemplaçament de les 

lents. A l’hora de l’adaptació podem entregar al pacient instruccions escrites en forma 

de “fulletó”, on s’inclourien les normes d’higiene bàsica de les lents i dels accessoris i el 

reemplaçament d’aquests, s’haurien de llegir davant del pacient i assegurar-nos que les 

entén.  

Una altre opció pot ser en formes de trucades telefòniques al pacient recordant-li que 

ha de reemplaçar-les, el problema d’aquesta opció és que pot resultar molt tediosa ja 

que el nombre d’usuaris de lents de contacte creix dia rere dia. Depenent de 

l’establiment on es treballi pot ser una opció inviable.  
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Per altra banda, al mercat hi ha estoigs digitals, és a 

dir, estoigs de lents de contacte en el que ve 

incorporat un comptador amb una alarma. Hi ha 2 

botons que et permet seleccionar quin és el règim de 

reemplaçament de les lents, 15 dies o 30 dies, com es 

mostra en Imatge 6. Un cop estrenes les lents, 

prems el botó pertinent i es posa en marxa un 

comptador amb els dies restants per canviar les lents. Quan arriba el dia del 

reemplaçament, l’estoig emet l’alarma.  

Finalment, existeixen varies aplicacions mòbils en el mercat que s’encarreguen d’enviar  

notificacions quan sigui l’hora del reemplaçament dels lents. Gairebé el 100% de la 

població té accés a dispositius electrònics, ja siguin mòbils com tauletes, per tant els 

usuaris de lents de contacte poden tenir accés a aquestes aplicacions fàcilment. 

Aquestes aplicacions poden resultar una gran eina per tal d’intentar el compliment de 

reemplaçament de les lents de contacte. En aquest apartat es realitzarà un estudi 

d’aquestes aplicacions i determinar si realment suposen un eina útil. 

8.2 Objectius 

Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, en aquest apartat s’investigaran i valoraran 

aquestes aplicacions, després de provar-les, si realment són una eina que els 

optometristes poden recomanar als pacients des del gabinet.   

Durant 1 mes, es provaran les aplicacions, i l’objectiu és determinar si, després del temps 

d’estudi, les aplicacions compleixen el seu propòsit: Ajudar a que els usuaris tinguin un 

control més acurat del règim de reemplaçament de les lents de contacte, ajudant així 

que es produeixin menys casos de patologies associades a l’incompliment d’aquest 

règim, tal com s’ha explicat en punts anteriors.  

A l’hora de la pràctica, l’objectiu o el propòsit d’aquestes aplicacions hauria el següent: 

Arribat el dia de reemplaçament de lents, el pacient sigui informat i, d’aquesta manera, 

Figura 14. Estoig per a lents de contacte amb 
un comptador incorporat. (imatge obtinguda 
de: https://www.lentiamo.es/estuche-
digital.html) 

https://www.lentiamo.es/estuche-digital.html
https://www.lentiamo.es/estuche-digital.html
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que realitzi un bon compliment. Per tant, per considerar que una aplicació ha sigut útil, 

haurà d’haver avisat mitjançant notificacions o alarmes.  

A part del reemplaçament mitjançant notificacions, també es mirarà si l’aplicació resulta 

fàcil de programar, quines opcions et proporciona i si és accessible per a tots els 

pacients. 

En definitiva, es considerarà que una aplicació acompleix el seu propòsit si el pacient rep 

la informació necessària per realitzar un bon compliment del règim de reemplaçament, 

després que l’optometrista hagi explicat les indicacions pertinents.  

Finalment, un altre objectiu proposat per aquest estudi és el disseny, de manera teòrica, 

d’una aplicació ideal, a partir de la valoració i l’observació dels punts forts i punts febles 

de cadascuna de les aplicacions estudiades, tenint en compte les indicacions que 

s’expliquen des del gabinet d’optometria i sent conscients dels errors més comuns dels 

usuaris de lents de contacte.  

