
PRAKTYKA KONTAKTOLOGICZNA i COVID-19:

4 działania pomagające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa

W okresie pandemii koronawirusa praktyka kontaktologiczna może napotykać dodatkowe trudności . Obowiązkiem 

kontaktologów jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w gabinetach w oparciu o aktualne doniesienia naukowe.1,2
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3.Odpowiednio dezynfekuj sprzęt w gabinecie

Należy czyścić wyposażenie i wszystkie przybory stosowane w

gabinecie np. próbną oprawę okularową i soczewki z kasety

okulistycznej, podpórkę podbródka i głowy (w lampie

szczelinowej, keratometrze, itp.). W tym celu można używać

wody z detergentem oraz środków dezynfekujących

stosowanych w szpitalach (np. podchlorynu sodu, 70% alkoholu

lub innego środka dezynfekującego).5,6

Czyszczenie należy wykonać niezwłocznie po opuszczeniu

gabinetu przez pacjenta.

4.  Dezynfekuj zestaw soczewek próbnych
Jeżeli aplikowane są soczewki specjalistyczne (np. 

sztywne gazoprzepuszczalne -RGP), których 

dopasowanie wymaga korzystania z zestawu soczewek 

próbnych, bardzo istotne jest zdezynfekowanie 

soczewek po każdym użyciu.

W takim przypadku należy ściśle stosować się do 

wytycznych w zakresie zapobiegania infekcjom.7

2. Dbaj o higienę rąk
Ręce należy myć każdorazowo przed 

bezpośrednim kontaktem z pacjentem i po nim, 

nawet jeżeli specjalista stosuje rękawiczki .7,8,9

Higiena dłoni obejmuje umycie rąk płynem 

odkażającym na bazie alkoholu lub wodą z 

mydłem albo obydwiema wspomnianymi 

metodami.4,9,10 Należy pamiętać, że podczas 

badania pacjenta kontaktolog powinien unikać 

dotykania własnej twarzy, nosa, ust i oczu.7

1. Chroń siebie i monitoruj stan zdrowia swoich 

pracowników.

W celu ograniczenia prawdopodobieństwa zakażenia

drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni, należy

stosować środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu

(okulary lub gogle ochronne), wodoodporne rękawiczki z

długimi ciasno dopasowanymi mankietami i maseczki

chirurgiczne.3,4,5

Kontaktolodzy i pracownicy gabinetów wykazujący objawy

grypopodobne nie powinni przychodzić do pracy. 7
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STOSOWANIE SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH i COVID-19 :

4 najważniejsze wskazówki dla pacjentów

Użytkownikom soczewek kontaktowych należy przypominać o zasadach higieny i dokładnym myciu rąk przed każdym dotknięciem

oka lub soczewki kontaktowej. Należy również przypomnieć pacjentom o zasadach prawidłowego czyszczenia soczewek

kontaktowych w taki sposób, aby zapewnić dokładne zdezynfekowanie soczewek planowej wymiany oraz o przestrzeganiu

zalecanego czasu noszenia soczewek jednodniowych. Pacjenci powinni przerwać stosowanie soczewek kontaktowych w przypadku

wystąpienia objawów, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi innych chorób.1,2
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1. Noszenie soczewek kontaktowych jest 

bezpieczne.
Noszenie soczewek kontaktowych stanowi bezpieczną i bardzo

skuteczną metodę korekcji wzroku, stosowaną przez miliony ludzi na

całym świecie. Do tej pory nie ma żadnych dowodów na to, że osoby

zdrowe powinny unikać noszenia soczewek kontaktowych lub że

użytkownicy soczewek kontaktowych są bardziej narażeni na

zakażenie koronawirusem niż osoby stosujące korekcję okularową.

Należy przypominać pacjentom o przestrzeganiu zaleceń dotyczących

stosowania soczewek kontaktowych, w szczególności o chronieniu

soczewek przed kontaktem z wodą (z kranu, basenu, jacuzzi...).

2.Dezynfekcja soczewek kontaktowych.

Użytkownicy soczewek kontaktowych powinni wyrzucać soczewki

jednodniowe po użyciu lub regularnie dezynfekować soczewki

planowej wymiany i pojemnik do przechowywania, stosując

wyłącznie płyn do pielęgnacji rekomendowany przez

producenta i zalecany przez specjalistę.

3.Konieczne jest prawidłowe mycie rąk.

Jeżeli stosujemy korekcję okularową lub soczewki

kontaktowe, niezwykle istotne jest dokładne i staranne

mycie rąk wodą z mydłem, a następnie osuszenie dłoni

nieużywanym wcześniej ręcznikiem papierowym.

Użytkownicy soczewek kontaktowych muszą myć ręce w ten

sposób przed zakładaniem i zdejmowaniem soczewek.

4.Dezynfekowanie okularów.

Niektóre wirusy, jak np. COVID-19, mogą przetrwać na

twardych powierzchniach przez kilka godzin lub nawet

kilka dni i zostać przeniesione na palce lub twarz

użytkownika okularów. Nie ma dowodów naukowych

potwierdzających, że noszenie okularów stanowi dla

użytkownika ochronę przed przenoszeniem COVID-19 lub

innych wirusów.
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