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tometristů, a to především to, zda pracují 

v nestátních zdravotnických zařízeních. Jak 

je známo, na dokončení změn podle nové 

vyhlášky zůstává čas pouze do 31. 8. 2011.  

Celá řada našich kolegů na změnách 

s úspěchem pracuje a daří se jim překoná-

vat někdy až neuvěřitelný rozmar úřední-

ků. Všichni věříme, že práce optometristy 

v NZZ přispěje k lepším a kvalitnějším 

službám. O to více je pak smutné, když 

náš obor dostává rány zevnitř v podobě 

různých projektů samoobslužných očních 

optik. Je škoda, že v době, kdy potřebuje-

me udržet nejenom kvalitu produktu, ale 

i marže, přicházejí projekty, které se s touto 

snahou příliš neslučují.

Jeden náš sportovní komentátor začí-

ná každý fotbalový přenos slovy „fanynky 

a fandové dobrého fotbalu“. Dovolte, 

abych použil stejného oslovení. Vážené fa-

nynky a vážení fandové dobré oční optiky 

a optometrie, rád bych vám všem popřál 

jménem svým, jménem časopisu Česká 

oční optika a jménem představenstva Spo-

lečenstva českých optiků a optometristů 

do následujících měsíců hodně síly, ale 

také odpočinku, a krásné prožití dovole-

né. Prosím, pamatujte si, že cílem každé 

dovolené je šťastný návrat domů a také 

návrat do našich očních optik.

Ing. Ivan Vymyslický
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hrazeny předpisy na brýle. Reforma má 

být předložena vládě ještě před letošní 

dovolenou a její výsledek určitě bude dů-

ležitý nejen pro nás. Další změnou, o které 

se hodně píše, je změna DPH. Vzhledem 

k tomu, že většina našich služeb je ve sní-

žené sazbě, je jasné, že změna cen se nám 

v určité podobě také nevyhne. Bude-li i na-

dále pokračovat neskutečné šílenství slev 

a přidáme-li k tomu změnu DPH a snížení 

úhrad za předpisy, dá se celkem s jistotou 

říci, že nás jistě nečeká lehká doba. 

Tématem posledních měsíců jsou 

návštěvy živnostenských úřadů a České 

obchodní inspekce. Kontrolují práci op-

v okamžiku, kdy jsem byl poctěn mož-

ností napsat úvodní slova pro náš časopis, 

jsem začal přemýšlet, jak je uchopit. Zda 

klasicky popřát všem hezké letní měsíce, 

nebo se tak trochu zamyslet nad budou-

cími měsíci. Zvolil jsem to druhé.

Všichni jsme si vědomi toho, že žijeme 

ve velmi dynamické době. Co včera platilo, 

je dnes jinak. To platí nejenom pro náš 

obchod, ale i v politice. Oční optiku a opto-

metrii v tomto i příštím roce čeká celá řada 

změn, jejichž dopad je někdy nečitelný.

První velkou neznámou je zdravotnická 

reforma a její dopad na oční optiku. Jde 

především o to, zda a v jaké výši budou 

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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Uspokojení potřeb

zákazníků

Jak se za poslední 
dva roky změnil český 
spotřebitel?

V období rychlého rozkvětu ekono-

miky se český spotřebitel naučil 

rychle utrácet. S nástupem ekono-

mického útlumu od roku 2008 se učil zase 

rychle šetřit. A nyní, s pozvolným vynořo-

váním se z krize, se spotřebitel učí najít 

si takový způsob nakupování, který mu 

za utracené peníze přinese přiměřenou 

protihodnotu. Problémem je, jak takovou 

protihodnotu definovat. 

Většinou, poněkud zkratkovitě, vidí-

me hodnotu nákupu prostě jako zboží 

(např. brýle, kontaktní čočky) získané 

Podstatou je, že uspokojení potřeb 

zákazníka nespočívá v kupovaném před-

mětu samotném. Je spíše v očekávání bu-

doucího prožitku a potřebě sebeutváření 

– být sám sebou, potřebě sebezdokonalo-

vání, autonomii, realizaci přijatých hodnot, 

ideálů, posílení prestiže. Vědomí, že výro-

bek spotřebiteli přinese to, co potřebuje, 

motivuje silněji než pocit vlastnictví sám 

o sobě. Např. „v těchto slunečních brýlích 

budu vypadat skutečně dobře a budu se 

líbit“, „s kontaktními čočkami teď nebudu 

muset nosit dioptrické brýle a budu moci 

nosit ty kouzelné sluneční, které jsem si 

vybrala, a pořád budu dobře vidět!“ nebo 

„s plně korigovaným astigmatismem budu 

konečně ostře vidět a vylepším si handicap 

v golfu“. Apel na strukturu potřeb často 

bývá mnohostranný a rezonuje současně 

hned na několika úrovních klientovy 

osobnosti. 

Lidské volby jsou pozoruhodně ovliv-

nitelné způsobem, jakým jsou jedinci 

prezentovány. Tomuto jevu se říká efekt 

rámce (framing effect).2 Podle některých 

vědeckých teorií lidský mozek v podsta-

tě rámuje a moduluje racionální fakta 

těmito vlivy. Každá volba jedince, tedy 

i nákupní rozhodnutí, je tak zásadně závislé 

na tom, jakým způsobem je mu produkt  

nabídnut. 

Klíčem pro úspěšný prodej je tedy 

jednoznačně identifikace potřeb zákaz-

níka a poskytnutí takových argumentů, 

které budou na zákazníka apelovat právě 

z hlediska jeho potřeb. Jakékoliv jiné 

Je to pouhá teorie, nebo něco, 
co opravdu pomůže pozvednout 
prodej a věrnost zákazníků? 

za utracenou částku peněz. Ve své pravé 

podstatě jde ale o míru uspokojení potřeb 

zákazníka a jak tato míra uspokojení vyváží 

utracené peníze. Ale co vlastně si máme 

konkrétně představit pod pojmem potře-

by zákazníka? 

I když v procesu nákupního rozhodo-

vání hrají informovanost a racionální dů-

vody svoji nezastupitelnou roli, konečné 

rozhodnutí je vždy otázkou emocionální. 

Každý z nás jistě zažil ten moment, kdy 

koupíte něco čistě proto, že to „prostě 

chcete“ a žádné další důvody k tomu 

vlastně nemáte. A ve větší či menší míře 

je tento emocionální, pocitový aspekt 

přítomen ve všech našich rozhodnutích. 

Podle výzkumu je tento jev spojen mimo 

jiné s činností specifické části mozku, 

amygdaly. U pacientů s narušenou funkcí 

amygdaly byla doložena narušená schop-

nost predikovat a rozeznávat pozitivní od-

měnu a negativní trest.1 V důsledku toho 

je tak významně narušen stimul motivace 

a v konečném důsledku schopnost činit 

rozhodnutí.

