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Jak bezpiecznie stosować soczewki kontaktowe 
i okulary w czasie pandemii COVID-19:
10 pytań najczęściej zadawanych przez 
pacjentów, na które odpowiada ekspertka 
w dziedzinie ochrony wzroku

Pyt. 1: Czy noszenie soczewek kontaktowych 
podczas trwającej pandemii koronawirusa jest 
bezpieczne?
Odp.: Nie ma informacji wskazujących, że użyt-
kownicy soczewek kontaktowych są bardziej 
narażeni na zakażenie koronawirusem lub że 
soczewki kontaktowe mogą przenosić tę cho-
robę. Jeżeli prawidłowo stosujemy wszystkie 
standardowe środki ostrożności i przestrzega-
my instrukcji użytkowania, soczewki kontakto-
we (miękkie i sztywne) są zasadniczo bezpiecz-
ną metodą korygowania wad wzroku. 

Pyt. 2: Czy w obecnym czasie użytkownicy soczewek 
kontaktowych powinni zamienić je na okulary?
Odp.: Jeżeli pacjent jest zdrowy, nie ma takiej 
potrzeby ani udowodnionych korzyści zwią-
zanych ze zmianą soczewek kontaktowych na 
okulary w  czasie pandemii. Soczewki kontak-
towe zapewniają wyraźny obraz i szersze pole 
widzenia bez konieczności noszenia dodatko-
wych akcesoriów na nosie czy za uszami.

Ponadto, wielu użytkowników soczewek 
kontaktowych ma tylko okulary zapasowe na 
„wszelki wypadek”. Gdyby zaczęli nosić je na 
stałe, mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na 
jakość widzenia i  spowodować, że pacjenci 
częściej dotykaliby twarzy po to, żeby popra-
wić okulary. Pacjenci mogą również mrużyć lub 
przymykać oczy, co potencjalnie mogłoby po-
wodować zaburzenia filmu łzowego i  podraż-
nienia oczu. Noszenie okularów jednocześnie 
z maseczką ochronną może powodować ich za-
parowywanie, przez co okulary będą wymagały 
częstszego czyszczenia.

Pyt. 3: Czy pacjenci potrzebują obecnie spe-
cjalnego trybu noszenia i pielęgnacji soczewek 
kontaktowych?
Odp.: Należy pamiętać o  przestrzeganiu po-
danych niżej wytycznych, pozwalających bez-
piecznie stosować soczewki kontaktowe.

1. Przed zakładaniem lub zdejmowaniem 
soczewek, należy dokładnie umyć ręce 
wodą z  mydłem. Najlepszym sposobem 
utrzymywania higieny rąk jest ich staran-
ne, długie i  dokładne mycie ciepłą wodą 
z  mydłem. Powinno ono stać się częścią 
użytkowania soczewek kontaktowych.

2. Należy używać czystego pojemnika do 
przechowywania soczewek i wymieniać go 
co miesiąc na nowy.

3. Należy używać świeżego płyny do pielę-
gnacji soczewek i przechowywać je zgodnie 

z  podanymi instrukcjami. Panuje błędne 
przekonanie, że wirusy takie jak ten wywo-
łujący COVID-19 mogą przetrwać 8 godzin 
w płynie do pielęgnacji soczewek – nie ma 
żadnych danych, które by to potwierdzały.

4. Soczewkę należy zakładać czubkiem czy-
stego palca wskazującego bezpośrednio 
na powierzchnię rogówki, unikając po-
tencjalnego zanieczyszczenia w  wyniku 
dotknięcia powiek.

5. Przed wyrzuceniem soczewek, należy je 
owinąć czystą chusteczką jednorazową, 
co pozwoli zapobiec przenoszeniu poten-
cjalnych infekcji.

6. Należy ściśle stosować się do instrukcji 
podanych na opakowaniu, dotyczących 
czasu noszenia soczewek i  w  odpowied-
nim czasie wymieniać je na nowe.

7. W miarę możliwości, należy stosować so-
czewki jednodniowe.

8. Jeżeli soczewka upadnie na powierzchnię, 
która nie jest czysta, należy ją niezwłocz-
nie wyrzucić ( jeżeli jest to konstrukcja 
jednodniowa) lub dezynfekować przez co 
najmniej 4 godziny ( jeżeli jest to kon-
strukcja planowej wymiany).

9. W przypadku pytań lub wątpliwości doty-
czących noszenia i  pielęgnacji soczewek 
kontaktowych, należy skonsultować się ze 
specjalistą ochrony wzroku.

Pyt. 4: Czy pacjenci, którzy źle się czują, mogą 
nadal nosić soczewki kontaktowe?
Odp.: Jeżeli osoba nosząca soczewki kontak-
towe źle się czuje, powinna jak najszybciej 
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zacząć nosić okulary. Wspomniana sytuacja 
obejmuje objawy zdiagnozowanej lub podej-
rzewanej choroby oraz przypadki zachorowa-
nia na COVID-19. Dotyczy również pogorszenia 
stanu zdrowia oczu, np.  zaczerwienienia lub 
zapalenia spojówek.

