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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

Valoració de la pèrdua de camp visual deguda a les 

mascaretes FFP2 

 

 

RESUM 

 
En els darrers anys degut a la pandèmia provocada per la COVID-19 s’ha 

incrementat l’ús de les mascaretes FFP2 com a eina prevenció contra la 

transmissió del virus. Aquest treball tindrà com a finalitat valorar si aquestes 

mascaretes redueixen el camp visual i, en conseqüència,  limiten les tasques 

de la vida quotidiana que impliquin mirar cap al costat inferior. 

 

Per tal de realitzar aquest estudi es van fer unes campimetries, tant amb la 

mascareta FFP2 posada com sense ella, amb un campímetre de Goldmann, 

mitjançant la tècnica de la perimetria cinètica i el mètode dels límits ascendent i 

descendent. Aquestes campimetries es van realitzar monocularment i la mostra 

de l’estudi va ser de 23 pacients, els quals presentaven uns criteris d’inclusió 

determinats. 

 

Amb els resultats obtinguts a les campimetries es van determinar els camps 

visuals monoculars i binoculars de cadascun dels pacients a través de diverses 

funcions de MATLAB, les quals també ens van proporcionar els valors de l’àrea 

de cada camp visual. A partir d’aquestes àrees, vam calcular el factor de 

reducció, el qual ens va indicar la pèrdua de camp visual, tant monocular com 

binocular, produïda per les mascaretes FFP2. 

 

Amb els resultats obtinguts hem verificat que les mascaretes FFP2 provoquen 

una reducció del camp visual, tant monocular com binocular, el qual pot limitar 

les accions locomotores i les tasques que impliquin mirar inferiorment. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

Valoración de la pérdida de campo visual debida a las 

mascarillas FFP2 

 

RESUMEN 

En los últimos años debido a la pandemia provocada por la COVID-19 se ha 

incrementado el uso de las mascarillas FFP2 como herramienta prevención 

contra la transmisión del virus. Este trabajo tendrá como finalidad valorar si 

estas mascarillas reducen el campo visual y, en consecuencia, limitan las 

tareas de la vida cotidiana que impliquen mirar hacia el lado inferior. 

 

Para realizar este estudio se realizaron unas campimetrías, tanto con la 

mascarilla FFP2 puesta como sin ella, con un campímetro de Goldmann, 

mediante la técnica de la perimetría cinética y el método de los límites 

ascendente y descendente. Estas campimetrías se realizaron monocularmente 

y la muestra del estudio fue de 23 pacientes, que presentaban unos criterios de 

inclusión determinados. 

 

Con los resultados obtenidos en las campimetrías se determinaron los campos 

visuales monoculares y binoculares de cada uno de los pacientes a través de 

varias funciones de MATLAB, que también proporcionaron los valores del área 

de cada campo visual. A partir de estas áreas, calculamos el factor de 

reducción, que nos indicó la pérdida de campo visual, tanto monocular como 

binocular, producida por las mascarillas FFP2. 

 

Con los resultados obtenidos hemos verificado que las mascarillas FFP2 

provocan una reducción del campo visual, tanto monocular como binocular, que 

puede limitar las acciones locomotoras y las tareas que impliquen mirar 

inferiormente. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

Assessment of visual field loss due to FFP2 masks 

 

ABSTRACT 

The use of FFP2 masks as a tool to prevent the transmission of the virus has 

increased in recent years due to the pandemic caused by COVID-19. This work 

will aim to assess whether these masks reduce the visual field and, 

consequently, limit the tasks of everyday life that involve looking down. 

 

In order to carry out this study, some campimetry was performed, both with and 

without the FFP2 mask on, with a Goldmann campimeter, using the kinetic 

perimeter technique and the ascending and descending boundary method. 

These field measurements were performed monocularly and the sample of the 

study was 23 patients, who presented certain inclusion criteria. 

 

The results obtained in the field measurements determined the monocular and 

binocular visual fields of each of the patients through various MATLAB 

functions, which also provided us with the values of the area of each visual field. 

From these areas, we calculated the reduction factor, which indicated the loss 

of visual field, both monocular and binocular, caused by FFP2 masks. 

 

With the results obtained we have verified that FFP2 masks cause a reduction 

in the visual field, both monocular and binocular, which can limit locomotor 

actions and tasks that involve looking down. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

En aquests últims anys degut a la pandèmia provocada per la COVID-

19, s’ha incrementat l’ús de mascaretes com a eina de prevenció contra la 

transmissió del virus. Totes aquestes mascaretes ens limiten el camp visual, 

sobretot en aquelles tasques que requereixen mirar cap al costat inferior, com 

posar un petit cargol en un estri o pujar i baixar unes escales. Això provoca que 

en algunes situacions haguem de canviar la inclinació del cap o fins i tot ens 

haguem de treure la mascareta per poder realitzar aquestes tasques de la vida 

quotidiana de manera efectiva. 

Tot i que qualsevol tipus de mascareta pot provocar una disminució del 

camp visual, les mascaretes FFP2 poden accentuar aquesta pèrdua deguda a 

la seva forma particular. El material d’aquestes és molt més rígid que el de la 

resta de mascaretes, permetent que puguin mantenir la forma un cop posades 

i, per tant, no quedant adherides a les faccions facials de cada individu. Seguint 

aquest raonament, una peculiaritat única de les mascaretes FFP2 que no té 

cap altre tipus de mascareta és que a l’alçada del nas sobresurten en forma de 

pic, la qual cosa provoca que al costat inferonasal la mascareta pugui generar 

una pèrdua visual major que a la resta de costats. 

L’objectiu d’aquest treball serà analitzar i quantificar la possible pèrdua 

de camp visual, tant monocular com binocular, produïda per l’ús de les 

mascaretes FFP2 a partir dels camps visuals obtinguts mitjançant un 

campímetre manual de Goldmann. 
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2 MARC TEÒRIC 
 

2.1 CAMP VISUAL MONOCULAR 
 

El camp visual és la regió de l’espai en la que els objectes poden ser 

percebuts simultàniament quan es manté la fixació sobre un objecte determinat, 

fix i immòbil, i amb el cap estacionari (Medrano S, 2007). 

