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Objectius: L’objectiu del nostre estudi va ser comparar el rendiment visual en pacients amb 
astigmatismes baixos (menor o igual a 1D), a l’adaptar-los lents de contacte multifocals, 
objectivant si es produeixen variacions en la visió al neutralitzar amb LC multifocals esfèriques 
o tòriques, i així establir si l'ús d'aquestes pot compensar de manera equitativa l'astigmatisme i 
la presbícia donant lloc a resultats satisfactoris. 
 
Material i mètodes: La mostra va estar formada per 7 pacients (1 home i 6 dones) amb una 
edat promig de 55.428 ± 5.968. L'estudi es va portar a terme durant el període d'un mes. La 
primera visita va ser de selecció de pacients i es van realitzar les proves necessàries per a 
escollir la lent de contacte més adequada, tant esfèrica com tòrica. A la segona visita es va 
adaptar la primera LC que s'havia d'utilitzar durant 15 dies, després dels quals es faria una 
visita de control del seu ús mitjançant un qüestionari i la realització de proves clíniques. El 
mateix procediment es va realitzar amb el segon parell de lents de contacte.  
 
Resultats: Amb els resultats obtinguts, s'observa una millora de l'agudesa visual amb les lents 
de contacte multifocals tòriques en comparació amb les lents de contacte multifocals 
esfèriques, tant en visió llunyana com en visió propera. Amb les LC Proclear Multifocal es va 
obtenir una mitjana de 0.89 com a resultat de la prova de l’agudesa visual en visió llunyana, i 
amb les LC Proclear Multifocal Toric de 0.94. En visió propera es va obtenir una mitjana de 
0.55 amb les LC Proclear Multifocal, i de 0.61 amb les LC Proclear Multifocal Toric. 
 
Conclusió: Els resultats suggereixen que les LC Proclear Multifocal Toric milloren el 
rendiment visual de persones prèsbites amb astigmatismes baixos. 
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Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue comparar el rendimiento visual en pacientes con 
astigmatismos bajos (menor o igual a 1D), al adaptarles lentes de contacto multifocales, 
objetivando si se producen variaciones en la visión al neutralizar con LC multifocales esféricas 
ó tóricas, y así establecer si el uso de éstas puede compensar de manera equitativa el 
astigmatismo y la presbicia dando lugar a resultados satisfactorios.  
 
Material y métodos: La muestra estaba formada por 7 pacientes (1 hombre y 6 mujeres) con 
una edad promedio de 55.428 ± 5.968. El estudio se realizó durante el periodo de un mes. La 
primera visita fue de selección de pacientes y se realizaron las pruebas necesarias para 
escoger la lente de contacto más adecuada, tanto esférica como tórica. En la segunda visita 
se adaptó la primera LC que debía utilizarse durante 15 días, tras los cuales se haría una 
visita de control de su uso mediante un cuestionario y la realización de pruebas clínicas. El 
mismo procedimiento se realizó con el segundo par de lentes de contacto.  
 
Resultados: Con los resultados obtenidos, se observa una mejora de la agudeza visual con 
las lentes de contacto multifocales tóricas en comparación con las lentes de contacto 
multifocales esféricas, tanto en visión lejana como en visión próxima. Con las LC Proclear 
Multifocal se obtuvo una media de 0.89 como resultado de la prueba de la agudeza visual en 
visión lejana, y con las LC Proclear Multifocal Toric de 0.94. En visión cercana se obtuvo una 
media de 0.55 con las LC Proclear Multifocal, y de 0.61 con las LC Proclear Multifocal Toric. 
 
Conclusión: Los resultados sugieren que las LC Proclear Multifocal Toric mejoran el 
rendimiento visual de persones présbitas con astigmatismos bajos. 
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Objectives: The objective of our study was to compare the visual performance of patients with 
low astigmatisms (less than or equal to 1D), once that we adapt them multifocal contact 
lenses, aiming if their vision varies depending on whether the lenses are spherical or toric, and 
establish whether the use of these lenses can equitably compensate the astigmatism and the 
presbyopia leading us to satisfactory results. 
 
Material and methods: The study included 7 patients (1 man and 6 women) with an average 
age of 55.428 ± 5.968. The study took place for a period of one month. During the first visit we 
made the patients selection and took place all the tests to choose the proper contact lens, both 
spherical and toric. During the second visit, we adapted the first contact lens, which had to be 
used during 15 days, after that period we would make a new visit to control the use of the 
lenses by a questionnaire and clinical trials. The same procedure was carried out with the 
second pair of contact lenses. 
 
Results: The results obtained from our study, show us a visual acuity improvement with the 
toric multifocal contact lenses compared to spherical multifocal contact lenses, both distance 
and near vision. With Proclear Multifocal contact lenses we obtained an average of 0.89 as a 
result of the visual acuity test in distance vision, and with Proclear Multifocal Toric, 0.94. In 
near vision was obtained an average of 0.55 with Proclear Multifocal contact lenses, and 0.61 
with the Proclear Multifocal Toric contact lenses. 
 
Conclusion: The results suggest that the Proclear Multifocal Toric contact lenses improve 
visual performance of presbyopic people with low astigmatisms. 
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EXTENSIVE	  SUMMARY	  

	  
Introduction:	  

With age, there are certain visual disorders that affect the everyday tasks, one of these is 
presbyopia, due to a decreased ability of the accommodation capacity, derived from a loss of 
ciliary muscle tone and elasticity of the crystalline. 

Over the years, there have been numerous studies to try to find those materials and methods 
more suitable for contact lens correction of refractive error that occurs with presbyopia, often 
associated with astigmatism. 

At the age of 40-45, it begins to manifest the need for assistance in near vision, therefore, the 
correction methods should facilitate the right development of the daily activity, in addition to be 
an alternative use of glasses or refractive surgery. One of the symptoms that may accompany 
presbyopia, among others, is eyestrain, difficulty to have a clear image of the observed object in 
near vision, which results in having headaches and the need to seek clarity or light in order to 
focus. 

As we mentioned before, many times associated with any refractive error can be found 
astigmatism with values between 0.75 and 1.00D or higher, in at least one eye. Several studies 
have shown that when the astigmatism is less than 1D it tends not to neutralize it with LC, 
affecting a deficit of visual quality, which wouldn’t occur if toric contact lenses were used 
(Young, Sulley and Hunt, 2011). 

The manufacturers of contact lenses are in continuous search of the best materials and designs 
to meet an increasingly demanding market, so they must continually evolve offering products 
that neutralize the lack of visual comfort associated with adaptative problems, and work for 
continuous improvement in the field of vision. 

The possibility of improvement the quality of vision in presbyopic people with low astigmatisms 
it’s a real goal, which is possible to get with current correction methods. We commented how 
the aging population and demand of methods adapted to their visual needs, related to the 
development of the functions that can be performed on a daily basis, have led the 
manufacturers of contact lenses to study the way of adapting new materials and very high 
quality designs to the needs of a demanding market, in this case it’s possible to find Proclear 
Multifocal contact lenses and Proclear Multifocal toric contact lenses, used in patients included 
in our study. 

Manufacturers of contact lenses have to continually evolve offering products that can neutralize 
the need of the lack of visual comfort associated to the problems in the adaptation phase, and 
work for the improvement in the field of human vision. 
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Objectives:  
 
The main purpose of the present study was to compare the visual performance of patients with 
low astigmatisms (less than or equal to 1 D), once that we adapt them multifocal contact lenses, 
aiming if their vision varies depending on whether the lenses are spherical or toric, and 
establish whether the use of these lenses can equitably compensate the astigmatism and the 
presbyopia leading us to satisfactory results. 
 
Material and methods:  
 
The study included 7 patients (1 man and 6 women) with an average age of 55.428 ± 5.968. 
Before the study, all participants signed an informed consent. 
 
All patients were users of progressive glasses, 57.14% of which (4 patients) used an alternative 
method to correct these: The 42.86% were users of near vision glasses, while 42.86% were 
users of contact lenses. 71.43% of the study subjects had prior knowledge of the existence of 
multifocal contact lenses. 
 
Exclusion criteria were the presence of amblyopia and / or strabismus, intolerance to contact 
lenses, dry eye, ocular pathology, or cannot comply with the required visits. 
 
The study took place for a period of one month. During the first visit we made the patients 
selection and took place all the tests to choose the proper contact lens, both spherical and toric. 
During the second visit, we adapted the first contact lens, which had to be used during 15 days, 
after that period we would make a new visit to control the use of the lenses by a questionnaire 
and clinical trials. The same procedure was carried out with the second pair of contact lenses. 
 
Statistical analysis was performed using the program Minitab 17.0. Differences were considered 
statistically significant when p <0.05.  
 
The contacted lenses that we adapted were Proclear Multifocal Spheric and Proclear Multifocal 
Toric, manufacturer COOPERVISION. 
 
Results: 
 
The initial sample included 10 presbyopic subjects/patients with low astigmatism (-0.75 and -
1.00D). After performing the initial tests of the study, 3 patients were ruled out, 2 patients due to 
intolerance to contact lenses and 1 patient suffered “dry eye” syndrome. 
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The final sample included 6 women and 1 man, aged 47 to 63 years ( = 55.428 ± 5.968); 
refractive error was -9.00 to +3.00 D distributed with an average of -0.571 ± 3.553 D; the value 
of the cylinder was -0.25 D to -1.00 ( = -0.75 ± 0.213 D); the addition values between +2.00 to 
+3.00 D ( = 2.357 ± 0.388 D). As for pupil values, found values for photopic pupils 3.00 to 4.00 
mm ( = 3.642 ± 0.377 mm), and for mesopic pupils 4.5 to 5.5 mm ( = 4.928 ± 0.345 mm). 
 
First, we analysed the values of stereoscopic visual acuity, being the average values obtained 
with the usual correction of 47.1429 ± 9.5119 sg. arc with Proclear Multifocal contact lenses of 
65.7143 ± 13.9728 sg. and Proclear Multifocal Toric contact lenses of 62.8571 ± 17.0434 sg. 
bow, noting a significant difference regarding the correction method with regular contact lenses 
in the sample studied (p <0.0005). These values show that the patients had a normal AVE with 
the usual correction, according to the values set by Elkington, Frank and Greaney (1999), 
where the normal values of the AVE were about 50-60 sg. arc. approximately, and the subjects 
improved with the toric lens compared to the spherical lens.  
 
Results obtained after the completion of testing and analysis have been used to verify that there 
is an improvement in visual performance by adapting low astigmatism toric contact lenses 
compared to spherical lenses adaptation. 
 
Differences were observed in monocular visual acuity for contact lens design '' D '' centre-
distance, presenting visual acuity better in distance vision and visual acuity worse in near vision 
equally to the visual acuity in the design '' N '' centre-near, presenting the best AV in near vision 
and worse in distance vision, similar to Asayag, Borrat and Cross study (2005). 
 
The observed global average values (in photopic and mesopic conditions and with high and low 
contrast) in visual acuity obtained in distance vision and near vision, perceived a slight increase 
adapting Proclear Multifocal Toric contact lenses, being the average value in distant vision for 
the Proclear Multifocal contact lens ( = 0.8978) and for the Proclear Multifocal Toric LC ( = 
0.9498) and near vision for the LC Proclear Multifocal ( = 0.5509) and for LC Proclear 
Multifocal Toric ( = 0.6155). Therefore, the hypothesis of work is true: Users who have 
astigmatism, improve their visual performance with the use of toric multifocal contact lenses 
compared to spherical multifocal contact lenses. 
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Conclusions: 
 
The values obtained in stereoscopic visual acuity confirm that there is a significant difference in 
the sample studied by the method of usual correction with both contact lenses, although 
observed that between two contact lenses occur improvements to neutralize the astigmatism 
with toric contact lens. 
 
The results in distance vision with both contact lenses show a decrease averaged visual acuity 
in mesopic conditions in comparison to photopic conditions, even though the lighting did not 
have a significant effect on the studied sample. 
 
The analysis of visual acuity in low and high contrast both in distance and near vision, revealed 
a significant decrease in low contrast AV on the studied sample. 
 
The Proclear Multifocal toric contact lenses can properly correct the refractive deficite in 
presbyopic patients with low astigmatisms and improve their quality of vision because they 
provide a good visual performance, both in distance and near vision without reducing the 
stereopsis. Although the results of this study demonstrated a significant improvement in near 
vision in comparison to distance vision. 
 
The subjects / patients were assessed positively the use of Proclear Multifocal Toric contact 
lenses regard to visual performance compared with the use of multifocal spherical contact 
lenses. In terms of comfort, they better valued the Proclear Multifocal contact lenses compared 
to Multifocal Toric Proclear contact lenses. 
 
The use of the previous questionnaire and the other two more filled by the patients during the 
study, have been a good tool in order to add knowledge to the right development of this work. 
 
From my point of view, one of the areas to improve in future studies, it would be to have a larger 
sample to perform a more extensive comparative level. Another aspect to consider, as 
discussed in a meeting I attended recently about the LC multifocal, is to introduce the concept 
“defocus curve” to measure all the needs of patients in all the distances in order to get the 
proper design of the contact lens and thus reduce the abundant cases of abandonment of use 
of contact lenses. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
No és nou que la població mundial està envellint. El número de persones de 65 anys o més arreu del món 
s’ha duplicat des de 1980, i s’espera que arribi als 2.000 milions el 2050. L’increment de l’esperança de 
vida i la baixa taxa de natalitat està provocant que aquest grup de població augmenti més ràpidament que 
qualsevol altre en els països desenvolupats i, en ple desenvolupament (OMS, 2012). 
 