Istotne jest, aby pacjenci na co dzień wi-
dzieli wyraźnie, noszenie soczewek było kom-
fortowe, a  oczy nie ulegały zaczerwienieniu. 
Jeżeli jedno lub więcej z  tych wymagań nie 
jest spełnionych, należy przerwać stosowanie 
soczewek kontaktowych i  skonsultować się 
z  odpowiednio wykwalifikowanym specjali-
stą. Pierwszą konsultację należy odbyć tele-
fonicznie, ponieważ specjalista będzie mógł 
wówczas doradzić nam, jak należy postępować 
dalej. Trzeba ściśle przestrzegać zaleceń poda-
nych przez specjalistę.

Pyt. 5: U pacjenta zdiagnozowano COVID-19. 
Czy taki pacjent może nadal nosić dotychcza-
sowe soczewki kontaktowe?
Odp.: Pacjenci, u których rozpoznano wiruso-
wą infekcję dróg oddechowych, np. COVID-19, 
powinni jak najszybciej zaprzestać noszenia 
soczewek kontaktowych. Powodem jest po-
tencjalne nadkażenie bakteryjne, które może 
rozwijać się równolegle w  wyniku osłabienia 
układu odpornościowego.1 Takie działanie po-
maga zapobiec wystąpieniu problemów okuli-
stycznych, np. infekcyjnego zapalenia rogów-
ki. Jest to choroba, która przy braku leczenia 
może doprowadzić do ślepoty. 

Pyt. 6: Czy noszenie soczewek jednodniowych 
jest bezpieczniejsze podczas pandemii?
Odp.: Jeżeli mówimy o infekcjach w ogóle, to 
jednodniowe soczewki kontaktowe wydają się 
bezpieczniejsze, ponieważ wiążą się z  mniej-
szym ryzykiem zakażenia.2 Jednak nie ma do 
tej pory żadnych dowodów na to, że konkretny 
typ soczewek kontaktowych jest bezpieczniej-
szy niż pozostałe w tej konkretnie omawianej 
sytuacji.

Pyt. 7: Czy wirus może rozprzestrzeniać się 
przez wyrzucane soczewki kontaktowe? 
Odp.: Teoretycznie soczewka kontaktowa sta-
nowi powierzchnię, jednak „pływa” ona w fil-
mie łzowym (który w znacznym stopniu zapew-
nia naturalną ochronę przed wirusami).3 Na 

udzielonych przez specjalistów ochrony wzro-
ku, dotyczących prawidłowego stosowania 
soczewek i zachowania higieny. Jeżeli potrze-
bujemy dodatkowych informacji, należy o nie 
poprosić!

Chciałabym jeszcze dodać, że specjaliści 
ochrony wzroku na całym świecie poświęcają 
wiele czasu na edukowanie użytkowników so-
czewek kontaktowych w  zakresie odpowied-
nich zasad higieny. Wygląda na to, że jest to 
najbardziej zaawansowany program edukacyj-
ny o największym zasięgu w dziedzinie ochro-
ny wzroku,4 a  wielu użytkowników soczewek 
kontaktowych już utrwaliło sobie odpowiednie 
nawyki higieniczne.
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wszelki wypadek dla większego bezpieczeń-
stwa warto przed wyrzuceniem starannie zde-
zynfekować soczewki i zawinąć je w chusteczkę 
jednorazową.

Pyt. 8: Czy należy dezynfekować okulary?
Odp.: Pacjenci powinni starannie myć okula-
ry wodą z  mydłem 3-4 razy dziennie, co jest 
szczególnie ważne podczas pandemii. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na okulary zapa-
sowe, które posiadamy „na wszelki wypadek” 
i  okulary do czytania. W  czasie pandemii na-
leży staranniej obchodzić się z  okularami do 
czytania, ponieważ nie nosimy ich przez cały 
czas. Należy odpowiednio je przechowywać 
i nigdy nie odkładać na brudne powierzchnie 
ani nie pozostawiać w nieodpowiednich miej-
scach.

Pyt. 9: Czy użytkownicy soczewek kontakto-
wych częściej dotykają twarzy niż osoby nie-
noszące soczewek?
Odp.: Nie ma absolutnie żadnych danych su-
gerujących, że użytkownicy soczewek kon-
taktowych częściej dotykają oczu niż osoby 
nienoszące soczewek. Dostępne dane wska-
zują raczej na odwrotną tendencję, ponieważ 
specjaliści ochrony wzroku edukują i zachęcają 
pacjentów do tego, aby powstrzymywali się od 
dotykania czy pocierania oczu.

Pyt. 10: Czy chciałaby Pani doradzić coś jesz-
cze pacjentom w  związku z  noszeniem socze-
wek kontaktowych i okularów w obecnych cza-
sach?
Odp.: Użytkownikom soczewek kontaktowych 
doradziłabym, aby nosili je nadal, o  ile nie 
cierpią na zakażenia ogólnoustrojowe, i nadal 
korzystali z  zalet, wygody i  swobody ofero-
wanych przez soczewki kontaktowe, również 
w  czasie obecnej pandemii. Należy jednak 
pamiętać o  ścisłym przestrzeganiu instrukcji 
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