El camp visual és una prova que es realitza monocularment i presenta 

uns valors límit d’uns 90º al costat temporal, 70º al costat inferior i 60º tant en el 

costat nasal com en el superior. Aquests valors són aproximats i poden patir 

petites variacions en funció de cada pacient. 

Amb els valors esmentats anteriorment, a la figura 1 podem veure com 

seria la representació gràfica del camp visual monocular per a cadascun dels 

ulls en un sistema binocular, amb la localització de la taca cega inclosa. 

         Figura 1.1:     Figura 1.2:  

Camp visual monocular de l’ull esquerre       Camp visual monocular de l’ull dret 

 

Com podem observar, el camp visual monocular és molt més reduït als 

costats superior, inferior i nasal respecte al costat temporal; això és degut a la 
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fisonomia de la cara, ja que parts com les celles, el nas o les galtes delimiten el 

camp visual als diferents costats que hem anomenat a excepció del temporal, 

en el qual és directament la retina la que limita el seu camp visual. A més, 

també cal tenir en compte que a la papil·la òptica no hi ha fotoreceptors i, per 

tant, en aquesta part de la retina trobarem una taca cega a la qual no 

percebrem cap estímul que se’ns presenti. Aquesta taca cega està localitzada a 

15º cap al costat temporal i 1,5º cap al costat inferior respecte el punt de fixació 

(Puell C, 2006). 
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2.2 CAMP VISUAL CONJUNT 
 

El camp visual conjunt es defineix com la regió de l’espai formada per la 

superposició dels dos camps monoculars en situació de fixació binocular sobre 

un objecte determinat que està fixe i immòbil, i amb el cap estacionari 

(Harrington D, 1993). 

El camp visual conjunt té un abast de més de 180º horitzontalment i 

d’uns 135º verticalment,  tot i que caldrà tenir en compte que hi haurà unes 

zones concretes d’aquest camp visual, anomenades creixents temporals, que 

només podran ser observades monocularment, degut sobretot al nas, el qual 

evita la visió binocular en aquestes zones. 

A la figura 2 podem observar la representació gràfica del camp visual 

conjunt, tenint en compte que només la part central, pintada de color lila, serà 

vista binocularment, mentre que la zona de color salmó serà observada 

monocularment per l’ull esquerre, i la de color blau l’observada per l’ull dret. 

 

Figura 2: Camp visual conjunt 
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2.3 CAMP VISUAL BINOCULAR 
 

El camp visual binocular és la regió de l’espai a la qual els objectes 

poden ser percebuts binocularment quan es manté la fixació binocular sobre un 

objecte determinat que està fixe i immòbil, i amb el cap estacionari. Per a que 

es produeixi la visió binocular i, en conseqüència, el camp visual sigui 

binocular, s’han de superposar els camps monoculars dels ulls dret i esquerre, 

de tal forma que la regió de l’espai on estigui contingut l’objecte pugui ser 

percebuda simultàniament amb la retina d'ambdós ulls quan aquests estan 

immòbils mantenint la fixació sobre un punt determinat (Puell C, 2006). 

El camp visual binocular presenta un límits aproximadament d’uns 60º 

als costats dret, esquerre i superior i 75º al costat inferior (Racette et al, 2016). 

A la figura 3 podem veure la representació gràfica d’aquests valors (el camp 

visual binocular seria tota la regió pintada de lila). 

 

Figura 3: Camp visual binocular 
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2.4 PERIMETRIA CINÈTICA 
 

La perimetria és l’estudi de la sensibilitat retinal al contrast en els 

diferents punts del camp visual i el seu objectiu és definir la regió del camp 

visual per detectar alteracions en aquesta (Sorlí E, 2007). 

Tot i que per a la mesura del camp visual existeixen 2 tipus de 

perimetries, les quals són la perimetria cinètica i la perimetria estàtica, només 

ens centrarem en la cinètica, ja que és la que utilitzarem en aquest estudi 

mitjançant el campímetre de Goldmann (Medrano S, 2007). 

La perimetria cinètica consisteix a presentar un estímul lluminós d’una 

intensitat estandarditzada que es desplaça a una velocitat constant de 2º per 

segon a través d’un semimeridià determinat des de la perifèria cap al punt de 

fixació fins que és percebut pel pacient; aquest procés és conegut com el 

mètode dels límits descendent. Un cop el pacient ha detectat l’estímul, es 

registra el valor obtingut i es desplaça l’estímul cap al següent semimeridià, 

situat a 15º de l’anterior. Es torna a repetir el mateix procediment descrit 

anteriorment fins ha completar els 360º del camp visual. Amb tots els valors 

s’obtenen una sèrie de punts que es connecten entre ells i creen una isòptera 

(conjunt de punts límit amb una mateixa intensitat lluminosa al camp visual) que 

correspon a la de l’estímul que s’ha utilitzat (Sorlí E, 2007).  

Per tal de determinar el camp visual mitjançant la perimetria cinètica, 

existeixen diversos materials, entre els quals destaquen els següents: 

- Perímetre d’arc: Aquesta tècnica consisteix a situar un estímul a una 

vareta a través de la qual l’estímul es pot moure al llarg d’un dels 

meridians del camp visual. A més aquesta vareta pot anar girant de tal 

forma que es puguin obtenir els valors del camp visual pels diferents 

meridians d’una semiesfera. 

- Pantalla tangent: Situant el pacient a una distancia d’1 m o 2 m d’una 

pantalla negra movem uns estímuls rodons i de color blanc a través 

d’aquesta. Aquesta tècnica permet una molt bona exploració dels 30º 
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centrals de la retina, a més contra més allunyada estigui la pantalla del 

pacient, més eficaç serà la prova per detectar escotomes. 

- Perimetria manual cinètica: L’estímul es desplaça des de la perifèria cap 

al punt de fixació mitjançant la tècnica que hem anomenat anteriorment 

(a la perimetria cinètica) creant una isòptera. És la tècnica utilitzada en el 

campímetre de Goldmann, del qual parlarem més detingudament en el 

proper apartat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valoració de la pèrdua de camp visual  
deguda a les mascaretes FFP2  

Adrià Mateo Remacha  
  

 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  13 

2.5 CAMPIMETRE DE GOLDMAN 
 

El campímetre de Goldmann (figura 4) és l’instrument més utilitzat en la 

campimetria manual cinètica i consisteix en campímetre manual de projecció 

amb una cúpula hemisfèrica de radi 33 cm i una mentonera per a situar al 

pacient.  Mitjançant aquest campímetre l’examinador pot projectar un estímul 

lluminós a un punt localitzat a l’interior de la cúpula per veure si el pacient el pot 

percebre, a la vegada que l’examinador pot observar la fixació del pacient a 

través d’un telescopi amb una diana de fixació incorporada (Sorlí E, 2007). 