Dintre de la Unió Europea, Espanya és un dels països amb un percentatge més alt de persones grans. Hi 
ha dades que indiquen que al 1900 l’esperança de vida era de 34.8 anys, mentre que ara és de 82.1 anys. 
Espanya envelleix i seguirà envellint en les pròximes dècades, ja que, segons projeccions de l’INE, el 
2051 hi haurà més de 15 milions de persones majors d’edat o igual a 65 anys, el que representa un 36.5% 
del total. Aquest canvi demogràfic és especialment significatiu en el cas de les dones, donat que 
l’esperança de vida al néixer és de 85 anys, respecte als 79.2 anys dels homes (Abellán i Pujol, 2013). 
 
Aquest envelliment té implicacions de certa importància en la població pel desenvolupament de 
alteracions derivades de l’edat, una d’elles a l’àmbit de la salut visual, per l’augment de persones que 
arriben a l’edat de la manifestació de la presbícia.  
 
Presbícia, prové de la unió de dos termes grecs: presby – que significa <<vell>> i – tes que significa 
<<propi de>>, és a dir, <<propi de vells>> (Martín i Vecilla, 2010). És una condició fisiològica que sol 
aparèixer entre els 40 i 45 anys d’edat, on es produeix una disminució de la capacitat d’acomodació, 
derivada d’una pèrdua d’elasticitat del cristal·lí i del to del múscul ciliar (Martín i Vecilla, 2010). 
 
Els símptomes que poden acompanyar a la presbícia estan relacionats amb fatiga visual, per la dificultat 
de tenir una imatge nítida de l’objecte que s’observa en visió propera, el que fa que es tingui mal de cap i 
també la necessitat de buscar claredat o llum per a poder enfocar, entre d’altres, encara que aquests 
dependran de cada persona, del seu error refractiu, del sistema escollit per a la seva correcció i, de les 
seves necessitats en visió pròxima. Per exemple, la quantitat d’acomodació requerida per un miop no 
prèsbita corregit amb ulleres o lents de contacte, serà diferent que la d’un emmetrop o un hipermetrop de 
la mateixa ametropia per a la mateixa distància. El miop amb lents de contacte, tindrà una demanda de 
convergència acomodativa superior si ho comparem a la que tindria amb lents oftàlmiques (Martín i 
Vecilla, 2010). 
 
Associat gran nombre de vegades a qualsevol ametropia podem trobar l’astigmatisme amb valors entre 
0.75 i 1.00D o major en almenys un ull, que afecta aproximadament al 47.4% i al 31.8% de la població,  i 
en ambdós ulls, entre  24.1% i 15.0%, respectivament, segons l’estudi realitzat per Young, Sulley i Hunt 
(2011). S’estima que molts usuaris de lents de contacte no el porten corregit, el que repercuteix en una 
manca de qualitat de visió, situació que no es donaria amb lents de contacte tòriques que suplirien les 
seves necessitats visuals, ja que compensarien adequadament el seu error refractiu. 
 
Actualment, ens trobem en una societat en la qual l’aparença física i donar una bona imatge constitueixen 
unes de les majors preocupacions. Cada vegada són més els ‘’blogs de moda’’, campanyes publicitàries 
que apareixen en televisió o xarxes socials per informar, a una població cada cop més exigent amb el seu 
aspecte, de les últimes tendències en roba, complements i viatges, entre d’altres. 
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El sector de l’òptica, està molt pendent dels canvis i intenta estar al dia traient constantment noves línies, 
cadascuna amb gran varietat de formes, colors, així com dissenys molt millorats de vidres oftàlmics. En 
els nous paràmetres de canons de bellesa no està gaire acceptat, per un gran nombre de la població, el 
portar unes ulleres per a veure de prop, ja que és sinònim de tenir una “certa” edat. Tanmateix, hem de 
tenir en compte aquelles persones que sempre han portat lents de contacte per a neutralitzar la seva 
ametropia, i que volen continuar portant-les, encara que també necessitin compensar les seves demandes 
en visió propera. 
 
Diferents estudis (Santodomingo, Villa i Morgan, 2014), han demostrat que en el nostre país les noves 
adaptacions de lents de contacte supera la mitjana mundial. A Espanya, hi ha un 55% de nous usuaris, en 
relació al 36% en la resta de països. L’edat mitjana dels usuaris de lents de contacte, tant en Espanya com 
arreu del món, se situa als 32 anys. És d’esperar que aquesta edat mitjana augmenti com a conseqüència 
dels canvis demogràfics que s’estan produint en la societat. Dades actuals indiquen que la gran majoria 
d’usuaris de lents de contacte són dones, però que les adaptacions a homes van en augment, pel que és 
important tenir en compte aquestes variacions en el mercat de la contactologia.   
 
És constant l’aparició de nous materials de lents de contacte que milloren les seves prestacions per a 
cobrir les necessitats de cada pacient. El material més adient per a cada persona varia en funció de la seva 
ametropia i les seves condicions fisiològiques, i avui en dia existeixen diverses opcions amb materials 
permeables als gasos, o bé, amb hidrogels convencionals, o de silicona.  
 
L’adaptació de lents d’hidrogel de silicona està en alça i representa més de la meitat de les adaptacions 
totals realitzades dintre el marc espanyol. A més, s’observa en el mercat de les lents de contacte un 
augment de les adaptacions de lents tòriques, front a les esfèriques, el que demostra que cada vegada més 
el contactòleg busca la millor adaptació, tant fisiològica com òptica pels usuaris. Per altra banda, també hi 
ha un increment en les adaptacions de lents de contacte a prèsbites. A l’any 2013, l’adaptació de lents de 
contacte multifocals va representar gairebé una cinquena part dels dissenys de lents toves adaptats en el 
nostre país (Santodomingo, Villa i Morgan, 2014). 
 
És una evidència que antics mètodes de correcció de la presbícia amb lents de contacte han donat pas a 
nous dissenys que estan proporcionant grans resultats tant de comoditat com de visió, facilitant que 
l’adaptació sigui més ràpida. Aquesta dada és representativa dels canvis i dels avenços que s’estan 
produint en els patrons d’adaptació de lents de contacte per a garantir una bona qualitat de visió a una 
població que necessita veure correctament de prop i que no vol portar ulleres. 
 
Podem concretar que, les variacions en l’edat i en els estils de vida de la població repercuteixen en el 
desenvolupament de l’assistència sanitària que ha d’adaptar-se a les noves necessitats en el camp de les 
ciències de la visió, on hi ha un augment considerable de persones amb presbícia. Oferir productes que 
neutralitzin la falta de confort visual associat amb problemes adaptatius, i  treballar per a la millora 
contínua en el camp de la visió, és un repte diari per a la satisfacció d’un usuari cada dia més exigent.
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2. MARC TEÒRIC 
	  
Amb els anys es produeixen canvis fisiològics en el nostre organisme que afecten en certa mesura a la 
nostra qualitat de vida. Quantes vegades hem escoltat l’expressió: no ens podem fer grans! I és que amb 
l’edat, qualsevol canvi o petit símptoma es fa més evident. 
 

2.1. PRESBÍCIA  

En el sistema visual, canvis fisiològics molt importants donen lloc a que una persona arribi a ser prèsbita. 
Alguns d’aquests es deuen a canvis d’edat biomètrics, com per exemple, augment de pes, àrea de la 
secció transversal; altres són a nivell òptic, com ara la longitud focal, l’aberració esfèrica; i altres deguts a 
les propietats físiques com, l’espessor de la lent, la duresa i la curvatura (Glasser i Campbell, 1999). 
 
Desprès de la seva etiologia i causes, és important i essencial una comprensió global de les propietats 
òptiques i físiques de l’ull, i dels factors que interactuen, per a poder arribar a un tractament global 
correcte. 
 
Podem dir que la presbícia, com a condició fisiològica, és aquella en la qual es produeix una disminució 
de la capacitat d’acomodació per una alteració de tots els components de l’aparell acomodatiu, el cristal·lí 
i el múscul ciliar, entre d’altres. Aquesta pèrdua progressiva d’amplitud d’acomodació comença en edats 
joves, i resulta una pèrdua completa de l’acomodació a l’edat de 50 – 55 anys (Croft, Glasser i Kaufman, 
2001).  
 
Les persones prèsbites, poden queixar-se de mal de cap i malestar als ulls, amb la necessitat de separar els 
objectes progressivament per a buscar un punt correcte d’enfocament. 
	  
2.1.1. MECANISME D’ACOMODACIÓ 
	  
L’acomodació, es defineix com un canvi en el poder diòptric de l’ull, que permet enfocar a distàncies 
pròximes. 
 
La càpsula del cristal·lí juga un paper important en el mecanisme d’acomodació. Segons la teoria clàssica 
de l’acomodació (Helmholtz, 1909), l’ull està enfocat per a distàncies llunyanes quan el múscul ciliar està 
relaxat. En aquesta condició, els lligaments suspensoris de la Zònula de Zinn que s’adhereixen a 
l’equador del cristal·lí es troben en tensió, sostenen la lent i controlant la curvatura d’aquesta en un estat 
relativament aplanat. 
 
El procés de les variacions de tensions de la Zònula, produeix un moviment frontal i axial del múscul 
ciliar reduint la tensió de les fibres anteriors d’aquesta, permetent un augment de la curvatura de la lent 
adoptant una forma més esfèrica i augmentant el seu gruix axialment, obtenint com a resultat un canvi en 
la potència equivalent del cristal·lí, i per tant, en la potència ocular, permetent a l’ull enfocar els objectes 
a diferents distàncies (Glasser i Campbell, 1998).  
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Esquema 2.1.	  Mecanisme d’acomodació (Croft, Glasser i Kaufman, 2001) 

	  
 
En la imatge es pot veure una representació esquemàtica del mecanisme d’acomodació, on el múscul 
ciliar és (CM), fibres en tensió (T), fibres zonulars posteriors (PPZ), fibres zonulars anteriors (AZ), lent 
(L), plexe zonular (P), iris (I), còrnia (C), canal de Schlemm (SC), i on la fletxa indica la direcció del 
moviment del múscul ciliar durant l’acomodació (Croft, Glasser i Kaufman, 2001). 
	  
2.1.2. FENÒMENS ASSOCIATS A L’ACOMODACIÓ 
	  
Associat a l’acomodació, trobem la Tríade d’aproximació (acomodació, que permet la focalització de les 
imatges; convergència, que orienta els eixos visuals cap al punt de fixació, i miosi, les pupil·les es 
contrauen augmentant la profunditat de camp, eliminant les aberracions esfèriques perifèriques). Les vies 
nervioses (Via aferent i Via eferent), canalitzen la informació visual (Gotzens, 2011). 
 
A la Via aferent, des de les àrees d’associació visual, la informació passa al col·licles anteriors i/o àrea 
pretectal, per arribar al nucli del III parell cranial (oculomotor), on s’inicien les vies motores eferents per 
a l’acomodació, la miosi i la convergència (Gotzens, 2011).    
 
A la Via eferent, l’acomodació i miosi tenen lloc des de la porció vegetativa (parasimpàtica) del nucli del 
III parell (nucli d’Edinger-Westphall), passant per les neurones preganglionars que envien la informació 
al gangli oftàlmic on sinàpten amb les postganglionars, finalitzant unes al múscul ciliar (acomodació), i 
unes altres a l’esfínter de l’iris (miosi). La convergència es produeix quan,  des de la porció somàtica del 
III parell, les motoneurones finalitzen en el múscul extraocular recte intern (Gotzens, 2011). 
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En l’acomodació existeix una activitat mútua antagonista, un mecanisme simpàtic per a l’enfoc de 
distancies llunyanes, i un parasimpàtic per a la visió pròxima. Això, està en paral·lelisme amb l’activitat 
pupil·lar, que mostra una dilatació i una contracció reciproques, actives ambdues, en les que el 
mecanisme parasimpàtic de miosi predomina sobre el component simpàtic de midriasi (Asayag, Borrat i 
Cros, 2005). 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Esquema 2.2.	  Esquema via visual (Raffán i López, 1999)	  
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Encara que la pèrdua d’acomodació sigui el primer signe obvi de l’envelliment, en realitat és només una 
revelació del llarg procés que afecta a la potència acomodativa del cristal·lí que implica agudeses visuals 
reduïdes, entre d’altres (Pouliquen, 2013). Aquest fet, fa que els prèsbites necessitin, i se’ls hagi 
d’oferir/donar una correcció òptica adequada per a millorar la seva qualitat de vida en el marc visual. 
 
Existeixen diferents mètodes per a compensar aquesta pèrdua d’acomodació. Generalment es corregeix 
amb ulleres, encara que es pot recorre a la cirurgia quan la presbícia està associada a miopia, 
hipermetropia o cataracta. Tècniques aprovades actuals, impliquen la implantació d’una lent intraocular 
que es col·loca durant la cirurgia de cataracta.  
 
Per a determinar un tractament adequat, que actualment pot incloure la correcció amb lents de contacte, és 
molt important la realització d’un estudi personalitzat al pacient/usuari en el que s’ha de tenir en compte 
la seva edat, activitat diària i preferències personals. 
 

2.2. MÈTODES DE CORRECCIÓ DE LA PRESBÍCIA 

Els mètodes de correcció de la presbícia dependran en cada persona de la magnitud del seu defecte 
refractiu, de la seva capacitat d’acomodació i, sobretot, de la distància de treball i necessitats visuals 
d’aquesta (Martín i Vecilla, 2010). 