Klíčový vliv emocionálního aspektu 

na nákupní rozhodování platí, ať už se 

jedná o nákup automobilu, oblečení, brý-

lových obrub nebo kontaktních čoček. 
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na blízku, dát mu najevo, že má kdykoliv 

příležitost se na cokoliv zeptat, věnovat 

pozornost tomu, jaké výrobky si prohlíží, 

a ještě jednou s ním zkusit navázat rozho-

vor, než z prodejny odejde. Právě to může 

být tím spouštěcím mechanismem, kdy se 

zákazník zeptá na to, co ho zajímá. Je to pří-

ležitost předat mu informace, zaujmout ho 

a podpořit jeho motivaci ke koupi, i když 

zatím nemusí být nutně ke koupi rozhod-

nut. Příjemným, profesionálním vystupová-

ním a znalostí výrobku můžete v takovém 

klientovi vytvořit pocit, že se spíše bude 

chtít vrátit právě k vám, než svůj nákup 

uskutečnit v náhodně vybrané prodejně, 

kterou bude mít zrovna při cestě. 

argumenty se budou míjet účinkem. Pro 

ilustraci: pokud je primární zájem klienta 

to, že bude dobře vypadat, sebelepší 

argumenty ohledně nerozbitnosti brýlo-

vých skel nebudou tím, čím ho ke koupi 

přesvědčíme.

Uspokojení potřeb zákazníka dále 

závisí na jeho prožitku v procesu rozho-

dování a souvisí s otázkami vnímaného 

rizika či strachu. 

Vnímaná rizika ze strany zákazníka 

mohou být finančního, sociálního, psy-

chologického či časového charakteru 

a týkají se například otázek: Je můj výdaj 

adekvátní, neohrozí můj rozpočet? Budou 

ty brýlové obruby pohodlné celý den? 

Hodí se ke mně? Budu si umět kontaktní 

čočky sám nasadit a vyjmout? Nezabere 

mi to moc času? Co se stane, když si je 

nebudu umět večer vyjmout? Nebudou 

mě spolužáci pomlouvat, že teď budu 

nosit brýle? Jsou kontaktní čočky pro moje 

dítě vhodné? 

Naším úkolem je nejen výrobek, ať 

už se jedná o brýle, kontaktní čočky nebo 

oční vyšetření, nabídnout a představit 

klientovi výhody, které mu výrobek při-

nese, ale také odstranit případné obavy 

klienta a redukovat míru vnímaného 

rizika spojeného s nákupem. To může mít 

v praxi formu minimalizace finančního 

nákladu – přepočítání ceny kontaktních 

čoček na jeden den nošení spíše než 

pouhá prezentace ceny za balení; ujiš-

tění dostupnosti očního odborníka pro 

případné konzultace, nabídka telefonické 

konzultace nebo bezplatné úpravy obrub 

v případě potřeby, ujištění o časové ne-

náročnosti vyšetření nebo péče o čočky, 

sdílení vlastní pozitivní zkušenosti, nebo 

pouze prostého ujištění, že „ty brýle Vám 

opravdu sluší“.

Stejně jako hledání potřeb zákazníka 

je také nutné pro redukci vnímaného 

rizika identifikovat, jakého charakteru 

je jeho případná nejistota, obava či 

pochyby.

Redukce rizika nákupu vnímaného 

spotřebitelem hraje velmi významnou 

roli v procesu jeho rozhodování o kou-

pi. V tomto rozhodovacím procesu je 

však ještě další řada aspektů, které mají 

na uspokojení potřeb zákazníka klíčový 

vliv. V neposlední řadě jsou to podmínky 

nákupního procesu a prostředí, ve kterém 

se nákup odehrává.

Přístup k zákazníkovi má dvě základ-

ní roviny – odbornou (viz článek Přinese 

nám vzdělávání věrné klienty?, Česká oční 

optika, srpen 2010) a osobní. Budování 

osobního vztahu se zákazníkem je něco, 

co v učebních osnovách většinou chybí. 

Někteří z nás mají tuto schopnost jakoby 

vrozenou, ale není pravda, že to je něco, 

co se nedá naučit. 

Získat si důvěru zákazníka, vytvořit 

dojem, že jsme tu právě pro něj, že se 

o něj zajímáme a chceme mu pomoci, je 

základem, díky kterému zvýšíme pravdě-

podobnost, že se zákazník nejenom podívá 

po prodejně, ale bude se i v budoucnu rád 

vracet. Kolikrát jste zažili zákazníka, který 

přijde se slovy „já se jen dívám“. I v tako-

vém případě se vyplatí zákazníkovi zůstat 
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Co nejvíce motivuje 
zákazníky k tomu, aby 
se vraceli do určitého 
obchodu? 

Je to právě „prožitek nákupu“, tedy 

atributy, jako je personál, odborná rada, 

dobrý zákaznický servis. S tím, jak se 

přiostřuje konkurenční prostředí, jsou 

dnešní zákazníci náročnější a náročnější. 

Očekávají, že budou hýčkáni. Základní 

potřeby zákazníků, jako je komplexní 

nabídka výrobků včetně kontaktních 

čoček, výrobky skladem ihned k odběru, 

dlouhé otevírací hodiny a podobně, jsou 

dnes brány jako samozřejmost. Stále více 

však naši nakupující očekávají ještě něco 

navíc – slevy, věrnostní kupóny, nákupní 

tašky, garanci a pozáruční servis, nabídku 

následné oční péče a podobně. Tyto služby 

spojené s vlastním prodejem jsou dnes 

běžným jevem snad ve všech odvětvích 

a pomalu se dostáváme do situace, kdy 

absence nějaké nabídky navíc může být 

konkurenční nevýhodou. Konkurenční 

výhodu naopak získá prodejna, která předčí 

očekávání svých zákazníků. Může se jednat 

o poskytování nadstandardních služeb, 

jako je doručení zboží domů, proaktivní 

připomínka nákupu či termínu vyšetření, 

nákup na splátky, informaci o novinkách 

v oboru, možnost konzultace s očním 

program musí být profitabilní pro •	

obchod;

dlouhodobý závazek – návrat v del-•	

ším časovém horizontu;

udržování stálé komunikace se •	

zákazníkem;

pokud je věrnostní program zahájen, •	

neměli bychom jej rušit; lze jej 

pozměnit, ale přerušením vzniká vy-

soké riziko nespokojenosti zákazníků.

Ceny a slevy

U stanovení cen doporučujeme vy-

varovat se zbytečných slev a výprodejů. 

Roztočení spirály slev a snižování cen je 

nebezpečná věc, kterou možná mohou 

po nějaký čas ustát velké řetězce a spo-

lečnosti se silným finančním zázemím, ale 

v případě malých nezávislých prodejen 

vede v lepším případě k velmi krátkodo-

bým přínosům ve smyslu zvýšení obratu, 

méně již zisku. Neustálé snižování cen 

však vede k nebezpečnému fenoménu 

nastavení vnímání „normální“ cenové 

úrovně výrobků. Opětovné zvýšení cen je 

pak téměř nemožné. 

V době ekonomické nejistoty se možná 

někdo přikloní k redukci nákladů na marke-

ting. Vynechat propagaci výrobků a vlastní 

provozovny by však bylo chybou. Zejména 

nyní, v situaci, kdy je trh poměrně saturo-

ván a konkurenční tlak roste, bude právě 

schopnost udržet si klienty a přitáhnout si 

nové zákazníky rozhodující pro budoucnost 

každé optické praxe. Náklady na marketing 

je však třeba plánovat cíleně. Jistě se vy-

platí marketingovou podporu vaší praxe 

konzultovat s vašimi klíčovými dodavateli 

a případně se s nimi dohodnout na spo-

lečném věrnostním programu nebo jiné 

marketingové podpoře.