8.3 Mètode experimental 

Per realitzar l’estudi, s’ha simulat el cas d’un pacient de lents de contacte toves amb 

règim de reemplaçament mensual. Un cop arribat la data de reemplaçament, 

s’observarà quines de les aplicacions estudiades han complert el seu propòsit d’avisar al 

pacient indicant el canvi, i es realitzarà una valoració de cada una d’elles. 

A l’hora de realitzar l’estudi, s’han marcat una sèrie de consideracions per posar en 

comú en totes les aplicacions, per tal de valorar totes les aplicacions amb el mateix 

criteri: 

o Aplicacions gratuïtes en ambdós sistemes operatius. 

o Règim de reemplaçament de les lents de contacte mensual. 

o El primer dia d’ús de les lents de contacte es considera el dia 13 d’Abril. 

o Al ser un règim mensual, la data de finalització de l’estudi és el 13 de Maig, que 

seria l’últim dia d’ús de les lents. 

o S’activa el sistema de notificacions de totes les aplicacions. 
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Per dur a terme l’estudi s’ha realitzat cercant en els principals buscadors d’aplicacions, 

App Store (Sistema operatiu: Apple) i en Play Store (Sistema operatiu: Android). Aquesta 

cerca s’ha realitzat escrivint en el buscador les paraules clau: “lents de contacte”, 

“lentilles”, “reemplaçament”.  Les aplicacions del sistema Android s’han utilitzat des de 

un mòbil i les del sistema Apple des d’una tauleta.  

A l’hora de decidir quines aplicacions incloure en l’estudi, s’han mirat valoracions i 

comentaris dels usuaris en els portals de descàrrega d’aplicacions. S’ha realitzat un 

cribratge, s’escolliran les aplicacions que tinguin una puntuació superior o igual a 3 sobre 

5 en les plataformes de descàrrega d’aplicacions, tant en Andorid com en Apple, com es 

mostra en la Taula 1. 

Un cop s’han introduït les paraules claus en els cercadors mencionats anteriorment, es 

realitzarà l’estudi de 5 aplicacions del sistema operatiu Andorid, i 4 aplicacions del 

sistema operatiu de Apple, com es mostra en la Taula 1. 

Sistema operatiu Android Sistema operatiu Apple 

Nom aplicació Puntuació Play Store Nom aplicació Puntuació App Store 

LensMinder 4.2/5 Lentes * 

Reemplalentillas 4.6/5 EasyLens 4/5 

Lentillas 3.9/5 OhMyLens 5/5 

CronoLenti 3.8/5 Lens Tracker 4.8/5 

Lenses Time 4/5  

 

*L’aplicació Lentes no tenia cap valoració a App Store, però per poder realitzar l’estudi s’ha inclòs 

aquesta aplicació. 

El dia d’inici de l’estudi es realitzi una captura de la pantalla principal de totes les 

aplicacions, es provaran durant un mes, del 13 d’Abril fins el 13 de Maig, data final del 

règim de reemplaçament, i es comprovarà quines de les aplicacions instal·lades ha 

enviat notificació/alarma, fent una captura de pantalla d’aquelles que ho han fet, com 

es mostra en la taula del següent apartat. 

Figura 15. Aplicacions que s’inclouran en l’estudi. 
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En totes les aplicacions de l’estudi, el programa et permet seleccionar el règim de 

reemplaçament entre: diari, setmanal, quinzenal, mensual, bimensual, trimestral i 

anual. Amb una excepció, l’aplicació Lentes d’Apple, només deixa seleccionar l’opció de 

règim setmanal en la versió gratuïta, per poder accedir a la resta de règims s’havia de 

optar per la versió de pagament. 

 

8.4 Recull aplicacions mòbils 

8.4.1 Aplicacions Sistema operatiu Android 

 

 

 

 

Nom aplicació Imatge Descripció 

Lens Minder 

 

Aplicació en anglès. Et permet 
seleccionar la data d’inici de les 
lents i el règim. A més, et permet 
distingir entre la lent dreta i 
l’esquerra en cas de no haver-les 
obert alhora.  