Una persona en l’estat inicial de la presbícia pot o no compensar-la. No és el mateix un joier, que treballa 
habitualment a distàncies pròximes, que un taxista, que treballa habitualment amb distàncies llunyanes. 

Els mètodes de correcció poden ser: ullera (més habitual), lents de contacte, o tècniques de cirurgia 
refractiva. 

2.2.1. LENTS OFTÀLMIQUES 

Aquest, és avui en dia el mètode més habitual per a la correcció de la presbícia. Tant és així, que els 
fabricants de lents oftàlmiques contínuament treuen al mercat diferents tipus de lents amb propietats cada 
vegada més innovadores per a un usuari exigent. Els mètodes de correcció més utilitzats per a la presbícia 
amb lents oftàlmiques són: 

• Ullera de lectura 

Es tracta d’una ullera amb lents monofocals que permet tenir un camp visual ampli en visió 
pròxima. És una solució per a aquelles persones que precisen d’una correcció òptica lleu en visió 
pròxima i que no precisen correcció per a visió llunyana. També, seria una solució per a aquells 
que no s’acaben d’adaptar a altres mètodes de compensació, com els bifocals o unes ulleres 
progressives. 
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• Lents bifocals 

Les lents bifocals permeten corregir en una sola lent, amb una sola ullera, la visió llunyana i la 
visió propera. Són una solució quan no és pràctic per a l’usuari l’ús de dues ulleres per la 
necessitat de corregir una ametropia, tant en visió llunyana, com en visió propera. No obstant, 
presenten un inconvenient i és que queden penalitzades les distàncies intermèdies, provocant un 
salt d’imatge pel canvi de graduació de lluny a la vora, requerint un període d’adaptació que 
variarà en funció del pacient/usuari i de la seves necessitats en la vida diària. 

Com a alternativa a les lents bifocals, per a poder disposar d’una lent amb menys restriccions que 
compensen també les distàncies intermèdies i que fos més estètica, van sorgir els progressius. 

                                                                                                                  

• Lents progressives 
 
Actualment, aquestes lents són les més utilitzades. Gràcies a les noves tecnologies s’ha 
aconseguit disposar d’una ullera que corregeix simultàniament la visió llunyana, la visió 
intermèdia, i la visió propera, cada vegada més, amb major camp visual en visió de prop, menys 
aberracions perifèriques i, un canvi de potència de lluny a potència de prop més suau tal que 
l’adaptació requerida, com en els bifocals, sigui més ràpida, aproximadament d’uns 15 dies, 
depenent de l’usuari i les seves necessitats visuals. 

 

• Lents ocupacionals 
 
Les lents ocupacionals, són un tipus d’ullera progressiva destinada a aquelles persones que no 
precisen d’una correcció òptica per a la visió llunyana, però sí per a treballar a distàncies 
intermèdies i pròximes. 

	  

2.2.2. LENTS DE CONTACTE 
	  
Al voltant dels anys 70, les lents de contacte es van començar a utilitzar entre la gent jove (15-20 anys), 
que van continuar portant-les al llarg de la seva vida. Aquesta generació (la del baby boom), que ara tenen 
entre 39 i 58 anys, han arribat a l’edat de la presbícia, i segurament voldran seguir utilitzant-les, per això, 
la indústria ha apostat per aquesta franja d’edat atès l’augment de la seva demanda en lents de contacte, 
com evidencien alguns estudis (Santodomingo, Villa i Morgan, 2014) (Bueno et al., 2005). Trobem 
diferents dissenys de lents de contacte per a compensar la presbícia:  

• Lent de contacte monofocal més ullera de prop 

Aquesta solució que aporta una major facilitat d’adaptació per part del pacient i que és una de les 
més econòmiques, consisteix en la combinació de lents de contacte rígides (RPG) o toves, més 
una ullera amb l’addició de prop, però presenta un inconvenient, la dependència de les ulleres per 
a realitzar tasques de visió intermèdia i propera. No dependre de les ulleres, ja sigui per 
funcionalitat o per estètica, és una de les motivacions que fa que un usuari acabi portant lents de 
contacte (Tomás, 2012). 
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• Monovisió 

La monovisió convencional consisteix en adaptar en un ull (dominant) una lent de contacte per a 
visió llunyana i, en l’altre ull (no dominant) una lent de contacte per a visió propera. L’èxit de 
l’adaptació, segons l’edat del pacient i de l’addició necessària, dependrà de la capacitat del 
pacient per a enfocar unes determinades imatges mentre en suprimeix d’altres.  

Una modalitat dins la monovisió és l’anomenada modificada, en la qual s’adapta una lent 
monofocal a l’ull dominant per a visió de lluny, o una lent bifocal de centre lluny, mentre que 
s’adapta una lent bifocal de centre vora o monofocal per a visió propera a l’ull no dominant 
(Serés, 2013), amb l’objectiu d’aconseguir una bona visió binocular llunyana i una acceptable 
visió propera (Tomás, 2012). 

Aquest sistema de compensació per monovisió produeix una reducció lleugera de l’agudesa 
visual binocular en condicions de baixa il·luminació, en relació amb la monocular que queda més 
afectada, disminució de la sensibilitat al contrast i reducció dels valors d’estereoagudesa 
(Johannsdottir i Stelmach, 2001). 

• Lents de contacte de visió simultània 

Aquestes lents de contacte (disponibles en materials tous i 
rígids, i diferents dissenys segons les necessitats del 
pacient/usuari) estan pensades per a millorar la 
binocularitat, el que fa necessari que les zones de visió de 
lluny i de prop estiguin centrades en tot moment dintre de 
l’ària pupil·lar. Estan relacionades amb la següent 
propietat del processament visual: ‘’Quan existeix més 
d’un focus en la retina, el sistema visual selecciona la 
imatge més nítida’’, el que significa que, el cervell 
selecciona la imatge retiniana més adient a les seves 
necessitats (Tomás, 2012). 

Si el sistema visual rep simultàniament dues imatges en la 
retina, selecciona la que és més nítida, i suprimeix l’altre. 
Si el pacient mira de lluny, la imatge nítida és la llunyana, 
i la borrosa la pròxima, i a l’inrevés si mira de prop. Al 
contrari que en la monovisió, en la que una sola imatge es 
forma en la retina de cada ull (Guzmán i Llorca, 2003). 

 

	  

	  

	  

Esquema 2.3.	  Lents de contacto de visió 
simultània (Guzmán i Llorca, 2003) 
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Segons el seu disseny es poden classificar en: 

o Lents concèntriques  

Les lents concèntriques, alternen a la zona òptica una o més seccions circulars amb la potència de 
lluny i la de prop. Segons sigui aquesta potència en la posició central, els dissenys són de centre-
lluny o de centre-prop (Guzmán i Llorca, 2003). El motiu d’aquest disseny de lent de contacte és 
proporcionar una major cobertura pupil·lar en ambdues distàncies per a  minimitzar els efectes 
distorsionants que hi puguin haver en condicions de baixa il·luminació, i així, optimitzar el 
funcionament de la lent de contacte en condicions d’alta i baixa il·luminació ambiental. No 
obstant, no queden cobertes les distàncies intermèdies. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esquemes 2.4. i 2.5.	  Lent de contacte de visió simultània concèntrica (Esquema 2.4: Guzmán i Llorca, 2003) 

o Lents asfèriques o multifocals 

Aquest tipus de lents contenen una zona central destinada a la visió llunyana o a la visió propera, 
i una corba esfèrica que realitza una variació de la potència a mesura que ens apropem a la 
perifèria. El disseny d’aquestes lents pot ser de centre-prop (superfície anterior asfèrica), o de 
centre-lluny (superfície posterior asfèrica) (Guzmán i Llorca, 2003). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  Esquema 2.6.	  Lents asfèriques de visió simultània (Guzmán i Llorca, 2003) 
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Asfèrica de centre – prop 

La potència de prop es troba a la part central (zona òptica) de la lent de contacte, augmentant el 
radi del centre a la perifèria, disminuint progressivament la potència del centre cap a la perifèria 
per a obtenir una lent de contacte positiva (Guzmán i Llorca, 2003). 

Asfèrica de centre – lluny 

La potència de lluny es troba a la part central (zona òptica) de la lent de contacte, disminuint el 
radi del centre cap a la perifèria, augmentant així la potència del centre cap a la perifèria, obtenint 
com a resultat una lent negativa (Guzmán i Llorca, 2003). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Esquema 2.7.	  Disseny lents de contacte concèntriques de visió simultània vs. disseny asfèric de visió simultània 

o Lents difractives 

Les lents difractives presenten una diferència de curvatura entre la part anterior i la posterior, 
aconseguint la potència necessària per a la visió llunyana, i mitjançant anells s’obté la potència de 
prop necessària (Tomás, 2012). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Il·lustració 2.1.	  Tinció amb fluoresceïna d’una 
lent de contacte RPG difractiva (Bausch & Lomb)	  
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Entre els avantatges i inconvenients de les lents de contacte de visió simultània trobem, que 
s’elimina la necessitat d’un sistema d’estabilització i de moviment inferior de l’ull per a enfocar 
els objectes situats a distàncies pròximes, la qualitat visual es veu reduïda per la superposició de 
les imatges, sent necessari un bon centrat dins de l’àrea pupil·lar, com s’ha comentat 
anteriorment, i a més, el rang de potències és pupil·lo-depenent (Asayag, Borrat i Cros, 2005).  

• Lents de contacte de visió alternant 

També anomenades lents bifocals de visió alternant, aquestes lents de contacte són rígides 
permeables al gas (RPG). Segueixen el mateix concepte que les lents oftàlmiques bifocals, amb 
una zona superior per a la visió de lluny i una zona inferior per a la visió de prop, necessitant 
d’un moviment i centrat determinats. Per a aconseguir un resultat adient, és necessari que en 
posició primària de mirada la pupil·la estigui en la visió de lluny de la lent de contacte, i en 
posició inferior, la lent sigui desplaçada cap amunt per la parpella inferior, de manera que la part 
inferior d’aquesta, la zona de visió de prop, quedi a l’eix visual. La parpella inferior s’ha de situar 
a 1mm del limbe inferior donant suport per al moviment vertical de la lent (Hansen, 1999). 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
Esquema 2.8. Mecanisme lents bifocals de visió alternant (Cabo i Olmo, 2012) 

 

	  
Per tal que el seu funcionament sigui correcte, s’ha de produir un moviment de translació de la 
lent de contacte facilitat per modificacions que es duen a terme en aquesta, com per exemple, 
incorporant un prisma de base inferior en la part inferior de la lent de contacte que afegeixi 
espessor i faci descendir el centre de gravetat perquè se situï en una posició inferior en l’ull, al 
mateix temps que evita la rotació de la lent de contacte. 
	  

Lluny 

Prop 
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  Esquema 2.9. Disseny truncat i prisma de base inferior en lent de contacte de visió alternant (Cabo i Olmo, 2012)	  
 

 
Si la lent s’estabilitza superiorment, comprometent la visió llunyana, es pot augmentar la potència 
del prisma, mentre que si la lent s’estabilitza inferiorment, comprometent la visió pròxima, es 
disminueix aquesta potència prismàtica (Bennett, 2008). 
 
No obstant, els pacients amb pupil·les de més de 4.5 mm en condicions mesòpiques poden 
experimentar dificultats en l’adaptació a causa de les imatges fantasma generades. També, és 
important en el parpelleig (un parpelleig pobre portarà complicacions) la qualitat de la llàgrima, 
ja que, un BUT inferior a 10 segons indicarà una possible dificultat del pacient per a portar la lent 
de contacte durant la major part del dia (Hansen, 1999). 
 
Diferents dissenys d’aquest tipus de lent de contacte: 

 
o Disseny segmentat 

 
En aquest disseny, la potència de lluny i de prop es distribueixen en dues zones: un segment 
superior per a la visió de lluny i, un segment inferior per a la visió de prop; aquest segment pot 
ser de mitja lluna, recte, o tangent. És necessari i important valorar l’estabilitat de la lent de 
contacte perquè influirà en la correcta adaptació del pacient (Asayag, Borrat i Cros, 2005).  

 
o Disseny concèntric 

 
En el disseny concèntric les graduacions es disposen separades en forma d’anells concèntrics, el 
que implica que la potència de lluny se situa en un anell central, i la potència de prop, en un anell 
perifèric (Guzmán i Llorca, 2003). 
	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esquema 2.10. Mecanisme lents bifocals de visió alternant de disseny concèntric (Guzmán i Llorca, 2003) 

Lluny 
	  

Prop 
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Per dur a terme una correcta adaptació de les lents de contacte destinades a corregir la presbícia, s’han de 
tenir en compte alguns dels canvis anatòmics i fisiològics que es produeixen en les persones prèsbites i 
que influencien en aquesta. 

Laxitud de les parpelles                                                  Ptosis palpebral 

	  

 
	  

	  
	  

	  
	  
 
 

Pèrdua de transparència, elasticitat conjuntival, i 
degeneració hialina del teixit elàstic, que pot donar lloc 
a una Pinguècula 

	  

	  

	  

               Falta d’oxigenació                                                             Sequedat ocular 

	  

	  

	  

	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pupil·les miòtiques                                                            Pèrdua de transparència de la còrnia 
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La presbícia també pot corregir-se mitjançant tècniques de cirurgia refractiva, tant a nivell de còrnia com 
intraocular. 

2.2.3. CIRURGIA REFRACTIVA 

Diferents tècniques de cirurgia refractiva poden corregir la presbícia a nivell de còrnia, amb l’ús de 
diferents làsers (excimer, etc.), i a nivell intraocular amb l’ús de lents intraocular (LIO). La seva demanda 
està augmentant ràpidament, i té a veure amb la taxa d’èxit i la satisfacció dels pacients que opten per 
aquesta tècnica. (Holzer, Sandoval i Solomon, 2003). 