Ing. Jana Hašková

Johnson & Johnson Vision Care

jhaskova@its.jnj.com
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Ventromedial Prefrontal Cortex to Decision-Making, 

The Journal of Neuroscience, July 1, 1999, 19(13): 

5473–5481

2. De Martino, B., Kumaran, D., Seymour, B., Dolan, R. J.:  

Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the 

Human Brain. Science. August 4, 2006, 313(5787): 

684–687 

odborníkem 24 hodin denně, zajištění 

pravidelného očního vyšetření apod. 

Věrnostní program je poměrně běžný 

a účinný nástroj k aktivnímu udržení si 

zákazníků. 

Základní princip je jednoduchý: zá-

kazníkovi nabídneme opakovaný nákup 

(například nákup 4 balení kontaktních 

čoček v rámci 6 měsíců s danou slevou 

nebo s roztokem zdarma při posledním 

nákupu) nebo kombinaci vzájemně 

souvisejících služeb a výrobků (například 

sleva na sluneční brýle při nákupu určitého 

počtu balení kontaktních čoček) v ohra-

ničeném časovém období za výhodnou 

cenu. Zákazník získává výhodnou cenu, 

optika získává garanci opakovaného ná-

kupu konkrétního zákazníka v konkrétně 

stanoveném objemu a časovém období.

Při sestavování věrnostního programu 

či podobných motivačních programů 

k dlouhodobému udržení si zákazníků 

platí několik základních pravidel:

motivující odměna, která přímo •	

souvisí s původním nákupem;

bonus musí být dosažitelný, realistic-•	

ký, v jasně určeném termínu;

Co nám přinese věrný zákazník?

Menší náchylnost změnit místo nákupu opakovaný nákup

Ochota ke koupi dalších výrobků nákup více výrobků

Pravděpodobnost doporučení přátelům více zákazníků
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Pravidlo č. 3
Našeho zákazníka-partnera 
nesmíme hodnotit podle 
vzhledu, oblečení, výrazu 
obličeje nebo podle toho, 
že nám připomíná nějaký 
negativní zážitek z dětství 
a podobně.

Máme tu nevýhodu, že si své zákazní-

ky nevybíráme sami, naopak zákazníci si 

vybírají nás. Naší povinností, nebo chcete-

li posláním, je obsloužit každého zákazníka 

k jeho plné spokojenosti. To se nám však 

nepodaří, pokud si zákazníka hned při prv-

duše jsme dosáhli předem vytčeného cíle. 

Naproti tomu u zákazníka, kterého jsme 

odhadli jako bohatého, byl náš cíl příliš 

vysoký s výsledkem, jaký se dá u takových 

cílů předpokládat. Ač se může zdát, že 

tyto dva případy jsou zcela odlišné, mají 

přesto jedno společné. Náš cíl, přestože 

jsme si jej vytyčili v podvědomí, nebyl ten 

správný. V jednom případě byl příliš nízký, 

v druhém případě nedosažitelný. 

V druhé části tohoto seriálu o psy-

chologii prodeje jsme si říkali, že naše cíle 

musí být dosažitelné především pro nás, 

ale i maximálně uspokojivé pro zákazníka. 

Proto je velmi důležité nezařadit si zákaz-

níka na první pohled do nějaké imaginární 

škatulky a podle toho s ním jednat. Nejdří-

ve musíme dobře vedeným rozhovorem 

zjistit a upřesnit si, jaké má zákazník poža-

davky a potřeby, co očekává od výrobku, 

který si právě chce koupit. To znamená 

především nechat zákazníka mluvit, velmi 

dobře a pozorně mu naslouchat a podle 

toho pak také správně reagovat.

Vzpomínám si, jak můj bývalý kolega 

prodával jedné starší dámě brýle. Do op-

tiky přišla se dvěma recepty pro brýle 

na dálku a na čtení. Když z optiky odchá-

zela, měla objednané dvoje progresivní 

brýle. Při prodejním rozhovoru o prvních 

brýlích kolega zjistil, že se tato dáma chystá 

do lázní a nabídl jí ještě sluneční brýle 

na procházky parkem. Dáma souhlasila 

s tím, že budou stačit jen ty na dálku. Když 

se jí však kolega zeptal: „Vy si nebudete 

Psychologie 
prodeje

3. část

ním pohledu zařadíme do určité škatulky. 

Tím se dopouštíme chyby, kterou lze jen 

těžko napravit, a většinou ani nezjistíme, 

že jsme nějakou chybu udělali. Na první 

pohled přece nemůžeme odhadnout, jaké 

potřeby náš zákazník má, jak je náročný 

a jaké jsou jeho finanční možnosti. Osloví-

me-li zákazníka s představou „stejně si nic 

nekoupí!“, kterou jsme si udělali na první 

pohled, můžeme si být téměř jisti, že si 

skutečně nic nekoupí, anebo že koupí 

jenom brýle na pokladnu. V jiném případě 

jsme odhadli zákazníka podle oblečení 

na bohatého a náročného, kterému se 

snažíme nabídnout to nejlepší, a přesto se 

zákazník spokojí s levnými brýlemi.

Proč tomu tak je? 

Je to jednoduché. U zákazníka, ke kte-

rému jsme přistoupili s odhadem „stejně 

nic nekoupí“, byl náš cíl příliš nízký a jedno-
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v parku číst?“, uznala, že by jí v parku jed-

noduché brýle na dálku nestačily. 

Ne vždy a s každým zákazníkem se pro-

dejní rozhovor vyvine takovýmto směrem, 

avšak z této příhody je patrné, že kolegův 

cíl při prodeji nebyl nedosažitelný. Svého 

cíle dosáhl. Zákaznici uspokojil natolik, že 

jej odměnila hned další zakázkou. 

Je zapotřebí neškatulkovat zákazníka 

na první pohled. Nejprve je nutné nechat 

jej mluvit a poslouchat a teprve z takového 

úvodního seznamovacího rozhovoru si 

udělat o zákazníkovi a jeho potřebách 

představu. Při rozhovoru pokládáme zá-

kazníkovi otevřené otázky – takové, aby 

na ně nemohl odpovědět pouze „ano“ či 

„ne“. Dbáme na to, aby hovořil především 

zákazník. V případě, že hovor vázne, po-

chválíme mu třeba košili, kravatu nebo 

šperk. Při takto vedeném rozhovoru se 

klidně může stát, že dosáhneme našeho 

vytčeného cíle dříve, než jsme vůbec ně-

jaké brýle zákazníkovi prodali. Vzpomínáte, 

jaký by měl být cíl prodávajícího?

Pravidlo č. 4
Zákazníkovi-partnerovi 
musíme pozorně naslou-
chat (myslím tím také „mezi 
řádky“) a hlavně ho nechat 
domluvit a nepřerušovat 
ho, když si myslíme, že už 
víme, co nám chce říct.