En el menú principal apareixen els 
dies restants abans del reemplaç. 
Et dona l’opció de reutilitzar la 
informació de les lents anteriors, 
és a dir, el programa memoritza la 
teva configuració i quan ha arribat 
el dia del reemplaçament, només 
cal seleccionar l’opció “Reuse Last 
Lenses”, com es pot veure en la 
imatge, i el comptador es posa a 0 
amb la configuració prèvia.  

Arribat el dia del reemplaçament, 
envia la notificació correctament, 
com es pot veure en la imatge 
inferior. 

 

Enllaç: 
https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=com.raffinato.contac
tlensreminder&hl=en_
US 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raffinato.contactlensreminder&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raffinato.contactlensreminder&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raffinato.contactlensreminder&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raffinato.contactlensreminder&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raffinato.contactlensreminder&hl=en_US
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Reemplalentillas 

 

Aplicació en castellà. Permet 
seleccionar el dia que s’obren les 
lents i el règim.  

En qualsevol moment es pot 
canviar la data de reemplaçament. 

A més, pots anotar el dia en que 
s’estrena l’estoig, i es posa en 
marxa un comptador de 3. 

En la part inferior dreta apareix 
una data de revisió recomanada 
d’un any vista.  

Arribat el dia del reemplaçament, 
envia la notificació correctament, 
com es pot veure en la imatge 
inferior. 

 

Enllaç: 
https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=com.staringatthemo
on.app.contactlens&hl=
en_US 

 

Lentillas 

 

Aplicació en castellà.  Permet 
seleccionar el dia que s’obren les 
lents i el règim.  Apareix un 
comptador amb els dies restants 
fins reemplaçament.  

També compte amb un historial, 
on es pot veure tots els 
reemplaçaments que s’han 
realitzat. 

La versió gratuïta de l’aplicació 
apareixen anuncis constantment. 

Arribat el dia del reemplaçament 
no envia cap notificació, s’ha 
d’entrar a l’aplicació per veure 
que toca realitzar el canvi. 

 

 

Enllaç: 
https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=com.codagames.lenti
llas&hl=en_US 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staringatthemoon.app.contactlens&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staringatthemoon.app.contactlens&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staringatthemoon.app.contactlens&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staringatthemoon.app.contactlens&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staringatthemoon.app.contactlens&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codagames.lentillas&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codagames.lentillas&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codagames.lentillas&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codagames.lentillas&hl=en_US
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CronoLenti 

 

Aplicació en castellà. Permet 
seleccionar el dia que s’obren les 
lents i el règim.  Apareix un 
comptador amb els dies restants 
fins reemplaçament.  

Durant la configuració inicial es 
pot anotar quantes lents de 
contactes i caixes et queden, i en 
la pàgina principal apareix sota del 
comptador el nombre anotat, com 
es pot veure en la imatge. 

L’aplicació permet anotar el dia 
que vas estrenar l’estoig, i 
programar una notificació per al 
cap de 3 mesos (no modificable). 
També permet anotar el dia que 
s’estrenen els líquids de 
manteniment, el volum del 
recipient, i el volum que  queda 
restant en cas de no estrenar-lo. 
Es programa una notificació per al 
cap de 3 mesos per el  
reemplaçament  (no modificable). 

Arribat el dia del reemplaçament 
de les lents, envia la notificació 
correctament, com es pot veure 
en la imatge inferior. 

 

Enllaç: 
https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=eu.alensa.app&hl=en
_US 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alensa.app&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alensa.app&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alensa.app&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alensa.app&hl=en_US
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8.4.2 Aplicacions Sistema operatiu Apple 

Nom aplicació Imatge Descripció 

OhMyLens 

 

Aplicació en castellà. Et permet 
seleccionar el règim i l’ús d’hores 
diàries aproximat i la graduació. 

 

En la pàgina principal apareixen 
dos comptadors, el de dalt indica 
els dies que queden per 
reemplaçament i l’altre indica el 
nombre d’hores d’ús de les 
lentilles, segons el nombre 
d’hores diàries que anotes en la 
configuració inicial. Aquest últim 
comptador no es modifica quan 
arriba el dia de reemplaçament, és 
a dir, no va sumant el nombre 
d’hores. 