 

  

 

    Figura 4: Imatge frontal (esquerra) i lateral (dreta) del campímetre de 

Goldmann 

 

El campímetre de Goldmann és capaç de mesurar tota la regió del camp 

visual del pacient de forma monocular, generant una sèrie punts que al unir-los 
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crearan una isòptera. Cada isòptera ha d’estar pintada amb un color diferent en 

funció de la mida i la intensitat de l’estímul que s’utilitzi, els quals es poden 

escollir. A l’hora d’escollir la mida i la intensitat d’aquest estímul, es segueix un 

codi determinat. La mida de l’estímul pot variar entre 0 i V (on 0 es la mida més 

petita i V la més gran), mentre que la intensitat, la qual es canvia mitjançant 

filtres de densitat òptica neutra, pot variar entre 1 i 5 per cada canvi de 5 dB (on 

1 es la intensitat més tènue i 5 la més brillant), o bé entre a i e en canvis d'1 dB 

(on a es la intensitat més tènue i e la més brillant). Les unitats de la mida i la 

intensitat de l’estímul són els decibels (dB), els quals comparen el valor 

d’aquestes amb la màxima mida i intensitat que pot generar el campímetre. 

Representen una escala logarítmica i el valor obtingut no pot mesurar-se amb 

cap altre instrument que no sigui el campímetre original. Els estímuls més 

comuns que s’utilitzen al campímetre de Goldmann són el I4e per avaluar el 

camp visual perifèric i el I2e per analitzar el camp visual central (Dersu et al, 

2006). 

A la figura 5 podem observar la taula amb els filtres i les mides que 

incorpora el campímetre de Goldmann. 

 

Figura 5: Taula de filtres i  mides disponibles al campímetre de Goldmann 
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2.6 MASCARETES FFP2 
 

Les mascaretes FFP2 (en anglès, filtering face-piece) formen part de la 

família de les mascaretes autofiltrants o respiradores i ofereixen un nivell de 

protecció superior que les mascaretes quirúrgiques, ja que poden filtrar 

partícules amb una mida menor. Aquest tipus de mascareta presenta una 

eficàcia de penetració màxima de partícules del 94% i un percentatge de fuga 

cap a l’interior màxim del 8%. Les mascaretes FFP2 poden presentar una 

vàlvula que faciliti la exhalació, reduint així la humitat i la calor a l’interior de la 

mascareta per tal de proporcionar a l’usuari una major comoditat. (Aranaz J, 

2020).  

Per a que la mascareta FFP2 sigui efectiva ha de quedar perfectament 

ajustada a la cara de la persona que la porti, per aquesta raó cal evitar que 

l’usuari de la mascareta porti barba, que les gomes elàstiques que van fins 

l’orella no quedin folgades i que el clip situat a la part superior de la mascareta 

quedi recolzat correctament sobre el nas (Courty et Kierlik, 2020). 

 

 

Figura 6: Mascareta FFP2 
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3 OBJECTIUS I HIPÒTESI DEL TREBALL 

 

3.1 OBJECTIUS 
 

1. Avaluar si existeix una pèrdua de camp visual monocular i binocular per 

l’ús de les mascaretes FFP2 a partir de la determinació dels camps 

visuals monoculars amb i sense mascareta mitjançant el campímetre 

manual de Goldmann. 

2. Quantificar la pèrdua de camp visual monocular i binocular per l’ús de 

les mascaretes FFP2 a la vida quotidiana 

3. Localitzar a quina regió de l’espai del hemicamp inferior es produeix la 

pèrdua de camp visual per l’ús de les mascaretes FFP2 

 

3.2 HIPÒTESI DEL TREBALL 
 

Tal i com hem anomenat abans, l’objectiu del treball és esbrinar si 

existeix una pèrdua de camp visual, tant monocular com binocular, per l’ús de 

les mascaretes FFP2 i, en cas afirmatiu, quantificar-la i localitzar-la. A partir 

d’aquesta idea, podem generar dues hipòtesis que seran objectes d’estudi. 

1. Les mascaretes FFP2 redueixen el camp visual monocular a l’hemicamp 

inferior. 

2. Les mascaretes FFP2 redueixen el camp visual binocular a l’hemicamp 

inferior. 
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4 MÈTODE EXPERIMENTAL 

 

La part pràctica del treball es basarà en la realització de campimetries a 

pacients, primerament sense portar cap mascareta, i després portant una 

mascareta FFP2 ben ajustada a la cara. Aquestes campimetries s’hauran de 

realitzar monocularment per cada un dels ulls i en les dues situacions 

esmentades anteriorment, per tal de valorar tant el camp visual monocular com 

el camp visual binocular. Aquest últim el determinarem a partir de intersecció 

dels dos camps visuals monoculars.  

El nostre objectiu serà intentar confirmar les hipòtesis del treball 

anomenades a l’apartat anterior, les quals es resumeixen en valorar si existeix 

una pèrdua de camp visual, tant monocular com binocular, important al portar 

una mascareta FFP2. 

A més cal destacar que degut a la crisi sanitària causada per la COVID-

19 s’ha redactat un document (annex 1) sobre el qual queda constatat que la 

part experimental del treball s’ha realitzat sota un control estricte de neteja, 

desinfectant tot el material i trastam utilitzat, a més de mantenir la distancia de 

seguretat amb el pacient en tot moment i deixant un temps entre dos pacients 

consecutius per tal de mantenir una ventilació adequada del laboratori. També 

el pacient ha hagut de signar una declaració d’autoresponsabilitat (annex 2) 

confirmant que no pateix cap símptoma ni ha estat en contacte estret amb un 

pacient amb COVID-19 en els darrers dies.  
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4.1 CRITERIS DE SELECCIÓ DE LA MOSTRA 
 

A l’hora d’escollir la mostra, s’han seguit els criteris d’inclusió següents: 

1. Tenir una edat entre 18 i 30 anys 

2. Ser emmetrop o presentar una ametropia inferior a 3D 

3. En cas de presentar una ametropia superior a 3D, ser usuari de lents de 

contacte i realitzar les proves amb elles posades 

4. No patir cap patologia ocular 

5. Presentar estereopsi (i, en conseqüència, visió binocular) 

6. Estar vacunat davant la COVID 19 

7. Signar la declaració d’autoresponsabilitat confirmant que ni el pacient ni 

cap contacte estret seu pateix els símptomes que apareixen en ella. 

