KONTAKT LENS UYGULAMASI ve COVID-19:
Bulaşmayı en aza indirmek için 4 eylem
Koronavirüs günlerinde kontakt lens (KL) uygulaması daha zor hale gelebilir. Kontakt lens uygulayıcıları olarak, mevcut bilimsel
kanıtlara dayanarak KL uygulaması sırasında COVID-19’un bulaşmasını en aza indirmek bizim sorumluluğumuzda.1,2
1. Kendinizi koruyun ve çalışanlarınızı gözleyin

2. Ellerinizi temizleyin

Havadan veya doğrudan bulaşma yoluyla enfeksiyon olasılığını
azaltmak için gözlerin korunması (güvenlik gözlükleriyle),
manşetleri uzun olan, sıkı oturan suya dayanıklı endivenler
ve cerrahi tip yüz maskeleri gibi kişisel koruyucu ekipmanlar
benimsenmelidir.3,4,5
Olası soğuk algınlığına benzer semptomları olan KL
uygulayıcıları ve çalışanları işe gelmemelidir.7

Eldiven takılmış olsa bile hastayla temas öncesinde ve
sonrasında eller yıkanmalıdır.7,8,9 El dezenfeksiyonu, ellerin
alkol bazlı el temizleyiciler veya sabun ve su, ya da her ikisiyle
birden temizlenmesini içerir.4,9,10 Hasta muayenesi sırasında KL
uygulayıcılarının kendi yüzüne, burnuna, ağzına ve gözlerine
dokunmaktan kaçınması önemlidir.7

3. KL ekipmanınızı iyice dezenfekte edin

4. KL deneme setinizi dezenfekte edin

Deneme çerçevesi ve oftalmik lensler, çene desteği ve
baş desteği (biyomikroskop, keratometre vb.) gibi KL
uygulamasında kullanılan tüm aletleri temizleyin. Bu işlemi
su ve deterjanla yapabilir ve hastane düzeyinde yaygın olarak
kullanılan dezenfektanlar (sodyum hipoklorit, %70 alkol veya
alternatif bir dezenfektan gibi) uygulayabilirsiniz.5,6
Bu işlem, her hasta odadan ayrıldıktan sonra bir kez
yapılmalıdır.

Aynı kontakt lens deneme setinin kullanıldığı sert gaz geçirgen
(RGP) lensler gibi özel KL uygulaması durumunda, hastalar
arasında KL’lerin dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Böyle
durumlarda, katı enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmalıdır.7
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KONTAKT LENS KULLANIMI ve COVID-19:
Hastalarınız için 4 önemli nokta
Hijyen konusundaki mesaj kontakt lens (KL) hastalarına güçlü bir şekilde iletilmeli ve gözlerine ve KL’lerine dokunmadan
önce ellerini iyice yıkamaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Hastalara yeniden kullanılabilir KL’lerini doğru şekilde temizlemeleri
ve tamamen dezenfekte etmeleri gerektiği ve kullan-at KL’lerin önerilenden daha uzun süre kullanılmaması gerektiği de
hatırlatılmalıdır. Hastalar diğer hastalıklara ait kılavuzlarla uyumlu olarak, hasta olduklarında kontakt lens kullanmamalıdır.1,2
1. Kontakt lens kullanımı güvenlidir.

2. Kontakt lenslerinizi dezenfekte edin.

Kontakt lens kullanımı, dünya çapında milyonlarca insan için güvenli
ve son derece etkili bir görme düzeltimi yöntemi olmaya devam
etmektedir. Sağlıklı kişiler tarafından kontakt lens kullanımından
kaçınılması gerektiğine veya kontakt lens kullanıcılarının gözlük
takanlara göre daha fazla koronavirüs enfeksiyonu geliştirme riski
taşıdığına dair herhangi bir kanıt şimdiye kadar görülmemiştir.

Kontakt lens kullanıcıları, günlük kullan-at lenslerini
kullandıktan sonra atmalı veya yeniden kullanılabilir lenslerini
ve lens kaplarını sadece kontakt lens solüsyonuyla, üreticisinin
ve göz sağlığı uzmanının talimatlarına göre düzenli olarak
dezenfekte etmelidir.

Kullanıcılarınıza KL kullanım talimatlarına uymalarını ve özellikle
kontakt lenslerinin ‘suyla temas etmesinden’ (musluk suyu, yüzme
havuzu, banyo küveti, vb.) kaçınmaları gerektiğini hatırlatın.

3. Ellerin uygun şekilde yıkanması zorunludur.

4. Gözlük ve camlarını dezenfekte edin.

Kontakt lens veya gözlük kullanırken, ellerin sabun veya
suyla dikkatlice ve iyice yıkanması, ardından kullanılmamış
bir kağıt havluyla ellerin kurutulması çok önemlidir. Kontakt
lens kullanıcıları bu işlemi her kontakt lens takma ve çıkarma
işlemi öncesinde yapmalıdır.

COVID-19 etkeni gibi bazı virüsler saatlerce ve günlerce sert
yüzeylerde kalabilir ve gözlük kullanıcılarının parmaklarına ve
yüzlerine bulaşabilir. Gözlük veya gözlük takmanın COVID-19
veya diğer viral bulaşmalara karşı koruma sağladığına dair
bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.
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