Arribat el dia de reemplaçament 
no envia cap notificació, s’ha 
d’entrar a l’aplicació i et surt el 
comptador en vermell indicant 
canvi. 

 

Enllaç: 
https://apps.apple.com
/us/app/ohmylens/id15
08570178 

 

 

Lenses time  

 

Aplicació en anglès/castellà.  
Permet seleccionar el dia que 
s’obren les lents i el règim.  
Apareix un comptador amb els 
dies restants fins reemplaçament.  

Et dona l’opció de reutilitzar la 
informació de les lents anteriors 
alhora de programar unes noves 
lents arribat el dia de 
reemplaçament.  

També permet afegir un dia en el 
comptador, en cas que aquell dia 
no hagis fet servir les lents. 

Arribat el dia del reemplaçament 
no envia cap notificació, s’ha 
d’entrar a l’aplicació per veure 
que toca realitzar el canvi. 

 

Enllaç: 
https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=com.brando.lenti&hl
=en_US 

 

https://apps.apple.com/us/app/ohmylens/id1508570178
https://apps.apple.com/us/app/ohmylens/id1508570178
https://apps.apple.com/us/app/ohmylens/id1508570178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brando.lenti&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brando.lenti&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brando.lenti&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brando.lenti&hl=en_US
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Lentes 

 

Aplicació en castellà. La versió 
gratuïta de l’aplicació només et 
permet seleccionar el règim d’ús 
setmanal, per poder accedir a més 
règims s’ha d’instal·lar la versió de 
pagament. Així que l’estudi 
d’aquesta aplicació s’ha realitzat 
considerant una lent de 
reemplaçament setmanal. 

 

En cas de no portar les lents un 
dia, l’aplicació et permet sumar un 
dia al comptador. 

 

Arribat el dia de reemplaçament 
(al cap d’una setmana), no envia 
cap notificació. 

 

Enllaç: 
https://apps.apple.com
/us/app/contact-
lenses/id446322112 

 

EasyLens 

 

Aplicació en castellà. Et permet 
seleccionar el règim d’ús de les 
lents de contacte. 

En la versió gratuïta apareixen 
anuncis constantment (no 
relacionats amb venta de lents de 
contacte o similars). 

En la pàgina principal apareix un 
comptador amb els dies restants 
abans de reemplaçament. 

Et dona l’opció de reutilitzar la 
informació de les lents anteriors 
alhora de programar unes noves 
lents arribat el dia de 
reemplaçament.  

Arribat el dia de reemplaçament 
no envia cap notificació, s’ha 
d’entrar a l’aplicació i et surt el 
comptador en vermell indicant 
canvi. 

 

Enllaç: 
https://apps.apple.com
/us/app/easylens-
recuerdas-tus-
lentillas/id822203221?l
=es 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/contact-lenses/id446322112
https://apps.apple.com/us/app/contact-lenses/id446322112
https://apps.apple.com/us/app/contact-lenses/id446322112
https://apps.apple.com/us/app/easylens-recuerdas-tus-lentillas/id822203221?l=es
https://apps.apple.com/us/app/easylens-recuerdas-tus-lentillas/id822203221?l=es
https://apps.apple.com/us/app/easylens-recuerdas-tus-lentillas/id822203221?l=es
https://apps.apple.com/us/app/easylens-recuerdas-tus-lentillas/id822203221?l=es
https://apps.apple.com/us/app/easylens-recuerdas-tus-lentillas/id822203221?l=es
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Lens Tracker 

 

Aplicació en anglès. Et permet 
seleccionar la data de 
reemplaçament de les lents.  

 

Per comptabilitzar que has portat 
les lents 1 dia, has d’anar a 
l’aplicació i prémer el botó de “+1” 
de la part inferior de la pàgina 
principal com es veu en la imatge. 
Sinó es fa diàriament, l’aplicació 
no va acumulant dies d’ús. 

 

Arribat el dia de reemplaçament 
no envia cap notificació. 