Les diferents tècniques que trobem són: 

• Còrnia 

o INTRACOR: incrementa l’agudesa visual propera d’un ull mitjançant l’acció d’un làser. 
El seu mecanisme d’actuació es basa en la creació d’una sèrie d’anells concèntrics 
intracornials que donen forma a la còrnia permetent la correcció de la presbícia.  
  

o LASIK: es corregeix la visió donant forma a la còrnia per l’acció d’un làser. Es pot 
potenciar la visió llunyana de l’ull dominant i la propera de l’ull no dominant, per a que 
la combinació dels dos ulls permeti veure de lluny i de la vora al mateix temps (Arrieta, 
2010).           
   

o Queratoplàstia Conductiva (CK): mitjançant ones de radio (aplicacions de 
radiofreqüència), es modifica la curvatura cornial contraent-la, corregint mitjançant una 
tècnica de monovisió un ull per a visió llunyana i un ull per a visió propera. No afecta 
gaire bé a la visió de lluny, i en canvi s’obté una bona visió propera. És un procediment 
indicat a prèsbites joves (Furlong, 2002). 

• Cristal·lí 

o LIO: aquest mètode de correcció utilitza una lent intraocular que supleix el poder diòptric 
del cristal·lí. Es recomana a persones majors de 50 anys, amb algun defecte refractiu 
associat com miopia o hipermetropia, i quan la persona no es candidata per a ser operada 
amb làser (Comisión de óptica y acústica, 2011).  
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2.3. ASTIGMATISME 

S’estima que un nombre important d’usuaris de lents de contacte no el porten corregit, el que repercuteix 
en una manca de qualitat de visió. Aquest error refractiu es compensaria de manera adequada amb l’ús de 
lents de contacte tòriques. Santodomingo et al. (2014) en diversos estudis han demostrat l’augment del 
nombre d’usuaris amb astigmatisme que utilitzen lents de contacte tòriques.  
 
Tal com s’ha comentat a l’introducció, l’astigmatisme afecta a un gran nombre de la població. Quan 
l’afectació és monocular es troben valors d’entre 47,4% i 31,8%, i disminueix a valors entre 24,1% i 
15,0% si l’afectació és binocular (Young, Sulley i Hunt, 2011).  
 
A l’hora de decidir si les lents toves tòriques són apropiades, s’ha de tenir en compte que els pacients que 
tenen més probabilitat de requerir correcció astigmàtica són aquells amb astigmatisme en el seu ull 
dominant, un eix oblic, potència esfèrica baixa, pupil·les grans o un historial de poca satisfacció amb la 
seva visió utilitzant aquest tipus de correcció (Young i Sulley, 2011). 
 
Per als prèsbites amb astigmatisme, una bona solució i motivació per a no utilitzar les ulleres com a única 
opció, podria ser la combinació de lents de contacte (a mida de l’usuari) i d’ulleres per a diferents 
situacions o tasques. 
 
Els dissenys actuals tòrics tous, en diversos materials i modalitats, disminueixen la rotació de la lent i 
milloren l’estabilitat rotacional, a més, la  seva major permeabilitat i la possibilitat de reemplaç més 
freqüent contribueixen al seu èxit. Provar aquest tipus de lents en pacients amb astigmatisme, és tan 
convenient com la seva adaptació a les esfèriques. Aquests dissenys tòrics són més predictius en quant a 
l’adaptació, orientació i estabilitat, i estan disponibles en un major rang de paràmetres (Young i Sulley, 
2011). 
 
En definitiva, nombrosos estudis han demostrat les millores significatives en l’agudesa visual mitjançant 
l’adaptació per a astigmàtics baixos (0.75, 1.00D) de lents de contacte tòriques, en comparació amb 
l’adaptació de lents esfèriques (Richdale et al., 2007). 
 
Un bon professional ha de ser crític a l’hora de fer una correcció adequada a un pacient amb 
astigmatisme, i ha de saber recomanar l’elecció que més s’adeqüi a les seves necessitats visuals; saber 
que les lents de contacte tòriques  són una bona opció envers altres mètodes de correcció, amb una fàcil i 
ràpida adaptabilitat, comparable a la comoditat que es pot aconseguir amb una ullera, però amb el 
benefici d’una millor visió, tant en situacions estàtiques com dinàmiques. 
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3. OBJECTIUS I HIPÒTESI        

La possibilitat de millorar la qualitat de visió (directament relacionada amb la qualitat de vida) en 
pacients prèsbites amb astigmatismes baixos (≤ 1.00D), m’ha portat a considerar la realització d’aquest 
estudi/treball comparatiu del rendiment visual en persones amb aquestes característiques, mitjançant la 
realització de proves, i posteriorment, la prescripció de lents de contacte multifocals esfèriques o tòriques, 
buscant la major i millor adaptabilitat, confort i satisfacció per part del pacient.    
   

3.1. OBJECTIUS 

• Comparar el rendiment visual de pacients amb astigmatismes baixos adaptats amb lents de 
contacte multifocals, també anomenades progressives. 

 
• Comparar si es produeixen variacions en la visió binocular al neutralitzar l’astigmatisme amb 

lents multifocals esfèriques o tòriques a pacients que tinguin un astigmatisme menor o igual a 
1 D. 

 
• Establir si l’ús de les lents de contacte multifocals tòriques pot compensar de manera 

equitativa l’astigmatisme i la presbícia donant lloc a resultats satisfactoris.    
  

3.2. HIPÒTESI 

• Els usuaris que presenten astigmatisme milloren el seu rendiment visual amb l’ús de lents de 
contacte tòriques multifocals, en comparació amb l’ús de lents de contacte esfèriques 
multifocals.  

 

4. IMPLICACIONS ÈTIQUES i LEGALS SOBRE PROTECCIÓ DE 
DADES 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, es consideren confidencials totes les dades i informacions proporcionades pels pacients, que 
únicament han estat utilitzades per al propòsit de realització del present estudi. Aquesta informació sobre 
l’ús de les dades personals, s’ha facilitat als subjectes participants prèviament a la seva inclusió juntament 
amb el consentiment informat. 
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5. MATERIAL I METODOLOGIA   

Per a poder portar a terme aquest treball es va establir un criteri de selecció de pacients amb edats 
compreses entre els 45 i 65 anys, amb la característica de binocularitat normal i una agudesa visual de la 
unitat amb la seva correcció habitual o la refracció trobada amb el subjectiu. Un requisit principal era 
tenir valors d’astigmatisme entre -0.75 i -1.00 D, independentment del valor de l’esfera. Calia el seu 
compromís a complir el protocol de visites i la utilització de les lents de contacte de manera adequada.   

Prèviament, van signar un consentiment informat, degudament informats del seu contingut (naturalesa i 
procediments a realitzar), i del que implicava format part com a subjectes/pacients de l’estudi. Es va 
enviar la sol·licitud per a formar part de l’estudi a 16 persones, dels quals només 10 van accedir a formar-
ne part, per tant, el número inicial de participants va ser de 10 pacients (9 dones i 1 home). Es van 
descartar 3 subjectes (dones), dos per intolerància a les lents de contacte i una per síndrome d’ull sec. 

Els criteris d’exclusió eren: ambliopia i/o estrabisme, intolerància a les lents de contacte, ull sec, 
patologia ocular, o no poder complir amb les visites requerides.      
  

5.1. MATERIAL 

Lent de contacte Proclear Multifocal: Lent de contacte de visió simultània i de geometria asimètrica de 
material Omafilcon B (38%) i de 62% de contingut en aigua, de reemplaç mensual i ús diari de  
COOPERVISION (Annex 1). 

Lent de contacte Proclear Multifocal Toric: Lent de contacte de visió simultània i de geometria 
asimètrica de material Omafilcon B (38%) i de 62% de contingut en aigua, de reemplaç mensual i ús diari 
de COOPERVISION (Annex 1). 

Tires de FINa sòdica: Tires de fluoresceïna sòdica de la casa comercial Contacare Ophthalmics & 
Diagnostics per a valorar la qualitat de la llàgrima. 

Test de Titmus – Wirt: Test de la casa comercial Stereo Optical Co., Inc. que ens proporciona 
informació de l’agudesa visual estereoscòpica del pacient (Annex 2).  

Test Sloan Letter Logarithmic Translucent Contrast Chart: Test de la casa comercial Precision 
Vision que proporciona informació de l’agudesa visual en alt (CAT. NO. 2110) i baix 10% (CAT. NO. 
2153) contrast a 4 m (Annex 3a). 

Test Logarithmic visual acuity Chart 2000 ‘’NEW ETDRS’’: Test de la casa comercial Precision 
Vision que proporciona informació de l’agudesa visual en alt (CAT. NO. 2106) i baix 10% (CAT. NO. 
2117) contrast a 40 cm (Annex 3b).  

Luxòmetre MAVOLUX 5032C USB de las casa comercial GOSSEN, per a mesurar les condicions 
d’il·luminació ambiental fotòpiques i mesòpiques. 
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5.2. METODOLOGIA CLÍNICA 

En la primera visita, que era de selecció, els pacients van ser admesos a l’estudi segons els criteris 
d’inclusió i d’exclusió establerts per a participar en aquest. Desprès d’explicar en què consistia l’estudi i 
de resoldre els dubtes plantejats, es va obtenir mitjançant signatura el corresponent Consentiment 
Informat (Annex 4). A més, van haver d’omplir un qüestionari sobre el seu coneixement de les lents de 
contacte multifocals i què esperaven de la seva adaptació (Annex 5). 

Seguidament, es va dur a terme una revisió optomètrica complerta que incloïa: Anamnesi, mesura de 
l’agudesa visual amb la correcció habitual, Cover Test, mesura del diàmetre pupil·lar en condicions 
fotòpiques i mesòpiques, refracció, determinació de l’ull dominant, mesura de l’agudesa visual 
estereoscòpica (AVE), queratometria, biomicroscopia, temps de ruptura llagrimal (BUT), i determinació 
de la lent de contacte (Annex 6). A continuació, s’explica en què va consistir la realització d’algunes 
d’aquestes proves: 

Determinació de l’ull dominant (Test de dominància sensorial): Per a pacients d’agudesa visual de la 
unitat (requisit per a poder participar en l’estudi), es va col·locar un test d’agudesa visual igual a 0.7 en 
visió llunyana, i de forma alternant en un ull i en l’altre amb una lent de +2.00 D es va valorar sobre quin 
dels dos ulls empitjorava més la visió. En l’ull que el pacient percebia més borrositat, que era el dominant 
en visió llunyana, es col·locava la lent de contacte de disseny D, lent de contacte de centre-lluny; 
tanmateix, en l’ull no dominant, es col·locava la lent de contacte de disseny N, de centre-prop.  

Agudesa visual estereoscòpica (AVE): Es va utilitzar el test de Titmus – Wirt dissenyat a 40 cm, on era 
requisit l’ús de la correcció habitual, a més, d’unes ulleres polaritzades. Primer de tot, es començava amb 
la realització del test d’estereoagudesa més groller (la mosca), on el pacient havia d’intentar agafar les 
ales, seguidament, es feia el test dels animals, segons el qual el pacient havia d’indicar quin dels animals 
sobresortia més de la filera, i per últim, es realitzava el test dels punts de Wirt, on el pacient també havia 
d’indicar, igual que en el cas de la filera d’animals, quin era el cercle que més sobresortia.  

Temps de ruptura llagrimal (Break Up Time o BUT): Per a valorar la qualitat de la llàgrima, es va 
portar a terme una prova qualitativa invasiva on, mitjançant la instil·lació de fluoresceïna sòdica, es va 
poder mesurar l’estabilitat de la pel·lícula llagrimal, observant el temps que trigaven en aparèixer zones 
obscures en el fons verd quan el pacient deixava de parpellejar. Segons la literatura prèviament revisada 
(Serés, 2013), es consideraven valors normals de ruptura llagrimal > 5-10 segons, mentre que els valors < 
5 segons, es consideraven ull sec. 

Després de la realització d’aquestes proves, en la següent visita se’ls va adaptar la lent de contacte 
PROCLEAR MULTIFOCAL, perquè la lent de contacte PROCLEAR MULTIFOCAL TORIC, tenia una 
espera de dues setmanes per ser una lent de contacte de fabricació. En cada cas, es va considerar 
definitiva aquella lent de contacte que els hi proporcionava una agudesa visual de la unitat, tant en visió 
llunyana com en visió propera, de lo contrari es portava a terme un retoc i es demanava una nova lent de 
contacte. A cap pacient se’l va haver de demanar més de tres retocs, però sí que en diverses ocasions es 
van sol·licitar noves lents de contacte a alguns pacients perquè aquestes s’havien trencat.  
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Transcorregudes dues setmanes de l’ús de les lents PROCELAR MULTIFOCAL, els pacients van tornar 
a la consulta per a valorar el seu seguiment, prendre dades mitjançant un qüestionari de la seva comoditat 
visual relacionada amb l’ús i el seu grau de satisfacció com a usuaris (Annex 7), i per a la realització de 
les proves següents: AVE (amb les lents de contacte); AV en visió de lluny en condicions fotòpiques (87 
cd/m2), i en condicions mesòpiques (3.33 cd/m2), tant binocular com monocular (alt i baix contrast), 
realitzat per problemes d’espai a una distància de 3 metres (fórmula aplicada per a la conversió dels 
valors obtinguts)*; i AV en visió propera en condicions fotòpiques, tant binocular com monocular (alt i 
baix contrast). Proves contingudes en la fitxa clínica d’adaptació de la primera lent de contacte (Annex 8).  