La mida de la mostra analitzada ha sigut de 23 persones, les quals 7 

eren homes i 16 eren dones, i tots ells complien els criteris d’inclusió que hem 

anomenat. L’edat mitjana dels pacients és de 22.3 anys i la desviació estàndard 

de 2.1 anys. 
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4.2 MATERIAL 
 

Durant la realització de la pràctica s’han utilitzat els elements següents: 

1. Campímetre de Goldmann: Descrit a l’apartat 2.5. A la figura 7 podem 

observar representades les parts del campímetre. 

 

 

  Figura 7: Parts del campímetre de Goldmann 

 

2. Mascareta FFP2: Tipus de mascareta utilitzada per a la realització de la 

part experimental. Està formada per un filtre, dues gomes elàstiques que 

van a les orelles i un clip que ha de quedar recolzat sobre el nas. A la 

figura 8 podem veure com ha de quedar una mascareta FFP2 

correctament ajustada a un pacient 
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        Figura 8: Mascareta FFP2 ben ajustada a la cara del pacient 

3. Oclusor: Estri utilitzat per a tapar un ull per tal de realitzar la campimetria 

monocularment i evitar que es solapin els camps visuals dels dos ulls al 

realitzar la prova. A la figura 9 podem contemplar una imatge de com és 

l’oclusor utilitzat durant la part experimental. 

 

 

Figura 9: Oclusor 
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4. Full de registres: Full de mida DIN A4 que serveix per a representar els 

valors obtinguts al campímetre de Goldmann. Aquest full es col·loca en 

un suport situat al campímetre, el qual podem observar a la figura 7, i 

mitjançant el moviment del braç pantògraf podem marcar al full quin és 

el valor del camp visual obtingut pel pacient a cada meridià representat 

en aquest full de registres. A la figura 10 podem observar com és el full 

de registres utilitzat. 

 

 

Figura 10: Full de registres 
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4.3 PROCEDIMENT 
 

Per tal de dur a terme les campimetries hem utilitzat el campímetre 

manual de Goldmann, situat al laboratori de la visió binocular de l’edifici de la 

facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. L’estímul utilitzat ha sigut del tipus 

II4e, el qual correspon a una mida de 1mm2 i a una intensitat de 200asb. La 

luminància de la cúpula es va calibrar seguint les instruccions del campímetre 

per tal de que hi hagués una lluminositat de fons de 31.5asb. Aquest procés 

només es va realitzar la primera vegada que es va utilitzar l'aparell. Per altra 

banda, hem de tenir en compte que els meridians 0º i 180º no s’avaluaran ja 

que el campímetre en aquests meridians presenta unes incisions a la cúpula 

que permeten el moviment del braç que projecta l’estímul a la hemisfera del 

campímetre i, per tant, en aquesta zona l’estímul no es pot projectar. 

Posteriorment per calcular el valor que pren el camp visual a aquests meridians 

prendrem els resultats del meridià anterior i posterior al de 0º i al de 180º i 

calcularem el promig. A més, només realitzarem la campimetria de l’hemicamp 

inferior degut a que les mascaretes FFP2 només poden produir una pèrdua de 

camp visual en aquesta regió. Per tant, realitzarem la campimetria des del 

meridià 165º fins al meridià 15º, en passos de 15º, ja que el full de registres 

permet resseguir els meridians en aquest interval, tot tenint en compte que no 

s’anotaran al full els valors dels meridians 0º i 180º per la raó que acabem 

d’anomenar. 

Respecte el moviment de l’estímul a l’hora de prendre la mesura del 

camp visual, hem utilitzat el mètode dels límits ascendent i descendent, el qual 

consisteix en prendre dues mesures, la primera d’elles des de la perifèria d’un 

meridià determinat cap al punt de fixació del pacient fins que aquest percebi 

l’estímul, moment en el qual ens avisarà i apuntarem el valor al full de registres, 

la segona des d’aquest punt cap a la perifèria del mateix meridià, fins que el 

pacient deixi de percebre l’estímul, on ens tornarà a avisar i anotarem també 

aquest valor. Fent el promig dels dos valors obtindrem el valor del camp visual 
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en aquell meridià. Repetint aquest procediment per cada un dels meridians 

estudiats obtindrem el camp visual monocular del pacient. 

A l’hora d’ agafar un pacient el primer de tot serà donar-li el full amb la 

declaració d’autoresponsabilitat confirmant que no pateix cap símptoma ni ha 

estat en contacte estret amb un pacient amb COVID-19 en els darrers dies per 

a que la signi. Seguidament li passarem al pacient un test titmus en el qual li 

demanarem que agafi les ales de la mosca (així ens demostrarà que té 

estereopsi i, en conseqüència, visió binocular). Un cop hem realitzat tot això 

situarem el cap del pacient a la mentonera del campímetre, sense la mascareta 

i amb l’ull esquerre tapat amb l’oclusor, assegurant-nos que quedin ben 

recolzats el front i la barbeta a la mentonera. A continuació demanarem al 

pacient que fixi la seva mirada sobre el punt negre situat al centre de la cúpula 

(el qual haurà de mantenir fixat durant tota la prova) i, amb l’ajut del telescopi, 

centrarem el seu ull amb el centre de la diana de fixació. Això ens permetrà 

observar la fixació del pacient durant la prova evitant possibles valors erronis 

en el cas de que el pacient deixi de fixar en aquest punt. En aquest moment ja 

podem començar la campimetria, en la qual s’utilitzarà el mètode dels límits 

descendent, que hem explicat anteriorment. Anirem apuntant al full de registres 

els valors obtinguts de camp visual per a cadascun dels meridians avaluats. Un 

cop finalitzat apliquem el mateix procediment a l’altre ull. Aquest procés el 

realitzarem tant amb la mascareta FFP2 posada com sense ella. 
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4.4 PROCESSAMENT DE LES DADES 
 