 

Enllaç: 
https://apps.apple.com
/us/app/contact-lens-
tracker/id363853333 

 

 

 

 

8.5 Discussió 

A continuació es realitzarà una valoració/opinió de cada una de les aplicacions anteriors 

després de realitzar l’estudi. 

De les aplicacions del sistema Android provades durant l’estudi: 

o Lens Minder: aplicació senzilla amb accés i configuració fàcils. Et permet 

seleccionar el règim de reemplaçament i guardar aquesta informació per a futurs 

usos. Pots seleccionar dates diferents per ambdues lents en cas d’haver-les 

estrenat en diferents dies, poques aplicacions de l’estudi ho permetien. Compleix 

el seu objectiu de recordar al pacient el canvi de les lents quan arriba el dia.  

o Reemplalentillas: la part més interessant d’aquesta aplicació és poder anotar el 

dia que s’estrena l’estoig, i es posa en marxa el comptador pertinent. I, a més, et 

recomana una data per a la pròxima revisió amb el professional. Aquesta data 

hauria de poder-se configurar, ja que si és la primera adaptació de les lents, la 

visita haurà de ser abans que la data que recomana l’aplicació. L’aplicació compleix 

https://apps.apple.com/us/app/contact-lens-tracker/id363853333
https://apps.apple.com/us/app/contact-lens-tracker/id363853333
https://apps.apple.com/us/app/contact-lens-tracker/id363853333


 

46 

 

 
el seu propòsit d’avisar al pacient quan toqui reemplaçament, no només de les 

lents de contacte, sinó també de l’estoig.  

o Lentillas: a part de poder seleccionar el règim i la data en que s’estrenen les lents, 

l’aplicació no disposa de més “extres”. Una part interessant d’aquesta aplicació és 

que compta amb un historial de reemplaçaments, on es van apuntant tots els 

canvis que has fet de lents durant l’ús de l’aplicació. Quan arriba el dia del 

reemplaçament de les lents, l’aplicació no envia cap notificació, per tant, s’hauria 

d’anar entrant de manera freqüent per comprovar quants dies queden per el 

canvi, pot fer que el pacient allargui l’ús de les lents per sobre de la data del règim 

acordat.  

o CronoLenti: durant la configuració inicial, et permet, a part de seleccionar el règim 

i la data d’estrena de les lents, pots apuntar el nombre de caixes de lents/blisters 

restants, per tant, resulta molt còmode. Com en el cas de Reemplalentillas, pots 

anotar el dia en que s’estrena l’estoig i envia una notificació al cap de 3 mesos per 

recordar el canvi. També et permet apuntar la data d’apertura del líquids de 

manteniment, el volum total de l’envàs i el volum restant en el moment de la 

configuració, apareix una regleta, on permet seleccionar aproximadament quina 

és  la quantitat restant de líquid. Aquestes dades es poden consultar en qualsevol 

moment en la pàgina principal. Envia una notificació l’última dia d’ús de les lents, 

és a dir el 12 de Maig. Opino que és una aplicació molt completa. 

o Lenses time: l’aplicació barreja l’anglès i el castellà, tant en la configuració inicial 

com en la pàgina principal durant l’ús. Et permet sumar un dia al comptador en 

cas que un dia no s’utilitzin les lents, d’aquesta manera, s’allarga la data de 

reemplaçament de les lents fora del termini de règim. En la consulta s’ha 

d’informar de manera clara al pacient que les lents de reemplaçament mensual, 

no es tracta de 30 usos, sinó que a partir de l’apertura del blister, la lent s’ha de 

reemplaçar al cap d’un mes, encara que no s’hagin portat a diari. Trobo que es un 

factor negatiu de l’aplicació.  
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De les aplicacions del sistema Apple provades durant l’estudi: 

o OhMyLens: durant la configuració inicial, a part del reemplaçament i data, pots 

anotar quantes hores duus les lents a diari, amb un màxim de 10h diàries, però 

alhora d’utilitzar les lents, el comptador d’aquestes hores d’ús no puja, és a dir, 

només et posa el nombre d’hores aproximades d’ús fins al reemplaçament (segons 

les hores d’ús diari que hagis apuntat en la configuració inicial), trobo que és valor 

per la curiositat del pacient. L’aplicació no envia cap notificació ni alarma quan 

arriba el dia de reemplaçament de les lents, com en aplicacions anteriors, s’ha 

d’entrar a l’aplicació de manera freqüent per comprovar els dies restants abans 

de canvi. 