 

 

 

Finalitzades aquestes proves es van adaptar les lents de contacte PROCLEAR MULTIFOCAL TORIC, i 
passades dues setmanes més, es van tornar a realitzar el qüestionari de comoditat visual (Annex 9), i les 
proves indicades anteriorment. Proves contingudes en la fitxa clínica d’adaptació de la segona lent de 
contacte (Annex 10). 

Tant en un tipus d’adaptació com en l’altre, es va seguir el nomograma d’adaptació suggerit per la casa 
comercial de les lents de contacte, que fa referència a: 

1. Fer la graduació (subjectiu) i verificar l’ull dominant amb el test de la dominància sensorial. 
2. Potència de lluny-graduació en ullera (amb distometria). 
3. Addició – addició d’ullera, mantenint-la el més baix possible. 

4. Disseny: escollir disseny D o N segons el quadre següent: 

Addició   Ull dominant  Ull no dominant 

+ 1.00 a + 1.50         D    D 

+ 2.00 a + 4.00         D    N  

5. Permetre al pacient acostumar-se a les lents abans d’avaluar la visió binocular. Si fos necessari, 
s’ha de realitzar sobre refraccions en cada ull per a aconseguir la millor visió que s’ajusti a les 
necessitats del pacient. 

 

 

(*) 𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦  (𝑚)
𝐴𝑉  𝑎  𝑙𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦

=
𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑙!𝑒𝑥à𝑚𝑒𝑛  (𝑚)

𝐴𝑉  𝑟𝑒𝑎𝑙
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5.3. ANÀLISI ESTADÍSTIC 

Les dades obtingudes s’han analitzat mitjançant el programa d’estadística Minitab 17.0 (Minitab Inc.). Es 
va dur a terme un anàlisi de la variància (ANOVA) d’un disseny de mesures repetides, on davant de la 
presència de factors amb més de dos nivells es realitzaven proves post – hoc per a comparar les mitjanes, 
i així poder veure quins eren iguals i quins eren diferents. Es consideren diferències estadísticament 
significatives quan p < 0.05.   

 
6. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

6.1. RESULTATS 

La mostra inicial va ser de 10 subjectes/pacients prèsbites amb astigmatismes baixos (-0,75 i -1,00D). 
Desprès de realitzar les proves necessàries per a la realització de l’estudi, es van descartar 3 pacients, 
d’aquests 2 per intolerància a les lents de contacte i 1 per síndrome d’ull sec. 

La mostra final ha estat formada per 6 dones, i 1 home, amb edats compreses entre 47 a 63 anys ( = 
55.428 ± 5.968); l’error refractiu estava distribuït entre -9.00 a +3.00 D amb un promig de -0.571 ± 3.553 
D; el valor del cilindre anava de -0.25 a -1.00 D ( = -0.75 ± 0.213 D); els valors de l’addició entre +2.00 
a +3.00 D ( = 2.357 ± 0.388 D). En quan als valors pupil-lars s’han trobat valors de pupil·les fotòpiques 
de 3.00 a 4.00 mm ( =3.642 ± 0.377 mm), i de pupil·les mesòpiques entre 4.5 a 5.5 mm ( = 4.928 ± 
0.345 mm) (Taula 6.1.). 

El total de la mostra era usuari d’ulleres progressives, dels quals un 57.14% (4 pacients) utilitzava un 
mètode de correcció alternatiu a aquestes: el 42.86% era usuari d’ulleres de prop, mentre que un 42.86% 
era usuari de lents de contacte. El 71.43% dels subjectes de l’estudi tenia coneixement previ de 
l’existència de les lents de contacte multifocals (Gràfica 6.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 6.1. Mètodes de correcció previs de la mostra estudiada 
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Respecte a les expectatives d’ús de les lents de contacte de l’estudi, un 57.14% dels participants tenia 
previst portar-les de 5 a 8 hores, un 28.57% tot el dia, i un 14.29%, de 3 a 5 hores. 

Al preguntar quants dies a la setmana portarien les LC un 57.14% va manifestar que tenia previst portar-
les durant tota la setmana, un 28.57% d’1 a 2 dies, i un 14.29% de forma esporàdica. 

El 85.71% de la mostra veia les LC com un mètode de correcció que podia millorar la seva qualitat de 
vida. El 14.29% restant confirmava que ja era usuària d’aquest tipus de correcció (Gràfica 6.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’avaluar l’agudesa visual estereoscòpica (AVE) amb el test de Titmus – Wirt (sg. d’arc), es va 
observar que el mètode de correcció tenia un efecte significatiu en els valors d’AVE obtinguts per a la 
mostra (p < 0.0005). Amb la correcció habitual el valor de la mitjana va estar de  = 47.1429 ± 9.5119, 
amb la LC Proclear Multifocal de  = 65.7143 ± 13.9728, i amb la LC Proclear Multifocal Toric de  = 

62.8571 ± 17.0434 (Taula 6.2.). Al comparar només les dues lents de contacte el mètode de correcció no 
té un efecte significatiu en la mostra estudiada (p = 0.363). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 6.3. AVE per als mètodes de correcció habitual, LC 
Proclear Multifocal, i LC Proclear Multifocal Toric 

	  

Gràfica 6.2. Ús previst de les lents de contacte de la mostra estudiada 
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Analitzant les dades recollides al qüestionari omplert pels pacients, després de les dues setmanes d’ús de 
la primera adaptació de la lent de contacte (Proclear Multifocal), veiem que del 100% de la mostra, un 
57.14% va portar les lents de contacte durant tota la setmana, un 28.57% de forma esporàdica, i un 
14.29%, d’1 a 2 dies. Un 57.14% les va portar, de 5 a 8 hores, un 28.57% tot el dia, i un 14.29%, de 3 a 5 
hores. Només, hi va haver un cas de molèstia amb les lents de contacte degut a sequedat (Gràfica 6.5.). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al qüestionari de visió, un 71.42% de la mostra estava conforme en que la visió de lluny havia 
estat bona durant aquestes dues setmanes, un 14.29% va opinar que molt bona, i un altre 14.29%, que 
aquesta havia estat regular. Respecte a la visió intermèdia, per a un 71.43% va ser molt bona, i per a un 
28.57%, bona. La visió propera va ser bona per a un 71.42% dels pacients, molt bona per a un 14.29%, i 
regular per a un altre 14.29%. De forma global, la visió va ser bona per a un 71.42%, molt bona per a un 
14.29%, i regular per al 14.29% restant. Només, un 28.57% va necessitar com a mètode de correcció 
complementari unes ulleres de prop (Gràfica 6.6.). 
 
 

Gràfica 6.4. Proves post – hoc de l’AVE per als mètodes de 
correcció habitual, LC Proclear Multifocal, i LC Proclear 

Multifocal Toric 

	  

Gràfica 6.5. Ús de les lents de contacte Proclear Multifocal de la 
mostra estudiada 
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Respecte a la comoditat, el 57.14% dels participants va indicar que durant les primeres hores d’ús les 
lents de contacte van ser molt còmodes, mentre que per al 42.86% restant, el grau de comoditat va ser bo. 
Al final del dia la valoració va ser bona amb un 57.14%, respecte el 42.86% que la va valorar com a molt 
bona. La valoració global va ser bona amb un 57.14% (Gràfica 6.7.). 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Els resultats d’agudesa visual de lluny en alt contrast i en condicions fotòpiques, de la mostra estudiada 
per aquest tipus de lents de contacte, van ser d’un promig d’1.0357 ± 0.2135 en condicions monoculars 
per a l’ull dret, i de 0.9814 ± 0.2764 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. Binocularment es va 
obtenir una agudesa visual promig d’1.3 ± 0.2 (Taula 6.3.).  

Els valors per a alt contrast i condicions mesòpiques, van ser d’un promig d’1.0 ± 0.2 en condicions 
monoculars per a l’ull dret, i de 0.9671 ± 0.3590 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. 
Binocularment es va obtenir una agudesa visual promig d’1.2214 ± 0.2196 (Taula 6.4.). 

Gràfica 6.6. Qüestionari de visió de les lents de contacte Proclear 
Multifocal de la mostra estudiada 

	  

Gràfica 6.7. Qüestionari de comoditat de les lents de contacte 
Proclear Multifocal de la mostra estudiada 
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Els valors per a baix contrast, i condicions fotòpiques van ser de  = 0.6714 ± 0.0756 en condicions 
monoculars per a l’ull dret, i de  = 0.6786 ± 0.2138 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. 
Binocularment es va obtenir una agudesa visual promig de 0.9171 ± 0.1821 (Taula 6.5.). 

Els valors per a baix contrast, i condicions mesòpiques van ser d’un promig de 0.6143 ± 0.1029 en 
condicions monoculars per a l’ull dret, i de 0.5728 ± 0.2225 en condicions monoculars per a l’ull 
esquerre. Binocularment es va obtenir una agudesa visual promig de 0.8143 ± 0.2116 (Taula 6.6.). 

Pel que fa als resultats de l’agudesa visual de prop realitzada en condicions fotòpiques per a les 
condicions amb alt i baix contrast, els valors promig van ser el següents: per a alt contrast  = 0.5728 ± 
0.1682 en condicions monoculars per a l’ull dret, i de  = 0.6128 ± 0.1641 en condicions monoculars per 
a l’ull esquerre. Binocularment es va obtenir una agudesa visual promig de 0.7614 ± 0.1931 (Taula 6.7.). 
Respecte als valors per a baix contrast aquests van ser de  = 0.4171 ± 0.1330 en condicions monoculars 
per a l’ull dret, i de = 0.43 ± 0.0911 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. Binocularment va 
resultar una agudesa visual promig de 0.5114 ± 0.1043 (Taula 6.8.). 

A l’analitzar les dades recollides al qüestionari omplert pels pacients després de les dues setmanes d’ús de 
la segona adaptació de la lent de contacte (Proclear Multifocal Toric), veiem que del 100% de la mostra, 
un 57.14% va portar les lents de contacte durant tota la setmana, un 28.57% d’1 a 2 dies, i un 14.29% de 
forma esporàdica. Un 57.14% les va portar, de 5 a 8 hores, un 28.57% tot el dia, i un 14.29%, de 3 a 5 
hores. Només hi va haver un cas de molèstia amb les lents de contacte, el mateix cas que en la primera 
adaptació de lents de contacte (Proclear Multifocal) (Gràfica 6.8.). 
 
 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

Pel que fa al qüestionari de visió, un 57.14% de la mostra estava conforme en que la visió de lluny havia 
estat bona durant aquestes dues setmanes, un 28.57% va opinar que molt bona, i un altre 14.29%, que 
havia estat regular. Respecte a la visió intermèdia, per a un 71.43% va ser molt bona, i per a un 28.57%, 
bona. La visió propera va ser molt bona per a un 42.86% dels pacients, mentre que l’altre 42.86% va 
indicar que aquesta va ser bona, no obstant, un 14.28% de la mostra la va qualificar com a regular. De 
forma global, la visió va ser bona per a un 57.14%, i molt bona per al 42.86% restant. En cap moment els 
participants van necessitar ulleres de prop com a mètode de correcció complementari (Gràfica 6.9.). 
 

Gràfica 6.8. Ús de les lents de contacte Proclear Multifocal Toric de la 
mostra estudiada 
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Un 57.14% de la mostra, va indicar que durant les primeres hores d’ús la comoditat de les lents de 
contacte va ser regular, mentre que per al 28.57% aquesta va ser molt bona; no obstant, el 14.29% la va 
qualificar com a bona. Al final del dia guanyava pes la comoditat, sent un 57.14% de la mostra els que la 
qualificaven com a bona, envers el 14.29% que la qualificava com a regular, mentre un 28.57% la seguia 
considerant com a molt bona. La comoditat en general va ser bona per a un 42.86% de la mostra, mentre 
les valoracions ‘’molt bona’’ i ‘’regular’’ estaven igualades amb un 28.57% cadascuna (Gràfica 6.10.). 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Els resultats d’agudesa visual de lluny en alt contrast i en condicions fotòpiques de la mostra estudiada 
per aquest tipus de lents de contacte, van ser d’un promig d’1.1286 ± 0.2307 en condicions monoculars 
per a l’ull dret, i de 1.0143 ± 0.3520 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. Binocularment es va 
obtenir una agudesa visual promig d’1.3014 ± 0.1415 (Taula 6.3.).  

Els valors per a alt contrast, i condicions mesòpiques van ser d’un promig d’1.0857 ± 0.2719 en 
condicions monoculars per a l’ull dret, i de 1.11 ± 0.4184 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. 
Binocularment va resultar una agudesa visual promig d’1.35 ± 0.1936 (Taula 6.4.). 

Gràfica 6.9. Qüestionari de visió de les lents de contacte Proclear 
Multifocal Toric de la mostra estudiada 

	  

Gràfica 6.10. Qüestionari de comoditat de les lents de contacte 
Proclear Multifocal Toric de la mostra estudiada 
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Els valors per a baix contrast, i condicions fotòpiques van ser de = 0.7214 ± 0.2038 en condicions 
monoculars per a l’ull dret, i de = 0.6514 ± 0.2356 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. 
Binocularment es va obtenir una agudesa visual promig de = 0.95 ± 0.0957 (Taula 6.5.). 