Un cop realitzades totes les campimetries s’han passat a Excel els 

resultats obtinguts al full de registres de cada pacient. En aquest Excel haurem 

de passar a graus tots aquests valors seguint una sèrie de passos. Primer de 

tot mesurarem la longitud del meridià 0º-180º al full de registres, el qual 

correspon a una distancia de 21,5 cm. Aquesta distancia seria la d’un camp 

visual de 180º d’obertura. Per tant, per saber el límit del camp visual dels 

pacients en graus d’obertura (α), caldrà mesurar la distancia (x) que hi ha des 

del punt que hem marcat al full de registres durant la campimetria fins al centre 

d’aquest. Amb aquests tres valors ja podem esbrinar el camp visual per cada 

meridià en graus d’obertura a partir d’una regla de 3 que descriurem a 

continuació: 

 

Per tal de processar totes aquestes dades, representar-les gràficament i 

així poder comparar i avaluar la possible pèrdua de camp visual per l’ús de 

mascaretes FFP2, s’ha hagut de fer la representació en coordenades polars 

dels camps visuals experimentals a través del programa MATLAB. A partir 

d’aquí, s’han ajustat aquests valors per a un polinomi amb la funció polyfit de 

MATLAB, la qual permet tenir una representació suavitzada d'aquests camps 

visuals. Aleshores amb la funció polyarea de MATLAB s’ha pogut calcular l’àrea 

continguda dins de la gràfica. Cal tenir en compte que la funció polyarea de 

MATLAB només és capaç de donar el valor de l’àrea del camp visual si aquesta 

està tancada completament. Per això haurem d’escollir uns valors per a 

l’hemicamp superior i així completar tot el camp visual. Les dades que 

utilitzarem seran les mateixes per a tots els pacients i seran els valors 

considerats de normalitat. A més, aquests valors seran iguals tant en el camp 

visual amb la mascareta FFP2 com en el camp visual sense ella, ja que les 

mascaretes no tenen cap repercussió a l’hemicamp superior. Per tal de realitzar 

totes aquestes tasques amb el MATLAB, s’han hagut de crear tres funcions, el 
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codi de les quals pot ser consultat a l’annex 3. L’objectiu de cada una de les 

tres funcions és la següent: 

1. Funció ratiomonoc: El seu objectiu és representar els dos camps visuals 

monoculars d’un mateix ull (amb i sense mascareta FFP2) i calcula la 

relació d'àrees. 

2. Funció plotareabinoc: Té com a propòsit representar el camp visual 

conjunt de l’ull dret i esquerra i calcula l'àrea del camp visual binocular. 

Cal tenir en compte que aquesta funció només representa el camp visual 

conjunt amb la mascareta FFP2 o sense ella, però no els dos alhora, per 

tant, el quocient d'àrees binoculars entre els dos camps visuals s’ha de 

calcular apart. 

3. Funció grafic_bino: La seva finalitat és representar gràficament els dos 

camps binoculars (amb i sense mascareta FFP2) i calcula la relació 

d’àrees. 

Amb aquestes tres funcions tindrem la representació gràfica del camp 

visual de cada pacient per cada situació estudiada i, a més, a través d’una sèrie 

de relacions d'àrees entre els camps visuals, podrem quantificar la possible 

pèrdua de camp visual per l’ús de mascaretes FFP2. Aquestes relacions les 

explicarem més detalladament a continuació: 

1. Quocient d’àrea (Q): Calcula la relació que hi ha entre el camp visual 

amb mascareta FFP2 i el camp visual sense mascareta FFP2, tant 

monocularment com binocularment. Aquest quocient s’ha pogut calcular 

gracies al MATLAB, el qual mitjançant la funció polyarea permet  donar 

un valor a l'àrea de cada camp visual representat gràficament al 

programa, i calcular el quocient entre dos àrees el qual s’obté de la 

següent expressió:   

  Q=Camp Visual amb mascareta FFP2/Camp visual sense mascareta FFP2 

2. Factor de reducció (FR): Quantifica la disminució de camp visual, tant 

monocular com binocular, produïda per la mascareta FFP2 en 

comparació al camp visual sense mascareta FFP2. Sempre té un valor 
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entre 0 i 1. Contra més gran sigui aquest valor, el camp visual amb 

mascareta FFP2 presentarà una reducció major. El factor de reducció 

(representat en %) es pot obtenir amb l’expressió següent : 

FR=(1-Q )·100 

Cal tenir en compte que la funció polyarea de MATLAB només és capaç de 

donar el valor de l’àrea del camp visual si aquesta està tancada completament. 

Per això haurem d’escollir uns valors per l’hemicamp superior i així completar 

tot el camp visual. Les dades que utilitzarem seran les mateixes per tots els 

pacients i seran els valors considerats de normalitat. A més, aquests valors 

seran iguals tant en el camp visual amb la mascareta FFP2 com en el camp 

visual sense ella, ja que les mascaretes no tenen cap repercussió a l’hemicamp 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valoració de la pèrdua de camp visual  
deguda a les mascaretes FFP2  

Adrià Mateo Remacha  
  

 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  27 

5 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

A l’hora de presentar els resultats agafarem el pacient amb els valors de 

camp visual més representatius de tots els realitzats i els descriurem amb 

detall. La resta de gràfiques obtingudes estaran representades als annex 4 

(camps visuals monoculars), 5 (camps visuals conjunts) i 6 (camps visuals 

binoculars), amb els seus valors respectius d’àrea per cada cas. 

 

5.1 CAMP VISUAL MONOCULAR 
 

Primerament mostrarem els valors obtinguts al camp visual monocular. El 

pacient escollit ha sigut el número 19. A la taula 1 podem observar els valors 

obtinguts del camp visual tant amb la mascareta FFP2 posada com sense ella 

per aquest pacient, mentre que a la figura 11 podem observar les 

representacions gràfiques del camp visual monocular per l’ull esquerre i l’ull 

dret. 