o Lentes: com s’ha mencionat en l’aplicació, la versió gratuïta només et permet 

seleccionar el règim d’ús setmanal, per tant, en cas d’utilitzar una altre tipus d’ús, 

t’obliga a pagar la versió “pro”, o simplement descarregar-te una altre aplicació. 

Com en altres aplicacions, et deixa sumar dies al comptador en cas de no haver 

portat les lents un dia,  s’allarga la data de reemplaçament de les lents fora del 

termini de règim. No envia cap notificació quan toca el reemplaçament. En 

definitiva, aquesta aplicació no ajuda gens a que el pacient realitzi un bon 

compliment del règim de reemplaçament. 

o EasyLens: aplicació molt senzilla, et permet seleccionar el règim de 

reemplaçament, la data d’inici de les lents, i apareix un comptador en la pàgina 

principal amb els dies restants. Et permet guardar la configuració inicial per a 

pròxims reemplaçaments només prement un botó. No envia notificació o alarma 

arribat el dia de canvi. Apareixen anuncis constantment, i per eliminar-los t’obliga 

a pagar. 

o LensTracker: l’aplicació no va sumant dies d’ús, sinó que l’usuari ha d’entrar cada 

dia i prémer un botó que resta un dia al comptador. Si el pacient s’oblida d’entrar 

a l’aplicació algun dia, s’allarga la data de reemplaçament de les lents fora del 

termini de règim. No envia cap notificació per tal de recordar al pacient que cal 

canviar les lents.  
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En resum, la majoria de les aplicacions complia el seu propòsit d’informar a l’usuari del 

temps restant fins el reemplaçament segons el règim, però només 3 de les 9 aplicacions 

estudiades han enviat notificacions recordant del reemplaçament, clau per intentar 

realitzar un bon compliment. En les 6 aplicacions restants, per a que es realitzi un 

compliment adequat, el pacient ha d’entrar a l’aplicació de manera freqüent per saber 

quan ha de fer el canvi. En les aplicacions d’Apple, no es va rebre cap notificació al cap 

d’un mes, o al cap d’una setmana en el cas de l’aplicació Lentes.  

Les aplicacions que m’han semblat més útils han sigut Reemplalentillas i CronoLenti, ja 

que apart de complir el seu propòsit d’avisar al pacient, mostren informació important, 

com el reemplaçament de l’estoig, líquids de manteniment i fins i tot un recordatori de 

la pròxima visita amb el professional.  

 

8.6 Aplicació ideal 

Un dels propòsits d’aquest estudi era pensar en la idea 

d’una aplicació ideal, que des del gabinet, els optometristes 

poguéssim recomanar als pacients de lents de contacte per 

tal d’ajudar-los a que realitzessin un bon compliment del 

règim de reemplaçament. Aquesta aplicació hauria de ser 

accessible per a tots els pacients, amb una configuració 

senzilla però completa. On estigués anotada tota la 

informació important, tant graduació, com marca comercial 

de les lents, líquids... L’optometrista podria tenir accés a 

l’aplicació per poder actualitzar les dades com la graduació 

si hi ha cap canvi, o si es realitza l’adaptació d’una altre marca de lents o líquids de 

manteniment, i anotar la data de la pròxima revisió.  

Principalment, s’hauria de poder personalitzar el tipus de règim de reemplaçament de 

les lents oferint totes les opcions: setmanal, quinzenal, mensual, bimensual, trimestral 

o anual. A més, hauria de tenir l’opció de poder seleccionar dates diferents per a cada 

lent, en cas que la data d’apertura del blisters no sigui la mateixa. Aquesta configuració 

inicial es mantindria per a futurs usos de l’aplicació.  
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Un cop la configuració inicial ha sigut realitzada, apareixeria la pàgina principal, on hi 

podrien haver 3 pestanyes, semblant a la disposició de les aplicacions Reemplalentillas i 

CronoLenti, una correspondria a les lents de contacte, una altre a l’estoig, i la tercera als 

líquids/pròxima revisió. 

