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În via�a de zi cu zi, e�cien�a în 
dezinfectare a  unei solu�ii de între�inere 
multifunc�ionale poate � afectat� de 
modul în care aceasta este utilizat� dar 
�i de lentilele de contact cu care ea vine 
în contact.

Keratita microbian� este o complica�ie 
rar� dar serioas� datorat� utiliz�rii 
necorespunz�toare a lentilelor de contact. 
Dup� devastatoarele focare de 
contaminare cu Fusarium �i keratita 
Acanthamoeba din 2006 �i 2007, asociate 
cu utilizarea solu�iilor de între�inere 
multifunc�ionale, FDA* a demarat 
investiga�ii aprofundate pentru a 
identi�ca cauzele �i factorii de risc 
asocia�i.
Anumite solu�ii multifunc�ionale au fost 
asociate cu aceste focare de contaminare 
dar nu solu�iile au fost cele contaminate, 
mai precis, în anumite circumstan�e, 
acestea au e�uat în dezinfectarea 
anumitor agen�i patogeni din mediul 

1,2înconjur�tor . În plus, s-a dovedit c� 
nerespectarea instruc�iunilor de utilizare 
de c�tre purt�torii de lentile de contact a 
reprezentat un factor care a contribuit la 

2, 3ambele contamin�ri .

NONCOMPLIAN�A
Un comportament noncompliant cu grave 
consecin�e identi�cat în aceste cercet�ri 
const� în a�a-numitul "topping o�", 
obi�nuin�a purt�torilor de a recompleta 
solu�ia utilizat� din recipient cu solu�ie 
proasp�t�, f�ra a mai respecta 
instruc�iunile corecte de utilizare, 
respectiv, golirea, cl�tirea �i uscarea 
recipientului. Purt�torii pur �i simplu 
obi�nuiesc s� scoat� lentilele din recipient 
�i apoi s� recompleteze cu solu�ie 
proasp�t� solu�ia deja utilizat�, existent� 

2,3în recipient .
Într-un sondaj realizat pe 100 de purt�tori, 
peste un sfert din participan�i au declarat 
c�, uneori  ocazional �i alteori frecvent, 
completeaz� cu solu�ie proasp�t�, solu�ia 

4deja utilizat� din recipient . Mul�i dintre 
participan�i nu erau con�tien�i de riscurile 
de infec�ie asociate utiliz�rii incorecte a 

solu�iei de între�inere �i apreciau c� 
solu�ia de între�inere are rol doar în 
îndep�rtarea depozitelor dar nu �i a 

4microorganismelor .
Recompletarea cu solu�ie proasp�t� a 
solu�iei deja utilizate poate conduce la 
multiple riscuri de infec�ie. Nerespectarea 
instruc�iunilor precum golirea 
recipientului �i utilizarea, de �ecare dat�, 
de solu�ie proasp�t�, creaz� un mediu 

2prielnic dezvolt�rii microbilor . Recent, 
studii sponsorizate FDA* au analizat 
impactul pe care reutilizarea solu�iei 

1multifunc�ionale  îl are asupra e�cien�ei 
dezinfect�rii.

INTERAC�IUNEA LENTILE-SOLU�IE 
Cerin�ele ISO/FDA* impun ca o solu�ie 
multifunc�ional� dezinfectant� s� 
demonstreze e�cien�� antimicrobian�. 
Dar testele care demonstreaz� acest lucru 
sunt realizate cu solu�ie proasp�t�, f�r� ca 
aceasta s� � fost în contact cu lentilele sau 
cu recipientul �i, astfel, aceste rezultate ar 
putea s� nu exprime exact impactul 
p�str�rii lentilelor de contact în interiorul 

1recipientului .
Un recent studiu sponsorizat FDA* s-a 
concentrat, în special, pe interac�iunea 
dintre lentilele de contact �i solu�iile 
multifunc�ionale �i a ar�tat c� anumite 
lentile de contact absorb treptat 
conservan�ii, fapt care conduce la 
diminuarea concentra�iei dezinfectan�ilor 
din solu�ie �i reduce astfel �i e�cien�a 
acesteia împotriva anumitor 

1,5,6microorganisme . 