 

Taula 1: Valors obtinguts del camp visual 
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Figura 11:Camps monoculars dels ulls esquerre (a l’esquerra) i dret (a la dreta) 

 

Tal i com podem observar s’ha representat el camp visual monocular per 

a cada ull amb una mascareta FFP2 correctament posada i sense ella, 

superposant els valors obtinguts per visualitzar la possible pèrdua de camp 

visual monocular que comporta portar una mascareta FFP2. Les imatges de 

l’esquerra corresponen al camp visual de l’ull esquerre i les de la dreta són les 

del camp visual de l’ull dret. Per quantificar la pèrdua de camp visual monocular 

hem obtingut a partir de la gràfica un valor de quocient d’àrea a partir del qual 

traurem el factor de reducció que ens donarà un valor més visual de quina ha 

sigut la disminució de camp visual per l’ús de les mascaretes FFP2. 

A la gràfica representada podem veure que es produeix una lleugera 

disminució del camp visual monocular a l’hemicamp inferior, concretament al 

quadrant inferonasal. També cal remarcar que al quadrant inferotemporal la 

pèrdua de camp visual és pràcticament inexistent. Per tant, podem afirmar que 

les mascaretes FFP2 produeixen una disminució del camp visual monocular 

entre els meridians 285º i 195º per l’ull dret, i entre 255º i 345º per l’ull esquerre. 

A la taula 2 podem observar els valors del quocient d’àrea i del factor de 

reducció de cada ull obtinguts a partir de les gràfiques del camp visual 

monocular del pacient 19. 
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 Quocient d’àrea (Q) Factor de reducció (FR) 

Ull dret 0.951 4.87 

Ull esquerre 0.958 4.25 

Taula 2: Quocients d'àrea i factors de reducció del camp visual monocular 

 

El quocient d’àrea obtingut al camp visual monocular en aquest cas és de 0.951 

per l’ull dret i 0.958 per l’ull esquerre i, en conseqüència, el factor de reducció, 

el qual ens indica la disminució del camp visual monocular per l’ús de les 

mascaretes FFP2, és d’un 4.87% per l’ull dret i d’un 4.25% per l’ull esquerre.  
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5.2 CAMP VISUAL CONJUNT 
 

En aquest apartat descriurem els resultats obtinguts al camp visual 

conjunt del pacient 19. A la figura 12 podem observar les representacions 

gràfiques del camp visual conjunt tant amb la mascareta FFP2 posada com 

sense ella. 

 

Figura 12: Camps visuals conjunts 

 

 Com podem veure les imatges de l’esquerra corresponen al camp visual 

conjunt sense la mascareta FFP2 posada, mentre que les imatges de la dreta 

són les del camp visual conjunt portant la mascareta FFP2. Per quantificar la 

pèrdua de camp visual binocular hem obtingut per cada gràfica el valor de 

l’àrea de la regió que compren el camp visual binocular, tant amb la mascareta 

FFP2 posada com sense ella. A partir d’aquests dos valors podem extreure el 

quocient d’àrea corresponent al camp visual binocular i, a partir d’aquí, el factor 

de reducció que ens informarà d’una manera més visual de la reducció del 

camp visual binocular per l’ús de les mascaretes FFP2. 

En aquest cas degut a que els valors dels camps visuals no estan 

superposats és difícil confirmar visualment si existeix una disminució del camp 

visual, ja que la variació és molt lleugera. Per aquesta raó en el proper apartat 
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es realitzarà una comparació dels camps visuals binoculars superposant els 

valors amb la mascareta FFP2 posada i sense ella. La finalitat de la 

representació dels camps visuals conjunts és obtenir els valors del quocient 

d’àrea i el factor de reducció gràcies al càlcul d’àrees proporcionat pel 

MATLAB, els quals també presentarem en el proper apartat. 
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5.3 CAMP VISUAL BINOCULAR 
 

Finalment, per poder observar d’una manera més explícita quina és la 

pèrdua de camp visual binocular per l’ús de mascaretes FFP2, a la figura 13 

s’ha representat el camp visual binocular del pacient 19 amb una mascareta 

FFP2 correctament posada i sense ella, superposant els valors obtinguts per 

visualitzar la pèrdua de camp visual de forma més clara. 

 

 

          Figura 13: Camp visual binocular 

 

Tal i com podem veure a la gràfica representada la pèrdua de camp 

visual binocular és generalitzada a tot l’hemicamp inferior, tot i que aquesta es 

menys marcada al costat inferior, concretament al meridià 270º. 

A la taula 3 podem observar el valors de l’àrea del camp visual binocular 

del pacient 19 extrets a partir de les gràfiques del camp visual conjunt, 

juntament amb les dades del quocient d’àrea i del factor de reducció calculades 

a partir de les àrees del camp visual binocular. 
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Àrea amb 

mascareta 

Àrea sense 

mascareta 

 

Quocient 

d’àrea (Q) 

Factor de 

reducció (FR) 

10075 9219.9 0.914 8.58% 

Taula 3: Àrees, quocients d'àrea i factors de reducció del camp visual binocular 

 

El quocient d’àrea obtingut al camp visual binocular és de 0.914 i, en 

conseqüència, el factor de reducció, el qual ens indica la disminució del camp 

visual monocular per l’ús de les mascaretes FFP2, és d’un 8.58%. 
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5.4 COMPARACIÓ DELS RESULTATS DELS CAMPS VISUALS 

MONOCULAR I BINOCULAR 
 

Finalment realitzarem una comparació entre els valors dels camps 

visuals monoculars i binoculars obtinguts a partir de les gràfiques realitzades 

per tal de valorar si existeixen diferencies significatives entre ells. 

A la taula 4 podem observar la comparativa entre les mitjanes dels 

quocients d’àrea i dels factors de reducció obtinguts, juntament amb les seves 

desviacions estàndard, les quals ens indicaran la dispersió dels valors respecte 

la mitjana, per cadascun dels dos camps visuals esmentats. 

 Quocient 

d’àrea (Q) 

Desviació 

estàndard (Q) 

Factor de 

reducció (FR) 

Desviació 

estàndard (FR) 

Camp visual 

monocular 

0.951 0.007 4.94% 0.7 

Camp visual 

binocular 

0.912 0.012 8.80% 1.2 

Taula 4: Resultats dels quocients d’àrea i dels factors de reducció amb les 

seves desviacions estàndard monoculars i binoculars 

 

Com podem veure el quocient d’àrea del camp visual monocular és 

major que el del camp visual binocular. Això implica que el seu factor de 

reducció serà menor i, en conseqüència, el camp visual monocular presentarà 

una pèrdua de camp visual menor que el camp visual binocular. En aquest 

sentit també cal destacar que la pèrdua de camp visual binocular per l’ús de les 

mascaretes FFP2 gairebé dobla en valor a la del camp visual monocular. 