 

En la pestanya corresponent a les lents, haurien d’aparèixer 

dos comptadors, un per a cada lent, indicant els dies restants 

fins els canvi i l’opció de poder anul·lar el comptador en cas 

de pèrdua o ruptura de la lent, independent per a cada lent, 

per tal de poder seguir l’ús d’una lent i iniciar un nou període 

en l’altre. A continuació, podrien aparèixer el nombre de 

caixes/blisters restants per a cada ull, que al finalitzar el 

períodes s’actualitzaria, i la graduació actual que duu el 

pacient en cada lent. D’aquesta manera tenim una pestanya 

destinada a les lents on tenim tota la informació reunida. 

La segona pestanya podria estar destinada a l’estoig, on apareixeria un altre comptador 

que indicaria els dies restants fins el canvi d’aquest, i que s’enviés una notificació 

recordant el canvi. La data de reemplaçament de l’estoig seria d’uns 3 mesos (sempre 

que es mantingui una correcte higiene). I, com en el cas de les lent, poder restablir el 

comptador en cas de renovació de l’estoig abans de la data prevista de reemplaçament. 

També es podria afegir un avis cada 3 dies, per recordar al pacient de la neteja de 

l’estoig. 
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La tercera i última pestanya estaria destinada als líquids de 

manteniment, on es podria apuntar quin líquid/líquids fa 

servir el pacient, per tal de que quan vagi a comprar-ne 

pugui accedir fàcilment al nom/fabricant... A més, el volum 

dels envasos totals i el volum restant en el moment de 

configurar l’aplicació, com en el cas de CronoLenti. A més, 

en aquest apartat es podria habilitar un espai on recordés la 

data de la pròxima visita, acordada amb l’optometrista, i 

que s’enviés una notificació dies abans de la visita per tal 

d’avisar al pacient. 

 

Finalment, seria interessant tenir un historial de tots els reemplaçaments que s’han 

realitzat durant l’ús de l’aplicació, com apareix en varies de les aplicacions utilitzades 

durant aquest estudi. 
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9. Conclusions 

Com s’ha vist en diversos estudis, una gran majoria dels participants usuaris de lents de 

contacte no realitzaven una acurada neteja i una estricte reemplaçament de les lents, 

donant com a conseqüència complicacions associades. 

El reemplaçament i la correcte higiene de les lents i dels seus complements, com l’estoig 

i els líquids de manteniment, és clau per a evitar possibles complicacions. Aquestes 

complicacions poden anar des de conjuntivitis, fàcilment tractable generalment, a 

malalties més complicades, com la queratitis microbiana, la qual pot ocasionar seqüeles 

permanents, fins a la pèrdua total de la visió. Per tal d’evitar-les, cal realitzar una neteja 

de les lents acurada, segons el règim d’ús establert amb l’optometrista, amb els líquids de 

neteja necessaris, depenent de la tipologia de lents de contacte. A més, cal realitzar el 

reemplaçament de les lents en la data dins del règim de reemplaçament. 

Existeixen varies eines que poden ajudar a millorar el reemplaçament adequat en els 

usuaris de lents de contacte. Després de realitzar l’estudi de les principals aplicacions del 

mercat, amb el propòsit de determinar els punts forts de cadascuna d’elles, s’ha procedit 

a dissenyar, de manera teòrica, una aplicació ideal que es pugui recomanar des del 

gabinet optomètric i que ajudi als pacients enviant notificacions i/o alertes recordant el 

reemplaçament.  

Possibles treballs futurs podrien ser seguir desenvolupant l’aplicació i provar-la en un grup 

d’usuaris per determinar si és una bona eina i si realment ajuda a millorar el compliment. 
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