Určitě se každému z nás stalo, že když 

jsme někomu něco vyprávěli, partner nás 

přerušil a dopovídal to za nás. Zpravidla ale 

řekne něco úplně jiného, než jsme chtěli 

říct my. Když nám někdo něco vypráví, tak 

bychom jej měli nechat domluvit do kon-

ce, nepřerušovat ho a přesvědčit se, že 

nám řekl skutečně všechno, co nám říci 

chtěl. Jistě jste si už všimli, že když vám 

chce někdo něco sdělit, tak to nejdůležitěj-

ší přijde až nakonec. Proto je velmi důležité 

při rozhovoru se zákazníkem tyto zásady 

přísně dodržovat. My se z naší pozice 

odborníka umíme k dané problematice 

vyjádřit lépe a odborněji než zákazník, ale 

to nás zcela jistě neopravňuje k tomu, aby-

chom zákazníka při rozhovoru přerušovali 

nebo ho dokonce opravovali. Uvědomme 

si, že náš zákazník je laik a z toho důvodu 

nám svoje přání a představy nedokáže 

z našeho pohledu vysvětlit pro nás jasnou 

a srozumitelnou řečí. Je také možné a po-

chopitelné, že používá odborné výrazy 

tam, kam nepatří, což často vede k nedo-

rozuměním. Je naší povinností zákazníkovi 

pozorně naslouchat a je-li to nutné, vzniklé 

nesrovnalosti si se zákazníkem vhodnými 

otázkami upřesnit. Teprve v okamžiku, 

kdy jsme si zcela jisti, že jsme zákazníka 

správně pochopili i přes jeho „neodborný“ 

výklad, můžeme pokračovat v nabídce.

My na druhé straně musíme také dbát 

na to, aby náš výklad nebyl příliš odborný 

a neobsahoval pouze odborné názvy. 

Nespoléhejme se na to, že zákazník nám 

rozumí a zkusme se vžít do jeho role. Stačí 

si vzpomenout, že jsme určitě i my někdy 

byli v podobné situaci a možná, že nás 

příliš odborný výklad odradil od koupě. 

Není to tak?

Pravidlo č. 5 
Zákazníkovi-partnerovi mu-
síme dát pocit, že jsme tady 
jen pro něj a on je pro nás 
v této chvíli nejdůležitější.

V tomto bodě si nejsem tak úplně jistý, 

zdali se v poslední době s příchodem mo-

bilních telefonů nezměnily některé zásady 

společenského chování. Většina z nás pře-

ruší jakoukoliv činnost při prvním zazvo-

nění mobilu, ať se děje, co se děje. Ať je to 

jak chce, přerušit rozhovor se zákazníkem 

kvůli telefonování je nepřípustné. Mobil 

do obchodu při styku se zákazníkem nepa-

tří a měl by zůstat vypnutý v šatně. Dalším 

nešvarem, kterého jsme v obchodech 

často svědky, je to, že jsme přerušováni 

při prodejním rozhovoru našimi kolegy 

nebo dokonce našimi nadřízenými, což 

je pro mě naprosto nepochopitelné. Ne-

znám důvod, který by byl důležitější, než 

je právě obsluhovaný zákazník. Přerušit 

kolegu při prodeji je stejně nepřípustné 

jako otočit se od zákazníka a telefonovat. 

Musíme-li zákazníka opustit, abychom si 

přinesli například nějaký vzorek potřebný 

k prodeji, musíme jej informovat, proč jde-

me právě pryč, a požádat ho o dovolení. 

Teprve potom smíme zákazníka s jeho 

svolením opustit.

A ještě jedna příhoda nakonec. 

Do obchodu přišla zákaznice krátce 

před zavírací dobou, omluvila se za pozdní 

příchod a zeptala se, zda může být ještě 

obsloužena. Prodavač odpověděl, že sa-

mozřejmě ano, a dodal: „Já jenom zavolám 

ženě, že přijdu později.“ Jsem přesvědčený, 

že takováto poznámka není vhodným 

úvodem prodejního rozhovoru.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz

Pokračování příště.
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Nejlepší progresivní 
čočky

Nabízíme Vám 
individualizované 
progresivní čočky 
s přirozeným 
pohledem ve 
všech směrech 
a s bezpečným 
a stabilním 
vnímáním.

Japonská technologie pro Váš zrak
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Vyzkoušejte komfort, který Vám poskytnou 
progresivní čočky nejnovější generace

Níže jsou zobrazeny rozdíly mezi tradičními 
progresivními čočkami a progresivními 
čočkami vytvořenými iD FreeForm Design 
technologií. Hoyalux iD MyStyle, 
Hoyalux iD InStyle, Hoyalux iD LifeStyle 
a Hoyalux iD WorkStyle jsou všechny 
navrženy iD FreeForm Design technologií.

Progresivní čočky řady iD Vám nabízejí vysoký 
komfort nošení. Eliminují nestabilní pocit

„plavání a houpání“.

Progresivní čočky řady iD Vám umožňují
ostřejší a přirozenější vidění ve všech směrech 

pohledu a na různé vzdálenosti.

Progresivní čočky řady iD Vám poskytují jasné 
a čisté vidění s rychlou interakcí (přechodem) 

mezi dálkou a blízkem.

Progresivní čočky řady iD nabízejí optimální 
zobrazovací vlastnosti pro uživatele

v co největší šíři zorného pole díky
nejnovější metodě zpracování designu

jedinečnou technologií iD FreeForm.

Pro více informací kontaktujte Vašeho obchodního zástupce nebo zákaznické oddělení tel.: 488 578 401-407

HOYA Lens CZ a.s.
Bezručova 800
511 01 Turnov

www.hoyavision.czJaponská technologie pro Váš zrak
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Kongres  
OPTOMETRIE-OPTIKA 
2011 

Ve dnech 17.–18. září 2011 bude 

SČOO pořádat již 6. ročník vzdělávacího 

kongresu zařazeného do kreditního sys-

tému. Kongres se bude konat v novém 

Univerzitním kampusu Bohunice v Brně 

(Kamenice 5, Brno-Bohunice, www.muni.

cz/kampus/).

Letošní kongres bude poprvé zamě-

řen také na obor optiky. Program kongresu 

bude orientován více na praktikování 

obou profesí – optické a optometristic-

ké – a méně na získávání teoretických 

informací. Optici na rozdíl od optometristů 

nepotřebují získávat vzdělávací kredity 

a následně se s nimi registrovat na mi-

nisterstvu, nicméně věříme, že existuje 

mnoho oblastí, ve kterých mají optici zá-

jem i potřebu se zdokonalovat. Víme také, 

že provádění optické a optometristické 

profese se v praxi dosti překrývá, proto 

jsou dovednosti a znalosti jedné profese 

zajímavé a často nezbytné i pro profesi 

druhou.

Kongres se uskuteční během soboty 

a neděle. V sobotu bude zahájen dvěma 

přednáškami, po nichž budou následovat 

série praktických workshopů. Ty budou 

pokračovat i v neděli. Hodinové worksho-

py budou z větší části tematicky zaměřeny 

buď na optometrii, nebo na optiku.

V průběhu kongresu bude zajištěn ne-

zbytný catering a v sobotu od 20.00 hodin 

se uskuteční již tradiční společenský večer 

– party s jídlem, pitím a zábavou.

O podrobnostech, odborném progra-

mu a přihláškách vás budeme informovat 

během následujících měsíců prostřed-

nictvím Zpráv Společenstva, webových 

stránek www.scoo.cz a časopisu Česká 

oční optika.

Zprávy z Evropy

Optometrie se stává státem 
uznanou profesí v Srbsku

Srbská optometrie během posledních 

šesti let silně posiluje svoji pozici v rámci 

zdravotnických profesí. K této skuteč-

nosti významně přispěly také Evropské 

optometrické kongresy, které pořádalo 

SČOO v minulých letech v Brně při vele-

trhu OPTA. Zástupci srbské optometrie se 

na nich poprvé seznámili se směřováním 

vývoje optometrie v Evropě a začali se 

zde zapojovat do mezinárodního profes-

ního dění. Na kongresech se zformovalo 

akademické vedení optometrického 

studia na Univerzitě Novi Sad a získalo 

podporu a odbornou pomoc profesních 

a vzdělávacích institucí ze západní Evropy. 