DIFEREN�E
Clavet �i echipa sa au studiat efectele 
p�str�rii a 6 tipuri de lentile de contact din 
silicon hidrogel �i a 2 tipuri din hidrogel 
într-o solu�ie multifunc�ional� care 
con�inea ca �i dezinfectant 
polihexametilenbiguanid� (PHMB, 
0,0001%, timp de 6 ore). S-a folosit ca 
referin�� recipientul umplut cu solu�ie, 
f�r� lentile.
La intervale de 6, 12, 24, 72 �i 168 de ore a 
fost analizat� concentra�ia de PHMB din 
solu�ie dar �i activitatea împotriva 

1contamin�rii cu Fusarium solani . Anumite 

materiale (bala�lcon A, eta�lcon A �i 
polymacon) au absorbit PHMB într-o mai 
mare m�sura �i astfel s-a redus semni�cativ 
concentra�ia acestui dezinfectant �i, implicit, 
s-a redus �i e�cien�a solu�iei r�mase 

1împotriva contamin�rii cu Fusarium .
Un alt experiment, cu format similar, a 
demonstrat diminuarea concentra�iei de 
PHMB în prezen�a anumitor materiale 
(galy�lcon A, com�lcon A, bala�lcon A, 
polymacon �i eta�lcon A) precum �i 
reducerea semni�cativ� a e�cien�ei 

5împotriva Sta�lococului aureus .
Reutilizarea solu�iei �i recompletarea 
recipientului cu solu�ie proasp�t� poate 
reduce e�cien�a antimicrobian� a solu�iei în 
prezen�a lentilelor. Totu�i, în teste similare, 
p�strarea lentilelor din silicon hidrogel �i a 
celor din hidrogel într-o solu�ie care con�ine 
un sistem dual de dezinfectare format din 
polyquaternium-1 (0,001%) �i 
myristamidopropyl dimethylamine 
(0,0005%) NU a redus semni�cativ nici 
concentra�ia conservan�ilor din solu�ia 
utilizat� �i nici e�cien�a antimicrobian� 
împotriva contamin�rii cu Sta�lococul 

6aureus .

VALOARE CLINIC�
Pentru a oferi purt�torilor o experien�� de 
succes în utilizarea lentilelor de contact este 
nevoie de o educa�ie continu� �i adecvat� 
privind alegerea unui regim adecvat de 
între�inere a lentilelor de contact �i de 
respectare întocmai a instruc�iunilor de 
utilizare a solu�iei. Este important s� adresa�i 
purt�torilor întreb�ri referitoare la regimul de 
între�inere pe care-l folosesc; asigura�i-v� c� 
sunt con�tien�i de pericolele pe care 
reutilizarea solu�iei le implic� �i oferi�i-le 
informa�ii referitoare la diferen�ele existente 
între solu�iile multifunc�ionale. 
Recomandarea solu�iei de între�inere �i 
motivarea alegerii dumneavoastr� precum �i 
discu�iile despre utilizarea corect� a solu�iei 
reprezint� primi pa�i importan�i în acest 
sens. Consolidarea acestei discu�ii cu 
instruc�iuni scrise va avea un rol important în 
utilizarea confortabil� �i de succes a lentilelor 
de contact. 

Noncomplian�a purt�torilor - în 
special cea cunoscut� sub numele de 
"topping o�" - este asociat� cu 
reducerea e�cien�ei solu�iei 

3multifunc�ionale .

În testele in vitro realizate cu  solu�ii 
pe baz� de PHMB, lentilele au 
absorbit o parte din dezinfectant 
reducând astfel concentra�ia de 

5PHMB din solu�ia utilizat� .

În teste similare, concentra�ia de 
POLYQUAD® �i  ALDOX® din solu�ia 

6utilizat� nu s-a redus semni�cativ .
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