Respecte les desviacions estàndard podem observar que aquestes 

també són lleugerament inferiors en el camp visual monocular en comparació 

amb el binocular. Igualment a ambdós casos són valors bastant petits, cosa 

que implica que els valors experimentals estan poc dispersos respecte la 

mitjana.  
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6 CONCLUSIONS  

 

 Existeix una pèrdua de camp visual, tant monocular com binocular, per 

l’ús de les mascaretes FFP2 

 

 Les mascaretes FFP2 provoquen una reducció del camp visual 

monocular del 4.9%. Aquesta pèrdua de camp visual està localitzada al 

quadrant inferonasal. Entre els costats inferior i temporal les mascaretes 

FFP2 no produeixen cap disminució del camp visual. 

 

 Les mascaretes FFP2 produeixen una reducció del camp visual 

binocular del 8.8%. La pèrdua de camp visual és generalitzada a tot 

l’hemicamp inferior, tot i que aquesta és menys marcada al costat 

inferior, concretament al meridià 270º. 

 

 La pèrdua de camp visual provocada per les mascaretes FFP2 pot 

dificultar totes aquelles tasques que requereixin mirar cap al costat 

inferior, especialment aquelles que impliquin fixar-se en petits detalls.  

 

 Degut a la reducció de camp visual al costat inferior també poden quedar 

limitades les accions locomotores a les quals es necessiti mirar 

inferiorment, com pujar o baixar unes escales. 

 

 Totes aquestes limitacions provoquen que les persones que porten una 

mascareta FFP2 hagin de canviar la inclinació del cap per poder 

solucionar aquestes dificultats. 
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8 ANNEXES 

 

8.1 ANNEX 1: PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 

TFG: VALORACIÓ DE LA PÈRDUA DE CAMP VISUAL DEGUT A LES MASCARETES FFP2 

(QT 2021-2022) 

INTRODUCCIÓ 

Aquest protocol té com objectiu establir mesures preventives i organitzatives necessàries per 

poder desenvolupar campimetries de Goldmann al laboratori, garantint les condicions de 

seguretat i salut de les persones enfront la COVID-19. 

 

MESURES 

- Abans de realitzar les campimetries, cada pacient omplirà un formulari de declaració 

responsable conforme no pateix cap símptoma, ni ha estat en contacte amb cap positiu en les 

últimes dues setmanes. 

- Només s’acceptaran pacients ja vacunats amb la pauta completa contra la COVID-19. 

- Tant a l’entrada com a la sortida el pacient es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic. 

- Tot el material utilitzat o que estigui contacte amb un pacient es desinfectarà seguint els 

protocols, entre pacient i pacient. 

- Hi haurà una distància de seguretat entre pacient i responsable de 1,5 metres. 

- No hi haurà més d’un pacient alhora dins de la sala. 

- Les campimetries es realitzaran amb porta i finestres obertes per tal de facilitar la ventilació. 

- El campimetre es situarà davant de la porta d’entrada al laboratori de tal forma que el 

pacient estigui localitzat en la posició més ventilada del laboratori. 

- El temps entre pacient consecutius serà de 30 minuts per tal que es ventili el laboratori. 
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8.2 ANNEX 2: DECLARACIÓ D’AUTORESPONSABILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

La finalitat d’aquest document és assegurar que el pacient declara que es troba bé i assegurar 

la seguretat de cada pacient abans de realitzar les campimetries per la part experiment del 

TFG. 

Aquesta activitat es durà a terme en el laboratori d’Òptica Fisiològica.  

● Presentes algun dels següents símptomes? 

● Febre/Febrícula 

● Tos 

● Dificultat per respirar 

● Congestió nasal 

● Mal de coll 

● Mal de panxa 

● Vòmits 

● Diarrea 

● Malestar 

● Dolor muscular 

● Mucositat

 

● Si a casa convius amb una persona que no es troba bé, quins símptomes presenta? 

 

● Febre/Febrícula 

● Tos 

● Dificultat per respirar 

● Congestió nasal 

● Mal de coll 

● Mal de panxa 

● Vòmits 

● Diarrea 

● Malestar 

● Dolor muscular 

● Mucositat 

 

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu fer l’activitat i ho comuniqueu al 

responsable. 

 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: 

Data:       Hora: 

Telèfon:      Temperatura frontal: 

 

En/Na ………………………………………………………………… manifesta que ja ha estat vacunat 

amb pauta completa contra la COVID-19, que totes les dades del formulari són certes i 

que es fa responsable de que així sigui. 

Signatura 



  
8.3 ANNEX 3: CODI DE LES FUNCIONS DE MATLAB 
 

 Codi camps visuals monoculars (ratiomonoc): 

pax=polaraxes; 

polarplot(x,y1,'o','MarkerFaceColor','none'); 

title('\fontsize{16}CAMP VISUAL MONOCULAR')  

pax.RLim = [0 100]; 

pax.RTick = [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90]; 

pax.ThetaTick = [ 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330]; 

pax.FontSize = 12; 

xx=0:pi/180:2*pi; 

yy1=spline(x,y1,xx); 

hold on 

polarplot(xx,yy1,'k','LineWidth',2);  

[xx1c,yy1c]=pol2cart(x,y1);  

area1=polyarea(xx1c,yy1c); 

yy2=spline(x,y2,xx);  

polarplot(x,y2,'^','MarkerFaceColor','none'); 

polarplot(xx,yy2,'r','LineWidth',2);  

legend('UD sense FFP2','UD sense FFP2','UE amb FFP2','UE amb FFP2'); 

[xx2c,yy2c]=pol2cart(x,y2);  

area2=polyarea(xx2c,yy2c); 

Q=area2/area1 

 Codi camps visuals conjunts (plotareabinoc): 

pax=polaraxes; 

polarplot(x,y1,'o'); 

title('\fontsize{16}SENSE MASCARETA FFP2')  

pax.RLim = [0 100]; 

pax.RTick = [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90]; 
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pax.ThetaTick = [ 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330]; 

pax.FontSize = 12; 

xx=0:pi/180:2*pi;  

yy1=spline(x,y1,xx);  

hold on  

polarplot(xx,yy1,'k','LineWidth',2);  