To vyústilo v letošním roce v zapojení 

optometrie do schvalovacího procesu 

na srbském ministerstvu zdravotnictví, 

v němž bude legislativně uznáno dalších 

19 nových profesí. Místní ministerstvo 

zdravotnictví navíc začalo se Srbskou op-

tometrickou a optickou organizací (UOOS) 

spolupracovat na dolaďování standardu 

optometrie. Nezbývá než kolegům ze Srb-

ska pogratulovat k úspěchu, ke kterému 

SČOO v rámci svých zahraničních aktivit 

významně přispělo.

Bulharští kolegové 
stávkovali 
před parlamentem

Koncem roku 2010 přijala Bulharská 

parlamentní zdravotní komise dodatek 

k zákonu regulujícímu poskytování slu-

žeb oftalmology, optometristy a optiky. 

Dodatek definuje, že zdravotnické služby 

v optikách, tedy refrakci a vše s ní souvi-

sející kromě úpravy a prodeje optických 

pomůcek, mohou provádět pouze oftal-

mologové. V Bulharsku je zatím předepi-

sování korekčních pomůcek optometristy 

zakázáno zákonem. Bulharská asociace 

optometristů a optiků (NABOO) v posled-

ních měsících velmi aktivně bojovala proti 

tomuto dodatku – zástupci asociace se se-

tkali s ministrem zdravotnictví, informovali 

o situaci radu dohlížející na hospodářskou 

soutěž a diskriminační radu. Navíc zorga-

nizovali demonstraci, na níž optometristé 

a optici z celého Bulharska vyjádřili své 

rozhořčení přímo před vládní budovou 

a zástupci NABOO při ní předali ministrovi 

své stanovisko ke vzniklé situaci s podpisy 

profesních odborníků a dopis od Evropské 

rady optometrie a optiky (ECOO), který 

vysvětluje pozici optometrie v Evropě 

a podporuje bulharské kolegy v jejich 

názorech a aktivitách.

Ing. Pavel Šebek

scoo@scoo.cz

Stránky SČOO
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Obchodní zástupci:

Martin Jiroušek (CZ) Jiří Rudel (CZ)
tel.: 774 415 878 tel.: 603 156 315

Roman Gazdík (SK) Ľuboš Gazdík (SK)
tel.: 0905 451 137 tel.: 0905 351 293

N O V Á  K O L E K C E

MIDO 2011

www.danaevision.eu
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Čím

 Jakému typu člověka byste toto 

povolání doporučila? 

Vzhledem k tomu, že podstatnou část 

pacientů tvoří děti, tak to určitě musí být 

člověk, který má rád děti a je trpělivý. Také 

si myslím, že by to měl být člověk, který se 

chce neustále vzdělávat, protože medicína 

jde rychle dopředu a je nutné zajímat se 

o nové možnosti léčby nejen u nás, ale také 

v zahraničí. Nejdůležitější ale je, aby člověka 

tato práce bavila, protože jestliže ortoptista 

dělá práci rád, poznají to nejen pacienti, ale 

také rodiče malých pacientů.

 Proč jste se rozhodla pro povolání 

ortoptistky?

U mě to byla spíše náhoda. Oční lékař, 

strabolog, u kterého jsem zaměstnaná, 

se rozhodl otevřít si ortoptiku a zeptal 

se mě, jestli bych nechtěla vystudovat 

pomaturitní specializační studium ortopti-

ka-pleoptika. A musím říci, že jsem za tuto 

náhodu velice ráda.

 Co Vás na tomto povolání nejvíc těší 

a co je na něm naopak nejtěžší?

Nejvíc mě jednoznačně těší velmi 

dobré výsledky ortopticko-pleoptického 

cvičení. Pokud je cvičení zahájeno včas, 

může vyléčit např. tupozrakost... Nejtěžší 

bývá paradoxně často komunikace s ro-

diči malých pacientů, kteří přes dlouhá 

vysvětlování nemohou nebo nechtějí 

pochopit, že musí být důslední v domácí 

pleoptické léčbě.

 Po kolika letech praxe se člověk 

stane dobrým ortoptistou?

To je velmi těžká otázka. Myslím si, že 

dobrý ortoptista se musí celý život učit.

 Jak mohou sami rodiče poznat, že 

s očima jejich dítěte je něco trošku 

jinak, než má být? Jsou rodiče v naší 

zemi dostatečně informováni?

Na první otázku jste si v podstatě od-

pověděla sama – vždy, když je něco trošku 

jinak, než má být – např. časté mrkání, 

slzení, bolesti očí nebo hlavy, natáčení 

Andrea Jeřábková je povoláním ortoptistka – odbornice, která rozpozná 

a následně určí léčbu u tupozrakosti a šilhání. Zároveň je předsedkyní 

České společnosti ortoptistek. Propojuje tedy dvě role – věnuje se nejen 

své profesi, ale připravuje také například novelizace potřebných zákonů, které 

souvisejí se studiem ortoptiky, nebo komunikuje s profesními organizacemi 

v zahraničí. Pokud by ortoptisté měli říci, jaká slova v jejich oboru platí nejvíce, 

zněla by pravděpodobně: čím dříve, tím lépe – neboli čím dříve rozpoznáme 

oční vadu, tím lépe s ní můžeme pracovat a vyléčit ji.

diagnostikována,
tím lépe

tupozrakost 

 Je v naší zemi profese ortoptika 

dostatečně známa?

Myslím si, že obor ortoptika není v naší 

zemi příliš znám. Velice často se stává, že si 

ho lidé pletou s ortopedií. Já sama jsem se 

s názvem ortoptika setkala poprvé až při 

pomaturitním studiu oboru Oční optik.

dříve je
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hlavy na jednu stranu, občasné šilhání… 

Po zkušenostech, které s rodiči mám, si 

myslím, že zatím dostatečně informováni 

nejsou. Vzhledem k rozšířeným možnos-

tem na internetu se však pomalu začínají 

o oční problematiku zajímat.

 Je u českých dětí tupozrakost 

(potažmo strabismus) rozpoznána 

včas?

Velice často je oční vada diagnostiko-

vána až s nástupem do školy, kdy rodiče 

upozorní na možnou oční vadu paní 

učitelka. V tomto věku však často bývá 

na úplné vyléčení např. tupozrakosti již 

pozdě.

 Do kdy je nejlepší rozpoznat tupo-

zrakost u dítěte, aby s ním mohla 

ortoptistka zavčasu dobře praco-

vat? 

Čím dříve je tupozrakost diagnostiko-

vána, tím lépe. Ze své praxe vím, že lze bez 

problémů začít cvičit s dítětem od 2,5 let. 

Čím dříve je oční vada diagnostikována, 

tím větší je šance na úplné vyléčení.

 Proč se vlastně u některých dětí 

tento typ vady (tupozrakost či 

strabismus) objeví?

Určitou roli zde hraje samozřejmě 

genetika.

 Jak dlouho trvá, než se pravidelným 

cvičením oko spraví?