Els valors per a baix contrast, i condicions mesòpiques van ser d’un promig de 0.6571 ± 0.1205 en 
condicions monoculars per a l’ull dret, i de 0.5486 ± 0.1853 en condicions monoculars per a l’ull 
esquerre. Binocularment va resultar una agudesa visual promig de 0.8786 ± 0.1551 (Taula 6.6.). 

Pel que fa als resultats de l’agudesa visual de prop realitzada en condicions fotòpiques per a les 
condicions amb alt i baix contrast, els valors van ser els següents: per a alt contrast de = 0.6428 ± 
0.1966 en condicions monoculars per a l’ull dret, i de = 0.6828 ± 0.2451 en condicions monoculars per 
a l’ull esquerre. Binocularment es va obtenir una agudesa visual promig de 0.8843 ± 0.2225 (Taula 6.7.). 
Respecte als valors per a baix contrast aquests van ser de 0.4657 ± 0.1417 en condicions monoculars per a 
l’ull dret, i de 0.4571 ± 0.1204 en condicions monoculars per a l’ull esquerre. Binocularment va resultar 
una agudesa visual promig de 0.56 ± 0.0935 (Taula 6.8.). 

Segons l’anàlisi de la variància s’ha observat que la il·luminació no té efecte significatiu en l’agudesa 
visual de lluny en la mostra estudiada (p = 0.141), en condicions fotòpiques ( = 0.9459) i en condicions 
mesòpiques ( = 0.9017). Tampoc el tipus de correcció (p = 0.085) comparant la LC Proclear Multifocal 
( = 0.8978) i la LC Proclear Multifocal Toric ( = 0.9498). Sí que tenen un efecte significatiu sobre 
l’agudesa visual de lluny, el contrast (p < 0.0005), amb alt contrast ( = 1.1246) i en baix contrast ( = 
0.7229),  i l’ull (p < 0.0005), sent els valors promig monoculars: ull dret ( = 0.8643) i ull esquerre ( = 
0.8155), en comparació amb el valor promig binocular ( = 1.0916) (Gràfica 6.11.). 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 6.11. AV de lluny (Decimal), monocular i binocular per als mètodes de correcció LC Proclear Multifocal i LC 
Proclear Multifocal Toric, en condicions fotòpiques i mesòpiques, i en alt i baix contrast 
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Segons l’anàlisi de la variància de l’agudesa visual de prop, veiem que té un efecte significatiu sobre 
l’agudesa visual de prop de la mostra estudiada el tipus de correcció (p = 0.015) amb la LC Proclear 
Multifocal ( = 0.5509), i amb la LC Proclear Multifocal Toric ( = 0.6155), l’ull (p < 0.0005), sent els 
valors promig monoculars: ull dret ( = 0.5246) i ull esquerre ( = 0.5457), en comparació amb el valor 
promig binocular ( = 0.6793), i el contrast (p < 0.0005), amb alt contrast ( = 0.6928) i en baix contrast 
( = 0.4736) (Gràfica 6.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

Gràfica 6.12. Proves post – hoc de l’ AV lluny (Decimal) per 
al factor ull  

	  

Gràfica 6.13. AV de prop (Decimal), monocular i binocular per als mètodes de 
correcció LC Proclear Multifocal i LC Proclear Multifocal Toric, en alt i baix 

contrast 
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6.2. TAULES RESUM VALORS 

MOSTRA PACIENTS (subjectes de l’estudi) 

Característica Valors promig 
Pacients [Homes/dones] N = 1/6 

Edat ± DE 55.428 ± 5.968 

Error refractiu esfera (D) ± DE  -0.571 ± 3.553  

Error refractiu cilindre (D) ± DE  -0.75 ± 0.213 

Addició (D) ± DE 2.357 ± 0.388  

Pupil·la fotòpica (mm) ± DE 3.642 ± 0.377 

Pupil·la mesòpica (mm) ± DE 4.928 ± 0.345  

   

AVE amb Test de Titmus – Wirt (sg. d’arc) 

Mètode de correcció Valor 

Correcció habitual (sg. d’arc) ± DE 47.1429 ± 9.5119 

LC Proclear Multifocal (sg. d’arc) ± DE 65.7143 ± 13.9728 

LC Proclear Multifocal Toric (sg. d’arc) ± DE 62.8571 ± 17.0434 

Taula 6.2. Valors promig i desviació estàndard d’AVE per als mètodes de correcció habitual, LC Proclear Multifocal i LC 
Proclear Multifocal Toric mesurats amb el test d’estereoagudesa Titmus – Wirt (sg. d’arc) 

	  

	  

	  

Gràfica 6.14. Proves post – hoc de l’ AV prop (Decimal) per 
al factor ull  

	  

Taula 6.1. Valors promig de les característiques de la mostra de l’estudi  
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Agudesa visual de lluny (Alt contrast) 

Condicions fotòpiques Proclear Multifocal Proclear Multifocal Toric 

Monocular (Ull dret) 1.0357 ± 0.2135 1.1286 ± 0.2307 

Monocular (Ull esquerre) 0.9814 ± 0.2764 1.0143 ± 0.3520 

Binocular 1.3 ± 0.2 1.3014 ± 0.1415 

Taula 6.3. Valors promig i desviació estàndard d’ agudesa visual de lluny amb alt contrast en condicions fotòpiques 

 

Agudesa visual de lluny (Alt contrast) 

Condicions mesòpiques Proclear Multifocal Proclear Multifocal Toric 

Monocular (Ull dret) 1.0 ± 0.2 1.0857 ± 0.2719 

Monocular (Ull esquerre) 0.9671 ± 0.3590 1.11 ± 0.4184 

Binocular 1.2214 ± 0.2196 1.35 ± 0.1936 

Taula 6.4. Valors promig i desviació estàndard d’ agudesa visual de lluny amb alt contrast en condicions mesòpiques 

 

Agudesa visual de lluny (Baix contrast) 

Condicions fotòpiques Proclear Multifocal Proclear Multifocal Toric 

Monocular (Ull dret) 0.6714 ± 0.0756 0.7214 ± 0.2038 

Monocular (Ull esquerre) 0.6786 ± 0.2138 0.6514 ± 0.2356 

Binocular 0.9171 ± 0.1821 0.95 ± 0.0957 

Taula 6.5. Valors promig i desviació estàndard d’ agudesa visual de lluny amb baix contrast en condicions fotòpiques 

 

Agudesa visual de lluny (Baix contrast) 

Condicions mesòpiques Proclear Multifocal Proclear Multifocal Toric 

Monocular (Ull dret) 0.6143 ± 0.1029 0.6571 ± 0.1205 

Monocular (Ull esquerre) 0.5728 ± 0.2225 0.5486 ± 0.1853 

Binocular 0.8143 ± 0.2116 0.8786 ± 0.1551 

Taula 6.6. Valors promig i desviació estàndard d’ agudesa visual de lluny amb baix contrast en condicions mesòpiques 
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Agudesa visual de prop (Alt contrast) 

Condicions fotòpiques Proclear Multifocal Proclear Multifocal Toric 

Monocular (Ull dret) 0.5728 ± 0.1682 0.6428 ± 0.1966 

Monocular (Ull esquerre) 0.6128 ± 0.1641 0.6828 ± 0.2451 

Binocular 0.7614 ± 0.1931 0.8843 ± 0.2225 

Taula 6.7. Valors promig i desviació estàndard d’ agudesa visual de prop amb alt contrast en condicions fotòpiques 

Agudesa visual de prop (Baix contrast) 

Condicions fotòpiques Proclear Multifocal Proclear Multifocal Toric 

Monocular (Ull dret) 0.4171 ± 0.1330 0.4657 ± 0.1417 

Monocular (Ull esquerre) 0.43 ± 0.0911 0.4571 ± 0.1204 

Binocular 0.5114 ± 0.1043 0.56 ± 0.0935 

Taula 6.8. Valors promig i desviació estàndard d’ agudesa visual de prop amb baix contrast en condicions fotòpiques 

 

6.3. DISCUSSIÓ 

La possibilitat de millorar la qualitat de visió en persones prèsbites amb astigmatismes baixos és una 
finalitat real que es pot aconseguir amb mètodes de correcció actuals. Hem comentat com l’envelliment 
de la població i la demanda de mètodes adaptats a les seves necessitats visuals, relacionats amb el 
desenvolupament de les funcions que es puguin realitzar de manera quotidiana, han portat als fabricants 
de lents de contacte a investigar la manera d’adaptar materials nous i amb dissenys de gran qualitat a les 
necessitats d’un mercat exigent. Fruit d’aquests estudis podem disposar de les LC Proclear Multifocal i 
LC Proclear Multifocal Toric, utilitzades en els subjectes/pacients inclosos en el present estudi. 
 
Nombrosos estudis han demostrat les millores significatives en l’agudesa visual mitjançant l’adaptació 
per a astigmàtics baixos (0.75 a 1.00D) de lents de contacte tòriques, en comparació amb l’adaptació de 
lents esfèriques (Richdale et al., 2007). 
 
S’estima que molts usuaris de lents de contacte no porten corregit l’astigmatisme, el que repercuteix en 
una baixa qualitat visual, situació que no es donaria amb l’ús de lents de contacte tòriques, que amb la 
correcció adequada compensarien l’error refractiu i suplirien les seves necessitats visuals, a més, són 
recomanables com a opció adient per la seva fàcil adaptabilitat i comoditat. 
 
Els resultats obtinguts desprès de les proves realitzades, citades anteriorment a l’apartat de metodologia 
clínica, i del seu anàlisi, han servit per a comprovar que es produeix una millora del rendiment visual 
mitjançant l’adaptació per a astigmatismes baixos de lents de contacte tòriques, en comparació amb 
l’adaptació de lents esfèriques. Els nostres resultats han estat en concordança amb els resultats de 
Richdale et al. (2007). 
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Primerament, s’han analitzat els valors d’agudesa visual estereoscòpica, sent els valors promig obtinguts 
amb la correcció habitual de 47.1429 ± 9.5119 sg. d’arc, amb LC Proclear Multifocal de 65.7143 ± 
13.9728 sg. d’arc, i amb LC Proclear Multifocal Toric de 62.8571 ± 17.0434 sg. d’arc, observant que hi 
ha una diferència significativa pel que fa al mètode de correcció habitual amb les lents de contacte (p < 
0.0005). Aquests valors evidencien que amb la correcció habitual els pacients presentaven una AVE 
normal, segons els valors fixats per Elkington, Frank i Greaney (1999) on els valors normals d’agudesa 
visual estereoscòpica eren d’aproximadament uns 50 - 60 sg. d’arc.  
 
Encara que els valors donats amb la LC Proclear Multifocal Toric (62.8571 ± 17.0434 sg. d’arc) són molt 
similars als obtingut per Tomás (2012) (62.00 ± 11.96 sg. d’arc), veiem que els valors obtinguts amb la 
LC Proclear Multifocal en aquest estudi són pitjors que els trobats per Ferrer – Blasco et al. 2011, on els 
valors eren de 56.40 ± 18.00”, respecte els 65.7143 ± 13.9728’’ trobats en aquest estudi. No obstant, s’ha 
de tenir en compte que es tracta de pacients amb un astigmatisme baix no corregit per la LC Proclear 
Multifocal esfèrica que es veu com influencia en aquest resultat, ja que, es produeix una millora del valor 
promig d’agudesa visual estereoscòpica al corregir aquest astigmatisme baix amb una la lent tòrica.  
 
A l’analitzar els resultats obtinguts per a la LC Proclear esfèrica veiem que els resultats en visió llunyana, 
tenint en compte que la il·luminació no té un efecte significatiu en la mostra estudiada (p = 0.141), en 
condicions fotòpiques ( = 0.9459) i en condicions mesòpiques ( = 0.9017), són similars als trobats per 
Asayag, Borrat i Cros (2005). En el nostre estudi, els valors d’agudesa visual de lluny binoculars van ser 
en condicions fotòpiques de 1.3 ± 0.2, i en condicions mesòpiques de 1.2214 ± 0.2196 en alt contrast. El 
seu valor d’agudesa visual de lluny en condicions binoculars va resultar de 1.058, per tant, podem 
suggerir que en visió llunyana els valors d’agudesa visual binocular són similars. Aquesta concordança 
també es compleix si observem els valors obtinguts en l’estudi realitzat per Ferrer – Blasco et al. (2011) 
amb la LC Proclear Multifocal, resultant una agudesa visual binocular de -0.007 ± 0.060 logMAR, valor 
pròxim a la unitat decimal de Snellen (AV = 1.016). 
 
Observant els resultats obtinguts amb aquesta lent de contacte monocularment, en l’estudi d’Asayag, 
Borrat i Cros (2005), es constata com la mitjana d’agudesa visual a l’ull dret és de 0.915, i l’agudesa 
visual a l’ull esquerre és de 0.923. Valors similars als trobats en el present estudi, per a l’ull dret en 
condicions fotòpiques 1.0357 ± 0.2135, i en condicions mesòpiques 1.0 ± 0.2. Per a l’ull esquerre de 
0.9814 ± 0.2764 en condicions fotòpiques, i 0.9671 ± 0.3590 en condicions mesòpiques. 
 
Pel que fa als resultats d’agudesa visual de prop, Asayag, Borrat i Cros (2005), van trobar un valor 
promig a l’ull dret 0.662, i a l’ull esquerre de 0.719. Binocularment, l’agudesa visual promig resultant va 
ser de 0.819. Aquests resultats són similars als trobats en el nostre estudi, sent el valor promig per a l’ull 
dret de 0.5728 ± 0.1682, i per a l’ull esquerre de 0.6128 ± 0.1641. Binocularment, el valor promig 
resultant va ser de 0.7614 ± 0.1931. Tot i que, l’agudesa visual binocular obtinguda per Ferrer – Blasco et 
al. 2011 és superior a la trobada en el present estudi, 0.012 ± 0.063 logMAR (0.973 decimal). 
 