[xx1c,yy1c]=pol2cart(x,y1);  

yy2=spline(x,y2,xx); polarplot(x,y2,'^','MarkerFaceColor','none'); 

polarplot(xx,yy2,'r','LineWidth',2);  

legend('UD','UD','UE','UE');  

[xx2c,yy2c]=pol2cart(x,y2);  

ybin=min(y1,y2);  

[xxbin,yybin]=pol2cart(x,ybin); 

areabin=polyarea(xxbin,yybin) 

 Codi camps visuals binoculars (grafic_bino): 

ybinSense=min(y1,y2);  

xx=0:pi/180:2*pi;. 

yySense=spline(x,ybinSense,xx);  

ybinAmb=min(y3,y4);  

yyAmb=spline(x,ybinAmb,xx);  

figure; 

pax=polaraxes; 

polarplot(x,ybinSense,'o')  

title('\fontsize{16}CAMP VISUAL BINOCULAR')  

pax.RLim = [0 100]; 

pax.RTick = [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90]; 
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pax.ThetaTick = [ 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330]; 

pax.FontSize = 12; 

hold on 

polarplot(xx,yySense,'b','LineWidth',2); 

polarplot(x,ybinAmb,'^'); 

polarplot(xx,yyAmb,'k','LineWidth',2); 

legend('','Sense FFP2','','Amb FFP2') 
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8.4 ANNEX 4: CAMPS VISUALS MONOCULARS 
 

Pacient 1 

Q=0.9423      Q=0.9632  

Pacient 2 

Q=0.9424      Q=0.9555 
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Pacient 3 

Q=0.9608      Q=0.9534 

Pacient 4 

Q=0.9413     Q=0.9413 

Pacient 5 

Q=0.9532     Q=0.9592 
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Pacient 6 

Q=0.9342     Q=0.9391 

Pacient 7 

Q=0.9397     Q=0.9484 

Pacient 8 

Q=0.9493     Q=0.9511 
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Pacient 9 

Q=0.9507     Q=0.9440 

Pacient 10 

Q=0.9369     Q=0.9452 

Pacient 11 

Q=0.9472     Q=0.9437 
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Pacient 12 

Q=0.9574     Q=0.9522 

Pacient 13 

Q=0.9453     Q=0.9586 

Pacient 14 

Q=0.9373     Q=0.9386 



 

 Valoració de la pèrdua de camp visual 

deguda a les mascaretes FFP2 

Adrià Mateo Remacha 

 

 

 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 48 

 

 

 

Pacient 15 

Q=0.9542     Q=0.9554 

Pacient 16 

Q=0.9505     Q=0.943 

Pacient 17 

Q=0.9554     Q=0.9577 
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Pacient 18 

Q=0.9428     Q=0.9530 

Pacient 19 

Q=0.9575     Q=0.9513 

Pacient 20 

Q=0.9534     Q=0.9494 
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Pacient 21 

Q=0.9551     Q=0.9533 

Pacient 22 

Q=0.9433     Q=0.9367 

Pacient 23 

Q=0.9514     Q=0.9574 
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8.5 ANNEX 5: CAMPS VISUALS CONJUNTS 

 

Pacient 1 

Àrea=9725.9     Àrea=8952.0 

Pacient 2 

Àrea=9215.1     Àrea=8637.6 
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Pacient 3 

Àrea=11336.0     Àrea=10378.0 

Pacient 4 

Àrea=9996.9     Àrea=9012.4 
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Pacient 5 

Àrea=11697.0     Àrea=10754.0 

Pacient 6 

Àrea= 9895.6     Àrea=9058.3 
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Pacient 7 

Àrea=10623.0     Àrea=9515.3 

Pacient 8 

Àrea=10497.0     Àrea=9752.7 
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Pacient 9 

Àrea=10516.0     Àrea=9611.3 

Pacient 10 

Àrea=10508.0     Àrea=9538.5 
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Pacient 11 

Àrea=10220.0     Àrea=9320.2 

Pacient 12 

Àrea=9515.4      Àrea=8684.4 
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Pacient 13 

Àrea=10556.0     Àrea=9512.6 

Pacient 14 

Àrea=11528.0     Àrea=10266.0 
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Pacient 15 

Àrea=11610.0     Àrea=10409.0 

Pacient 16 

Àrea=11352.0     Àrea=10141.0 
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Pacient 17 

Àrea=10879.0     Àrea=9910.8 

Pacient 18 

Àrea=10532.0     Àrea=9453.2 
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Pacient 19 

Àrea=10075.0     Àrea=9210.9 

Pacient 20 

Àrea=10540.0     Àrea=9452.7 
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Pacient 21 

Àrea=10410.0     Àrea=9495.4 

Pacient 22 

Àrea=10656.0     Àrea=9713.7 
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Pacient 23 

Àrea=10410.0     Àrea=9591.0 
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8.6 ANNEX 6: CAMPS VISUALS BINOCULARS 
 

Pacient 1       Pacient 2 

Q=0.9204     Q=0.9373 

Pacient 3       Pacient 4 

 

Q=0.9155      Q=0.9015 
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Pacient 5       Pacient 6 

 

Q=0.9194      Q=0.9154 

Pacient 7       Pacient 8 

 

Q=0.8957      Q=0.9291 
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Pacient 9       Pacient 10 

 

Q=0.9140      Q=0.9077 

Pacient 11       Pacient 12 

 

Q=0.9120      Q=0.9127 
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Pacient 13       Pacient 14 

Q=0.9012     Q=0.8905 

Pacient 15       Pacient 16 

Q=0.8966     Q=0.8933 

 

 

 

 

 

 



 

 Valoració de la pèrdua de camp visual 

deguda a les mascaretes FFP2 

Adrià Mateo Remacha 

 

 

 

 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 67 

 

 

 

Pacient 17       Pacient 18 

Q=0.9110     Q=0.8976 

Pacient 19       Pacient 20 

 

Q=0.9142      Q=0.8968 
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Pacient 21       Pacient 22 

Q=0.9121     Q=0.9116 

Pacient 23 

 

Q=0.9213 

 

 

 

 