Záleží na věku pacienta, stupni vady, 

spolupráci pacienta, důslednosti rodičů… 

V každém případě je ale ortopticko-pleop-

tická léčba dlouhodobějšího charakteru. 

Řádově trvá několik měsíců.

 Cvičení je údajně nejúčinnější 

do věku 9 let. Může cvičení pomoci 

i dospělému oku?

Čím nižší je věková hranice dítěte, tím 

je cvičení účinnější. Učebnicově se uvádí, 

že cvičení má význam do 8 let věku dítěte. 

Osobně s tímto názorem nesouhlasím. 

Měla jsem pacienty kolem 12 let a podařilo 

se nám výrazně zlepšit vidění tupozrakého 

oka. Cvičení může pomoci také některým 

dospělým pacientům, ale je důležité 

dávat velký pozor na indikaci pro toto 

cvičení. Jestliže je u dospělého nesprávně 

indikováno ortopticko-pleoptické cvičení, 

může vzniknout např. diplopie. Cvičení 

u dětí i dospělých provádí ortoptista vždy 

na základě indikace očního lékaře.

 Co je podle Vašich zkušeností pro 

děti u cvičení nejobtížnější?

Jednoznačně udržet pozornost a sou-

středit se na cvičení. Proto je důležité, 

aby dítě mělo pocit, že si hraje, a ne, že 

pracuje.

 Mívají děti někdy z kontrol nebo 

cvičení strach, když k Vám jdou 

poprvé? Jak jej rozptýlíte?

Samozřejmě, že mají děti strach, proto-

že neví, co je čeká a jestli zvládnou všech-

no, co se po nich bude vyžadovat. Strach 

se dá rozptýlit přátelským přístupem – tak 

si získáte důvěru dětí a přestanou se bát. 

Vše je jenom o vzájemné komunikaci.

 Na co je potřeba při cvičení nejvíc 

dbát, aby bylo úspěšné?

Na důslednost. Ortoptista po celou 

dobu kontroluje pacienta, zdali cvičí správ-

ně, a to je základem úspěchu.

 Jaké vzdělání mají ortoptistky 

působící v naší zemi? Pokud máte 

srovnání, jak tomu je v zahraničí? 

Všechny ortoptistky v České republice 

mají tzv. pomaturitní specializační vzdě-

lávání – PSS. Nyní běží již druhým rokem 

bakalářské studium na UP v Olomouci. 

Téměř ve všech zemích EU, ale i v ostat-

ních zemích, je studium ortoptiky pouze 

vysokoškolské.

 V čem je nyní konkrétně sjednoce-

né povolání ortoptistky u nás s EU 

(kromě typu vzdělání, které má být 

bakalářské)?

Zatím nebyly vytvořeny standardy, 

které by sjednocovaly povolání ortoptis-

ty v EU, začíná se na tom však pracovat. 

Mohu ale říci, že se ve všech zemích světa 
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používají stejné základní diagnostické 

a léčebné přístroje – např. synoptofor, 

cheiroskop, stereoskop… Rozdíl je v tom, 

že každá země klade důraz na něco jiného 

– někde se více pracuje s prizmaty, jinde 

se více skiaskopuje, v další zemi využívají 

více medicínské filtry… Ale můžeme říci, 

že práce ortoptisty si je ve všech zemích 

světa velmi podobná.

 Dříve bylo studium pro ortoptistky 

dvouleté pomaturitní, dnes je také 

bakalářské. V čem se podle Vás 

projeví konkrétní rozdíl v praxi? 

S Univerzitou Palackého v Olomouci, 

která již získala akreditaci na bakalářské 

studium ortoptiky, vyjednáváme další 

možnosti a musím říci, že komunikace 

s katedrou optiky a optometrie je více než 

výborná. V současné době pracují ortop-

tistky z 80 % jako všeobecné sestry a jako 

ortoptistky, takže zvládají vykonávat dvě 

povolání. Myslím si, že jakmile začnou pra-

covat ortoptistky s vysokoškolským vzdělá-

ním, uvědomí si snad konečně všichni, že 

ortoptista je ortoptista a ne sestra.

 Studiu ortoptiky na vysokých ško-

lách údajně zatím brání legislativní 

překážky. O jaké překážky se kon-

krétně jedná?

Jedná se např. o úpravu v povinných 

hodinách praxe, které jsou pro ortoptisty 

stanoveny. Je jich příliš, a proto je studium 

ortoptiky velmi náročné – zejména časo-

vě. V současné době je podle legislativy 

povinných 1 800 hodin praktického vyu-

čování a odborné praxe. Odbornou praxi 

absolvují studenti na všech odděleních, 

praxe tedy není zaměřena pouze na oční 

oddělení. Rádi bychom počet hodin snížili 

a docílili toho, že odborná praxe bude pro-

bíhat pouze na očních odděleních.

 Jste předsedkyní České společnosti 

ortoptistek. Co tato pozice konkrét-

ně obnáší?

Je to spousta práce, která není příliš 

vidět – např. Dohodovací řízení o hodno-

tách bodu, přípravy novelizace jednotli-

vých zákonů, studium ortoptiky, pořádání 

konferencí, komunikace se zahraničím, 

účast na mezinárodních konferencích…

 Jaká novelizace zákona, kterou jste 

se v poslední době zabývala, je pro 

Váš obor nejpotřebnější?

Ministerstvo zdravotnictví ČR chystá 

tento rok novelizace většího počtu zákonů. 

Česká společnost ortoptistek předložila 

připomínky k zákonu č. 96/2004 Sb., 

č. 424/2004 Sb. a k vyhlášce 39/2005 Sb. 

Úpravy v obou zákonech i ve vyhlášce jsou 

pro nás velmi důležité a věřím, že se podaří 

všechny připomínky do připravovaných 

novelizací zakomponovat.

 Česká společnost ortoptistek uva-

žovala o pořádání světového kon-

gresu ortoptistů v roce 2016 v naší 

zemi. Můžete nám o této myšlence 

nastínit něco víc?

Česká společnost ortoptistek, ale také 

další ortoptické asociace byly osloveny 

IOA (Mezinárodní ortoptickou asociací) 

s nabídkou pořádání světového kongresu 

ortoptistů v roce 2016. Naše společnost 

tuto možnost zvažovala. Po konzultaci 

s prezidentkou IOA Elizabeth Caines jsme 

se rozhodly, že nejdříve zkusíme uspořá-

dat zasedání valné rady IOA v Praze. V září 

2010 jsme pořádaly v Praze mezinárodní 

konferenci za přítomnosti členů IOA (před-

sedů jednotlivých členských zemí – např. 

Austrálie, Japonsko, Indie, USA, Kanada, 

Francie, Itálie, Švédsko, Rakousko, Němec-

ko, Belgie, Velká Británie...) a také zasedání 

valné rady IOA. Toto byla naše první zku-

šenost se zahraničím a také to byla první 

zkušenost jednotlivých členských států 

IOA s Českou republikou. Pořádání této 

akce proběhlo bez komplikací a ke spo-

kojenosti všech zúčastněných, takže je 

možné, že se budeme někdy v budoucnu 

na základě této zkušenosti o pořádání svě-

tového kongresu ortoptistů ucházet.

 

 Jak s Vámi v praxi spolupracují 

mateřské školky? Jak dlouho tato 

spolupráce funguje a v čem je 

podle Vás přínosná?