En canvi, sí que s’observa una disminució de l’agudesa visual de prop en concordança amb l’estudi 
d’Asayag, Borrat i Cros (2005). 
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Si ens fixem en els valors obtinguts per a la LC Proclear Multifocal Toric en les diferents condicions 
d’il·luminació, tenint en compte que la il·luminació no té un efecte significatiu en la mostra estudiada (p 
= 0.141), en condicions fotòpiques ( = 0.9459) i en condicions mesòpiques ( = 0.9017), en alt contrast 
veiem que es produeix un augment de l’agudesa visual binocular de lluny en condicions mesòpiques 
obtenint un valor promig d’agudesa visual binocular d’1.35 ± 0.1936, respecte el valor promig d’agudesa 
visual binocular obtingut en condicions fotòpiques 1.3014 ± 0.1415, en contraposició amb el que va 
trobar Tomás (2012) on el valor promig d’agudesa visual binocular en condicions mesòpiques 0.10 ± 0.06 
logMAR (0.794 decimal) disminuïa respecte el valor promig d’agudesa visual binocular en condicions 
fotòpiques -0.01 ± 0.03 logMAR (1.023 decimal).  
 
Si ens fixem en els valors promig globals (ull dret, ull esquerre, binocularment, alt i baix contrast) 
obtinguts amb les dues lents de contacte en condicions fotòpiques i mesòpiques, veiem que en visió 
llunyana es produeix una disminució del valor promig d’agudesa visual en condicions mesòpiques 
respecte el valor promig en condicions fotòpiques, sent els valors en condicions fotòpiques ( = 0.9459) i 
en condicions mesòpiques ( = 0.9017), respectivament, el que suggereix que encara que amb la LC 
Proclear Multifocal Toric en alt contrast es produeixi un augment de l’agudesa visual binocular en les 
condicions mesòpiques, l’agudesa visual de lluny de forma global disminueix en condicions mesòpiques, 
en concordança amb el que va trobar Tomàs (2012), atès que els mètodes de mesura han estat diferents en 
ambdós estudis. 
 
Pel que fa al valor promig d’agudesa visual de prop obtingut en aquest estudi és de 0.7614 ± 0.1931, 
inferior al trobat per Tomás (2012), -0.03 ± 0.06 (1.072 decimal). El fet que s’observi una disminució de 
l’agudesa visual de prop amb les dues lents de contacte pot ser deguda a que basem l’adaptació en visió 
llunyana, i a l’ull dominant fiquem el disseny de la lent de contacte de centre-lluny, per tant, al mirar de 
prop l’ull dominant amb centre-lluny implicarà una disminució de l’agudesa visual en visió pròxima. 
 
Com a l’estudi d’Asayag, Borrat i Cros (2005), s’observen diferències monoculars en l’agudesa visual per 
a la lent de contacte de disseny ‘’D’’ de centre-lluny, presentant millor agudesa visual en visió llunyana, i 
pitjor agudesa visual en visió propera, com era d’esperar. També, s’observen diferències monoculars per 
a l’agudesa visual en el disseny ‘’N’’ de centre-prop, presentant millor agudesa visual en visió pròxima, i 
pitjor en visió llunyana. Observant les gràfiques d’efectes principals obtingudes mitjançant l’anàlisi de la 
variància, veiem com el promig d’agudesa visual en visió llunyana és superior en l’ull dret ( = 0.8643) 
que en l’ull esquerre ( = 0.8155) en concordança amb els 4 pacients dels 7 que tenen com a ull dominant 
el dret. En visió pròxima, per contra, s’obté un major valor promig d’agudesa visual en l’ull esquerre ( = 
0.5457) que en l’ull dret ( = 0.5246), com era d’esperar. 
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Si s’observen els valors promig globals (tant en condicions fotòpiques com en condicions mesòpiques, i 
tant en alt com en baix contrast) d’agudesa visual obtinguts en visió llunyana i en visió propera, es percep 
en ambdós casos un lleu augment a l’adaptar la LC Proclear Multifocal Toric, sent el valor promig en 
visió llunyana per a la LC Proclear Multifocal ( = 0.8978) i per a la LC Proclear Multifocal Toric ( = 
0.9498), i en visió propera per a la LC Proclear Multifocal ( = 0.5509) i per a la LC Proclear Multifocal 
Toric ( = 0.6155), sent estadísticament significativa (p = 0.015) per a la mostra estudiada la millora 
d’agudesa visual en visió propera, provocant com a efecte secundari un augment en l’agudesa visual 
estereoscòpica mesurada amb aquestes. Per tant, es compleix la hipòtesi del treball: Els usuaris que 
presenten astigmatisme, milloren el seu rendiment visual amb l’ús de lents de contacte tòriques 
multifocals, en comparació amb lents de contacte esfèriques multifocals. 
 
En quant a l’agudesa visual en alt i baix contrast, la literatura revela que aquesta disminueix amb el 
contrast. Els resultats obtinguts per a la mostra estudiada són estadísticament significatius tant en 
condicions fotòpiques i mesòpiques per a la visió llunyana (p < 0.0005), com en la visió pròxima (p < 
0.0005) coincidents amb la literatura, sent els valors promig ( = 1.1246) en alt contrast, i ( = 0.7229) en 
baix contrast per a la visió llunyana, i ( = 0.6928) en alt contrast, i ( = 0.4736) en baix contrast per a la 
visió pròxima. 

Des del punt de vista subjectiu, segons les opinions manifestades pels pacients, aquests van obtenir una 
millor qualitat visual amb l’ús de les lents de contacte tòriques, i a més, cap d’ells va tenir la necessitat 
d’utilitzar unes ulleres per visió pròxima. Respecte a la comoditat, aquesta va ser millor amb la lent de 
contacte Proclear Multifocal respecte la lent de contacte Proclear Multifocal Toric. Aquestes valoracions 
les van fer en el qüestionari que van haver d’omplir sobre la seva comoditat visual relacionada amb l’ús i 
el seu grau de satisfacció com a usuaris després de dues setmanes de l’adaptació de les dues lents de 
contacte. 
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7. CONCLUSIONS 
 
Amb els valors obtinguts de l’agudesa visual estereoscòpica es va constatar que hi ha una diferència 
significativa en la mostra estudiada pel que fa al mètode de correcció habitual amb les dues lents de 
contacte. Els resultats evidencien que amb la correcció habitual els pacients presentaven una AVE 
normal, segons els valors fixats per Elkington, Frank i Greaney (1999) on els valors normals d’agudesa 
visual estereoscòpica eren d’aproximadament uns 50 - 60 sg. d’arc. No obstant, observem que entre les 
dues lents de contacte, es produeix una millora al neutralitzar l’astigmatisme amb la lent de contacte 
tòrica, però no és significativa (p = 0.363). 
 
Al valorar els resultats obtinguts en visió llunyana amb les dues lents de contacte, es va observar una 
disminució de l’agudesa visual promig en condicions mesòpiques respecte les condicions d’il·luminació 
fotòpiques, tot i que la il·luminació no ha tingut un efecte significatiu en la mostra estudiada.   
 
A l’analitzar l’agudesa visual en alt i baix contrast, tant en visió llunyana com en visió propera, es 
produeix una disminució significativa de l’AV en baix contrast sobre la mostra estudiada. 
 
Pel que fa a l’AV per a la lent de contacte de disseny ‘’D’’ de centre-lluny, s’observen diferències 
monoculars presentant millor agudesa visual en visió llunyana, i pitjor agudesa visual en visió propera. 
En canvi, l’AV visual en el disseny ‘’N’’ de centre-prop, presenta millor agudesa visual en visió pròxima, 
i pitjor en visió llunyana.  L’AV en visió llunyana és superior en l’ull dret que en l’ull esquerre, en 
concordança amb els 4 pacients dels 7 que tenien com a ull dominant el dret. En visió pròxima, per 
contra, s’obté un major valor promig d’agudesa visual en l’ull esquerre que en l’ull dret, com era 
d’esperar. 

Les LC Proclear Multifocal Tòrica poden corregir de manera adient el dèficit refractiu en pacients 
prèsbites amb astigmatismes baixos i millorar la seva qualitat de visió perquè proporcionen un bon 
rendiment visual tant de lluny com de prop, sense comprometre l’agudesa visual estereoscòpica. Encara 
que els resultats obtinguts en aquest estudi han evidenciat una millora significativa en la mostra estudiada 
en visió propera respecte a la visió llunyana. 

Els subjectes/pacients van valorar de manera positiva l’ús de LC Proclear Multifocal Tòrica, pel que fa al 
rendiment visual en comparació amb l’ús de LC Multifocals esfèriques. En quant a la comoditat, la van 
valorar millor amb la lent de contacte Proclear Multifocal respecte la lent de contacte Proclear Multifocal 
Toric. 

Des del meu punt de vista, com aspectes a millorar de cara a futurs estudis, seria bo disposar d’una mostra 
major per a realitzar un estudi més ampli a nivell comparatiu. Un altre aspecte a considerar, segons el 
comentat en una xerrada a la que vaig assistir recentment sobre LC Multifocals, és que atenent a que hi ha 
un nombre elevat d’usuaris d’aquestes lents de contacte que abandonen el seu ús per no aconseguir una 
adaptació adequada a les seves necessitats visuals, seria convenient realitzar la valoració del desenfoc per 
tal de conèixer les necessitats dels pacients en totes les distàncies i així poder adaptar el disseny més 
adequat. 
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9. ANNEXES 
 
Annex 1. Característiques de les lents de contacte 

Les lents de contacte utilitzades són de visió simultània i de geometria asimètrica de material Omafilcon 
B (38%) amb PC, de reemplaç mensual i ús diari. Aquestes lents, combinen l’ús d’una lent ‘’D’’ que té 
disseny asfèric centre-lluny que s’adapta a l’ull dominant, i una lent ‘’N’’ amb disseny asfèric centre-prop 
que s’adapta a l’ull no dominant.  

La lent de centre-lluny (Lent ‘’D’’) té una zona central esfèrica de 2.3 mm de diàmetre, seguida per una 
zona anular asfèrica de 5.0 mm de diàmetre, i finalment, una zona anular esfèrica de 8.5 mm, augmentant 
la potència necessària per a prop a mesura que anem cap a la perifèria de la lent. 

La lent de centre-prop (Lent ‘’N’’) té una zona central esfèrica d’1.7 mm de diàmetre, seguida d’una zona 
anular asfèrica de 5.0 mm de diàmetre, i finalment, seguida d’una zona anular esfèrica de 8.5 mm, reduint 
la potència necessària de prop fins a aconseguir la potència necessària de lluny. 

D’altra banda, la lent Proclear Multifocal Toric, presenta dues marques làser situades a les 3 i a les 9, per 
a poder valorar l’estabilització, moviment i centratge de la lent de contacte. 

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 9.1. Sistema de geometries asimètriques per a 
l’ull dominant. Lent ‘’D’’ centre-lluny, perifèria vora  

(Catàleg Coopervision, 2014) 

Esquema 9.2. Sistema de geometries asimètriques per a 
l’ull no dominant. Lent ‘’N’’ centre-vora, perifèria lluny  

(Catàleg Coopervision, 2014) 

Esquema 9.3. Situació marques làser Proclear Multifocal 
Toric  

(Catàleg Coopervision, 2014) 
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Els paràmetres de les lents PROCLEAR MULTIFOCAL són els següents: 
	  

PARÀMETRES 
Compensació Presbícia 

Reemplaç Mensual 

Ús Diari 

Geometria Geometria Asimètrica. Lent D / Lent N 

Potencies +6.00 a -8.00 

Potencies XR +20.00 a -20.00 

Addicions +1.00, +1.50, +2.00, +2.50 

Addicions XR +1.00 a +4.00 passos de 0.50 D 

Material Omafilcon B con PC 

Hidratació 62% 

Dk/t 27 / XR: 25 

Radi 8.70 mm 

Diàmetre 14.40 mm 

Manteniment Solució única / Peròxid 

Tint de manipulació Blau 

Taula 9.1.	  Descripció tècnica Proclear Multifocal (Catàleg Coopervision, 2014)	  

Els paràmetres de les lents PROCLEAR MULTIFOCAL TORIC són els següents: 

PARÀMETRES 
Compensació Presbícia amb astigmatisme 

Reemplaç Mensual 

Ús Diari 

Geometria Geometria Asimètrica. Lent D / Lent N 

Esferes +20.00 a -20.00 

Cilindres De -0.75 a -5.75 en passos de 0.50 

Eixos De 0º a 180º en passos de 5º 

Addicions +1.00 a +4.00 passos de 0.50 

Radis 8.80 / 8.40 mm 

Material Omafilcon B amb PC 

Hidratació 62% 

Dk 25 

Dk/t D: 14 / N: 17 

Espessor centre D: 0.18 mm / N: 0.15 mm (per -3.00 D) 

Diàmetre 14.40 mm 

Manteniment Solució única / Peròxid 

Tint de manipulació Blau 

Taula 9.2.	  Descripció tècnica Proclear Multifocal Toric (Catàleg Coopervision, 2014)	  
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Annex 2. Test d’estereoagudesa (Titmus – Wirt) 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Imatge 9.1. 