Některé ortoptistky, já se mezi ně počí-

tám, navázaly spolupráci s mateřskými ško-

lami formou provádění screeningového 

vyšetření zraku pomocí autorefraktometrů 

a doplňujících vyšetření – např. vyšetření 

konvergence, motility, zakrývací test... 

Tento screening je prováděn na základě 

souhlasu rodičů. Bohužel zatím není hra-

zen žádnou zdravotní pojišťovnou, takže 

si ho rodiče musí platit. Z tohoto důvodu 

nejsou samozřejmě nikdy vyšetřeny všech-

ny děti ve školce. Tento nápad se zrodil již 

před pěti lety. Tuto práci hodnotím jako 

velmi přínosnou, protože výskyt očních 

vad je v dětské populaci velký a jak jsem 

již zmínila, čím dříve se oční vada odhalí, 

tím větší jsou šance na vyléčení.

 Pamatuji si, že jeden náš příbuzný 

se strabismem jako dítě pobýval 

v 90. letech v internátní léčebně. 

Změnila se v tomto ohledu nějak 

doba?

V současné době je v České republice 

již jen jedna léčebna očních vad internát-

ního charakteru, a sice Léčebna zrakových 

vad ve Dvoře Králové nad Labem. Tato 

léčebna má perfektní výsledky, kterých 

je samozřejmě dosaženo intenzivním 

ortopticko-pleoptickým cvičením.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová

Foto: Petr Gabzdyl
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Soudní znalec 
v oční optice

Reklamace 

Před časem jsem v této rubrice napsal, že nevěřím vlastním očím, 
kolik reklamací přibylo a jakého druhu jsou. To jsem netušil, že jim 
zdaleka není konec. Počet reklamací, které se dostanou k posou-

zení soudnímu znalci, se opět zvýšil. 

tak si opět pokazíme zajímavou obchodní 

i marketingovou možnost. Zákon nám 

totiž umožňuje u prodloužení záruky nad 

zákon stanovit v záručním listě speciální 

podmínky. V honbě za lepšími nákupními 

cenami se často dováží brýlové čočky s an-

tireflexem ne vždy dobrých kvalit. Při posu-

zování antireflexu u podobných výrobků 

se zákazník často dožaduje informace, co 

má vrstva skutečně vydržet a poukazuje 

na to, že již antireflex nosil i předtím a nikdy 

se mu podobným způsobem nepoškodil. 

Odpověď je často jednoduchá. Snížila se 

kvalita, ale je to téměř neprokazatelné. 

Zkoušky, které by to prokázaly, jsou náklad-

né a destrukční, takže zákazník o ně nemá 

zájem. I přesto je často od zákazníků slyšet, 

že nebyli správně poučeni, jak o brýle 

pečovat a jak je čistit. Pro prokázání toho, 

zda byl antireflex poškozen poškrábáním, 

nebo výrobní vadou, stačí binokulární 

mikroskop a zvětšení alespoň 60násobné. 

Poškrábat antireflex téměř vždy znamená 

poškodit i podkladovou vrstvu, tzn. čočku 

(obr. 1).

Mezi stále se opakujícími reklamacemi 

se vyskytují i obruby na silon. Výrobci 

uvedených obrub se bohužel nedomluvili 

na stejném průměru silonu. Výsledkem 

je to, že v dílně zhotovujeme drážku 

pro silon pokaždé stejně. Pokud je silon 

většího průměru a my vše řádně dotáh-

neme, není se čemu divit, že po čase se 

začne brýlová čočka především v horní 

části očnice rozevírat a následně praskne. 

Zákazník nejdříve pozná malou bublinu 

v praxi

Určitý typ reklamací je nekonečným 

příběhem. Mezi ně určitě patří spor op-

tika a konečného zákazníka o to, zda byl 

antireflex poškozen používáním, nebo 

výrobní chybou. Osobně se domnívám, 

že komplikace s antireflexem budou ještě 

přibývat, a to hlavně proto, že někteří do-

davatelé brýlových čoček prodlužují záru-

ku na uvedenou vrstvu na tři roky, tedy rok 

nad zákonem stanovenou dobu. Pokud 

uvedenou záruku zákazníkovi předáme 

bez toho, aby pro ni nemusel nic udělat, 

obr. 1  Antireflex je poměrně výrazně mechanic-
ky poškozen zákazníkem (tmavé rýhy), 
na druhé straně však nebyla při zpraco-
vání vrstvy dodržena technologie čistoty 
a duhové skvrny ukazují na nečistoty pod 
vrstvou.
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a ta se často udělá už při běžném odložení brýlí na stůl. Přitom 

je dnes na našem trhu k dostání celá řada pomůcek i různých 

průměrů silonů a vše se dá profesionálně zvládnout. Na obr. 2 

vidíme jeden takový příklad.

Do třetice ještě jeden typický příklad. Zákazník vám dá něco 

do opravy a po provedené opravě reklamuje, že jste mu obrubu 

zničili a samozřejmě žádá náhradu škody. První chyba nastává 

v okamžiku, kdy si při přebírání brýlí do opravy obrubu pořádně 

neprohlédneme a neobjevíme často drobné skryté vady. Jsme 

až příliš soustředěni na tu část obruby, kterou si zákazník přeje 

opravit. Druhá chyba je v tom, že v boji o zákazníka se snažíme 

s velkým rizikem opravit někdy neopravitelné a pak se divíme, že 

výsledek je přesně opačný. Místo odmítnutí zakázky a přesvědče-

ní zákazníka o nutnosti pořízení nové obruby se bezhlavě vrháme 

do rizikových zakázek. Jednou z příčin je také zcela nevhodně 

nastavená cena oprav a služeb. Na obr. 3 a 4 je jeden takový 

příklad. Zákazník po provedené výměně jedné brýlové čočky 

reklamoval zničení brýlové obruby – poškození povrchové vrstvy 

a pokřivení brýlí – a žádal kompletní náhradu škody. Zákazník vše 

doplnil i přítomností obchodní inspekce. Trhliny na některé části 

obruby na štěstí pro optika prokázaly, že reklamované poškození 

muselo vzniknout již před samotnou zakázkou.

Smutnou kapitolou reklamací v poslední době je však zcela 

jiný typ nespokojenosti zákazníka (přiznávám, že se mi o tom 

nepíše a nemluví dobře). Ekonomická krize, pokles zakázek a tím 

i tržeb přinutily optiky k některým změnám v prodeji a také 

v nákupu zboží. Někteří se rozhodli jít cestou lepších služeb 

a kvalitního zboží s vyšší cenou, jiní cestou neznačkového zboží 

a nízkých cen. Až potud je vše v pořádku, záleží na strategické 

volbě majitele. Smutné je však nabízet neznačkové zboží podle 

ceníku zboží značkového. Několik reklamací zejména progre-

sivních čoček uvedený druh podvodu potvrdilo. Představte si 

situaci, kdy se vám do rukou dostane reklamace progresivních 

čoček, kde na zakázkovém listě najdete cenu, značku a další 

informace. Pokud ovšem začnete hledat potřebné gravury 

na brýlové čočce, ne a ne je najít, případně najdete zcela jiné. 

Aby bylo možné reklamaci objektivně posoudit, je nutné znát 

výrobce brýlových čoček. Protože se nenašla gravura, nezbývá 

nic jiného, než kontaktovat optiku, která zakázku zpracovala. 