 
Annex 3. Tests d’agudesa visual en alt i baix contrast 

a. Sloan Letter Logarithmic Translucent Contrast Chart (4 m) 

	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

Imatges 9.2. i 9.3.	  Tests d’ AV amb alt contrast (CAT. NO. 2110) i baix contrast (10%) (CAT. NO. 2153) 

b. Logarithmic visual acuity Chart 2000 ‘’NEW ETDRS’’ (40 cm) 

 

 

 

 

 

	  
	  

Imatges 9.4. i 9.5.	  Tests d’ AV amb alt contrast (CAT. NO. 2106) i baix contrast (10%) (CAT. NO. 2117) 
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Annex 4. Fulla informativa i consentiment informat 
 

	  
	  

	  
	  

 
 
 
 
CONSENTIMIENT INFORMAT PER PARTICIPAR EN L’ESTUDI 
 
 
Barcelona, a ……de………, 2014 
 
	  
INFORMACIÓ 
 
 
 
En la Facultat d’Òptica i Optometria (UPC) amb la col·laboració de l’empresa DiferOPTICS, estem 
realitzant un estudi comparatiu del rendiment visual de pacients amb astigmatismes baixos adaptats amb 
lents de contacte multifocals, també anomenades progressives. L’estudi consisteix en comparar els canvis 
visuals que poden donar-se si neutralitzem l’astigmatisme amb lents esfèriques o tòriques a pacients que 
tinguin un astigmatisme menor o igual a 1D. 
 
Per a dur a terme aquest estudi, se’ls adaptarà lents de contacte multifocals Proclear Multifocal de 
l’empresa COOPERVISION. Aquestes lents de contacte ja estan comercialitzades i no suposen cap risc 
per a la salut visual, no obstant, podria ser que tinguéssiu petites molèsties derivades de l’ús de les lents 
de contacte, especialment si no les ha utilitzat prèviament. 
 
L’estudi es realitzarà durant el període d’un mes. En la primera visita, es faran totes les proves 
necessàries per seleccionar la lent més adequada, tant l’esfèrica com la tòrica. En la segona visita, 
s’adaptarà la primera lent, aquesta lent s’haurà de portar durant 15 dies, darrere els quals es farà la visita 
control del seu ús. El mateix procediment es farà amb el segon parell de lents. Totes les visites tindran 
una durada d’aproximadament mitja hora. 
 
La participació en aquest estudi és voluntària. El pacient, així mateix, és lliure de suspendre la seva 
participació en qualsevol moment. 
 
Les dades personals seran confidencials (Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal). 
 
Per a qualsevol consulta que pugui sorgir durant el període de l’estudi, pot telefonar a Marina Ortega 
López al Tel. 667837307. 
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CONSENTIMIENT I SIGNATURA 
 
La Sra.………………………………………………………………………………., estudiant de la 
Facultat d’Òptica i Optometria (UPC), m’ha explicat clarament, tant de forma oral com escrita, l’estudi 
d’investigació que està realitzant. M’ha comentat els riscos i complicacions que poden derivar i ha 
contestat i aclarit tots els dubtes que tenia. 
 
Puc retirar aquest consentiment en qualsevol moment. 
 
He entès tot això perfectament i dono el meu consentiment per participar en l’estudi comparatiu del 
rendiment visual de pacients amb astigmatismes baixos adaptats amb lents de contacte multifocals 
Proclear Multifocal de l’empresa COOPERVISION. 
 
El	   Sr	   /	   a	   (nom	   i	   dos	   cognoms)……………………………………………………………………………………	  
de………	   anys	   d’edat,	   amb	   domicili	   a………………………………………………………………………...	   DNI	  
núm.………………………………………………	  
	  
	  
Signatura:	  
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Annex 5. Qüestionari pre–adaptació  

 
                      DATA: __/ __/ __ 

 
 NOM: ___________________________________________________         Nº PACIENT: ___ 

 
 EDAT: ______      PROFESSIÓ: ______________________________ 
 
 

1. És usuari d’ulleres progressives? 
□  Si  □  No 
 
En cas de contestar ‘’Si’’, quan temps li va costar l’adaptació? 
 

 
 

2. Utilitza ulleres per mirar de prop? 
□  Si  □  No 

 
3. Usuari de lents de contacte? 

□  Si  □  No 
 
∆ SI: marca/ model/ ús 
 
 
 
∆ NO: has utilitzat anteriorment: Si/No: perquè has deixat d’utilitzar-les? 
 
 
 

4. Coneixia l’existència de lents de contacte progressives? 
□  Si  Com les ha conegut? 
□  No 
 

5. Li han ofert alguna vegada portar lents de contacte progressives? 
□ Si  Qui? 
□ No 
 

6. Si s’adaptés unes lents de contacte progressives, quantes hores creu que les portaria?  
□ Tot el dia  □ De 3 a 5 hores  □ De 5 a 8 hores 
 

7. Quants dies a la setmana creu que utilitzaria les lents de contacte progressives? 
□ Tota la setmana  □ De 1 a 2 dies  □ Esporàdicament 
 

8. Creu que utilitzar lents de contacte progressives pot millorar la seva qualitat de vida? 
□ Si  □ No  □ A lo millor 
 

* Observacions 
 
 
 

QÜESTIONARI PRE-ADAPTACIÓ 	  
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Annex 6. Fitxa clínica pre-adaptació 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        DATA: __/ __/ __ 

 
 NOM: ___________________________________________________         Nº PACIENT: ___ 

 
 EDAT: ______      PROFESSIÓ: ______________________________ 
 
 ANAMNESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRECCIÓ INICIAL 
 

□ Monofocals  □ Bifocals  □ Progressius  □ Res 
 

   
  UD:        AV (VL):  AV (VP): 
   
  UE:          AV (VL):  AV (VP): 
   
  ADDICIÓ:        AO (VL):  AO (VP): 
 
 
COVER TEST          DIÀMETRE PUPIL·LAR 
 
  
 VLL:                                                                        FOTÒPIQUES: 
      
 VP:          MESÒPIQUES: 
 
 
REFRACCIÓ (SUBJECTIU) 

 
   
  UD:        AV (VL):  AV (VP): 
   
  UE:          AV (VL):  AV (VP): 
   
  ADDICIÓ:        AO (VL):  AO (VP): 
 
ULL DOMINANT                                           AGUDESA VISUAL ESTEREOSCÒPICA (AVE) 
 
 
QUERATOMETRIA 
 
 UD:  ______ mm @ ______ º // ______ mm @ ______ º 
 
 UE: ______ mm @ ______ º // ______ mm @ ______ º 

FITXA CLÍNICA PRE-ADAPTACIÓ 	  
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SALUT OCULAR 
 
 
 
 
 
 
 
LENTS DE CONTACTE 
 
  
 
 UD 
 
  Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  Geometria: 
 
 Addició:  
 
 UE 
  
 Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  Geometria: 
 
 Addició:  
 
  
 
  
  
  
 UD 
  
 Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  P. Cilíndrica: 
 
 Eix:                Addició:     Geometria:   
 
 UE 
 
 Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  P. Cilíndrica: 
 
 Eix:                Addició:     Geometria:   
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   FITXA CLÍNICA PRE-ADAPTACIÓ	   	  
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Annex 7. Qüestionari adaptació 

 
PRIMERA LENT DE CONTACTE                                                               DATA: __/ __/ __ 

 
 NOM: ___________________________________________________         Nº PACIENT: ___ 

 
 EDAT: ______      PROFESSIÓ: ______________________________ 
	  

1. Quants dies a la setmana ha portat les lents de contacte progressives?	  
□ Tota la setmana  □ De 1 a 2 dies  □ Esporàdicament 

 
2. En aquests dies, quantes hores ha portat les lents de contacte? 

□ Tot el dia  □ De 3 a 5 hores  □ De 5 a 8 hores 
 

3. Ha tingut alguna molèstia que li ha fet treure les lents de contacte? 
□ Si   
□ No 
 
∆ SI: Quina? Sequedat/ Picor/ Mala visió de lluny/ Mala visió de prop/ Mal de cap 
         
         Quantes hores feia què portava la lent de contacte? _________________________ 
 
        Se les va tornar a ficar? Si/ No 

 
Per favor valori la qualitat de visió que ha obtingut amb les lents de contacte en cadascuna de les següents 
situacions i de comoditat: 
 
Qüestionari de visió 
 
Visió llunyana:  
 
Visió intermèdia:   
 
Visió propera:  
 
Visió en general:  
 
En algun moment t’han sigut necessàries unes ulleres de prop? Si/ No  
 

∆ SI: En quin cas? _______________________________________________________ 
 

 
Qüestionari de comoditat 
 
Primeres hores d’ús:  
 
Final del dia:  

 
Comoditat en 
general:      

QÜESTIONARI ADAPTACIÓ 	  
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Annex 8. Fitxa clínica adaptació 
FITXA CLÍNICA ADAPTACIÓ 	  

 
PRIMERA LENT DE CONTACTE                                                               
                                                                                                                             DATA: __/ __/ __ 

 
 NOM: ___________________________________________________         Nº PACIENT: ___ 

 
 EDAT: ______      PROFESSIÓ: __________________________ 
 
  
LENT DE CONTACTE 
 
  
 
 UD 
 
  Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  Geometria: 
 
 Addició:  
 
 UE 
  
 Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  Geometria: 
 
 Addició:  
 
 
AGUDESA VISUAL ESTEREOSCÒPICA (AVE) 
 
	  
 
AGUDESA VISUAL AMB ALT CONTRAST  

 
o Condicions d’il·luminació fotòpiques 

   
  UD:        AV (VL):  AV (VP): 
   
  UE:          AV (VL):  AV (VP): 
   
        AO (VL):  AO (VP): 
 

o Condicions d’il·luminació mesòpiques 
   
  UD:        AV (VL):   
   
  UE:          AV (VL):   
   
        AO (VL):   
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AGUDESA VISUAL AMB BAIX CONTRAST  

 
o Condicions d’il·luminació fotòpiques 

   
  UD:        AV (VL):  AV (VP): 
   
  UE:          AV (VL):  AV (VP): 
   
        AO (VL):  AO (VP): 
 

 
o Condicions d’il·luminació mesòpiques 

   
  UD:        AV (VL):   
   
  UE:          AV (VL):   
   
        AO (VL):   

	  
	  

	   FITXA CLÍNICA ADAPTACIÓ	  
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Annex 9. Qüestionari adaptació 

 
SEGONA  LENT DE CONTACTE                                                                 DATA: __/ __/ __ 

 
 NOM: ___________________________________________________         Nº PACIENT: ___ 

 
 EDAT: ______      PROFESSIÓ: ______________________________ 
	  

1. Quants dies a la setmana ha portat les lents de contacte progressives?	  
□ Tota la setmana  □ De 1 a 2 dies  □ Esporàdicament 

 
2. En aquests dies, quantes hores ha portat les lents de contacte? 

□ Tot el dia  □ De 3 a 5 hores  □ De 5 a 8 hores 
 

3. Ha tingut alguna molèstia que li ha fet treure les lents de contacte? 
□ Si   
□ No 
 
∆ SI: Quina? Sequedat/ Picor/ Mala visió de lluny/ Mala visió de prop/ Mal de cap 
         
         Quantes hores feia què portava la lent de contacte? _________________________ 
 
        Se les va tornar a ficar? Si/ No 

 
Per favor valori la qualitat de visió que ha obtingut amb les lents de contacte en cadascuna de les següents 
situacions i de comoditat: 
 
Qüestionari de visió 
 
Visió llunyana:  
 
Visió intermèdia:   
 
Visió propera:  
 
Visió en general:  
 
En algun moment t’han sigut necessàries unes ulleres de prop? Si/ No  
 

∆ SI: En quin cas? _______________________________________________________ 
 

 
Qüestionari de comoditat 
 
Primeres hores d’ús:  
 
Final del dia:  

 
Comoditat en 
general:      
 
 

QÜESTIONARI ADAPTACIÓ 	  
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Annex 10. Fitxa clínica adaptació 
FITXA CLÍNICA ADAPTACIÓ 	  

 
SEGONA LENT DE CONTACTE                                                               
                                                                                                                             DATA: __/ __/ __ 

 
 NOM: ___________________________________________________         Nº PACIENT: ___ 

 
 EDAT: ______      PROFESSIÓ: __________________________ 
 
  
LENT DE CONTACTE 
 
  
  
  
 UD 
  
 Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  P. Cilíndrica: 
 
 Eix:                Addició:     Geometria:   
 
 UE 
 
 Corba Base:  Diàmetre:  P. Esfèrica:  P. Cilíndrica: 
 
 Eix:                Addició:     Geometria:   
 
 
 
AGUDESA VISUAL ESTEREOSCÒPICA (AVE) 
 
	  
 
AGUDESA VISUAL AMB ALT CONTRAST  

 
o Condicions d’il·luminació fotòpiques 

   
  UD:        AV (VL):  AV (VP): 
   
  UE:          AV (VL):  AV (VP): 
   
        AO (VL):  AO (VP): 
 

o Condicions d’il·luminació mesòpiques 
   
  UD:        AV (VL):   
   
  UE:          AV (VL):   
   
        AO (VL):   
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AGUDESA VISUAL AMB BAIX CONTRAST  

 
o Condicions d’il·luminació fotòpiques 

   
  UD:        AV (VL):  AV (VP): 
   
  UE:          AV (VL):  AV (VP): 
   
        AO (VL):  AO (VP): 
 

 
o Condicions d’il·luminació mesòpiques 

   
  UD:        AV (VL):   
   
  UE:          AV (VL):   
   
        AO (VL):   

	  
	  

	   FITXA CLÍNICA ADAPTACIÓ	  
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