Najednou zjistíte, že při rozhovoru je chvíli na druhé straně 

telefonu ticho a pak se to rychle vyřeší tím, že optik řekne: po-

šlete mi zákazníka, dám to urychleně do pořádku. Tento druh 

podvodu je nepříjemný a vrhá špatné světlo na celý obor oční 

optiky. Zákazník má v tomto případě jen velmi malou možnost 

si vše ověřit. Moderním trendem je proto postup, kdy při pře-

dávání brýlí ukážeme zákazníkovi gravury a tím ho ujistíme, že 

si skutečně koupil originál.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, je nám všem dobře 

jasné, že optika neprožívá zrovna ideální ekonomické časy. 

Je také jasné, že zákazník je vzdělanější a sebevědomější, což 

znamená i více konfliktů a reklamací. V každém případě nás 

to neopravňuje k podvodům a kažení dobrého jména oboru. 

Všem optikům, kteří svoji práci dělají s nadšením a berou ji tak 

trochu jako svoje poslání, držím palec.

Ing. Ivan Vymyslický, ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 4  Detail praskliny levé části očnice – místo silného mechanického 
namáhání, jeho poškození způsobil zákazník pravděpodobně 
při pádu.

obr. 2  Brýlová čočka na silon se postupně tlakem velkého silonu rozevírá 
a vznikají malé mikrotrhliny. Pod horní částí očnice obruby (červe-
ná barva) je zřetelně znát silon a okolo něho vznikající praskliny.

obr. 3  Celkový pohled na brýle – mechanicky deformovaná levá očnice, 
zákazník reklamuje její poškození při zábrusu.
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Vzdělávací centrum 
slaví pětileté výročí

Pětileté výročí založení oslavilo 9. břez-

na vzdělávací centrum The Vision Care 

Institute™ of Johnson & Johnson v Praze. 

Jeho cílem je poskytovat zázemí očním 

specialistům a umožňovat jim rozšiřovat 

odborné znalosti a zvyšovat dovednosti 

tak, aby drželi krok s rychlým vývojem 

v oblasti péče o zrak. „Za dobu fungování 

našeho centra absolvovalo kurzy více než 

11 tisíc odborníků z více než 25 států z celé 

Evropy a Blízkého východu,“ říká Miloš 

Medřický, ředitel vzdělávacího centra.

„Za úspěchem pražského The Vision 

Care Institute™ stojí především vysoká 

míra interaktivity kurzů a důraz na jejich 

praktickou stránku. Odborníci mají mož-

nost nejen moderní trendy sledovat, ale 

u nás si je i prakticky vyzkoušet a díky tomu 

je i následně zavádět do běžné praxe,“ 

vysvětluje Miloš Medřický.

Kurzy jsou sestavovány tak, aby umož-

ňovaly systematické a kontinuální vzdě-

lávání a přitom respektovaly odbornou 

úroveň účastníků. Na obsahu kurzů 

spolupracuje řada evropských specialistů 

– očních lékařů, optometristů, kontaktolo-

gů, jak z akademické sféry, tak především 

odborníků přímo z praxe, kteří kurzy 

osobně vedou. 

„Náš obor je velmi živý, proto je pro 

odborníky důležité mít nejen přehled 

o nových trendech, ale také o nich disku-

tovat a zkoušet je v praxi. Chceme proto 

i nadále posilovat svoji pozici nezávislé 

platformy pro oční specialisty a poskyto-

vat jim adekvátní zázemí pro vzájemné 

setkávání, výměnu zkušeností a udržování 

kontaktů prostřednictvím kontinuálního 

vzdělávání,“ uzavírá Miloš Medřický.

Odborný kurz 
na téma Trénink zraku 
u sportovců 

Dne 10. 2. 2011 se v The Vision Care 

Institute™ of Johnson & Johnson usku-

tečnil odborný kurz na téma „Trénink 

zraku u sportovců“. Kurz byl určen zejména 

očním specialistům, kteří se ve své praxi 

zabývají sportovní optometrií, a navázal 

na úspěšný odpolední seminář na toto 

téma, který byl pořádán v minulém roce. 

Letošního kurzu se zúčastnilo 34 oč-

ních specialistů z několika evropských 

států. V rámci kurzu byly probrány základy 

motorického učení a praktické způsoby, 

kterými zařízení Sports Vision Trainer 

(SVT™) měří a trénuje koordinaci oko-ruka. 

Součástí kurzu byla také podrobná diskuse 

o „hardwarových“ a „softwarových“ aspek-

tech mechanismu zrakového vnímání. 

Na základě teoretického modelu byly poté 

v hlavních rysech nastíněny vědecké zása-

dy pro vytváření programů pro trénování 

zraku u sportovců. 

Odpolední program kurzu byl věno-

ván praktickým příkladům zrakového tré-

ninku pro hráče fotbalu a ledního hokeje. 

Přednášejícím byl stejně jako v minulém 

roce Pierre Elmurr z New South Wales 

Institute of Sport v australském Sydney, 

který se zabývá výzkumem hodnotícím 

význam trénování zraku pro zlepšování 

sportovního výkonu. Pan Elmurr vytvořil 

vědecký přístup k trénování zraku u spor-

tovců a jeho model je používán praktic-

kými oftalmology a sportovními vědci 

na celém světě. 

Miloš Medřický

ředitel The Vision Care Institute™  

of Johnson & Johnson, s.r.o.

mmedrick@its.jnj.com

redakce
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informuje

Zoznam 
zdravotníckych 
pomôcok platný  
od 1. 4. 2011

Najhorúcejšou novinkou na Slo-

vensku v oblasti optiky je dlho 

očakávaný Zoznam zdravot-

níckych pomôcok plne uhrádzaných 

alebo čiastočne uhrádzaných na základe 

verejného zdravotného poistenia platný 

od 1. 4. 2011. Tvorba nového Zoznamu 

zdravotníckych pomôcok bola zdĺhavý 

a ťažký proces. Už po mesiaci jeho exis-

tencie je jasné, že má svojich prívržencov, 

ale aj odporcov. Vieme, že súčasná podoba 

Zoznamu zdravotníckych pomôcok nie 

je bezchybná a ideálna. Optická únia 

Slovenska už upozornila na Ministerstve 

zdravotného poistenia, a to najviac do ma-

ximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťov-

ne. Základný funkčný typ sa uhrádza plne 

na základe verejného zdravotného pois-

tenia. Jednoduchšie povedané, Zoznam 

zdravotníckych pomôcok prvýkrát ofici-

álne povoľuje to, že si poistenec môže 

doplatiť k úhrade poisťovne na lepšiu 

optickú pomôcku. 

Všetky informácie ohľadne nového 

Zoznamu zdravotníckych pomôcok nájde-

te na internetových stránkach Ministerstva 

zdravotníctva SR pod hlavičkou Kategori-

zácia od 1. 4. 2011. 

Súčasťou Kategorizácie je aj Opatrenie 

MZ SR č. 07045 – 35/2011 – OL z 24. 3. 2011,  

ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie 

cien v oblasti zdravotníctva v znení neskor-

ších predpisov k 1. 4. 2011. V časti Vlastný 

materiál nájdete informáciu o tom, ako 

sa vypočítava maximálna cena optickej 

pomôcky.

Tiež je dôležité uvedomiť si, že Limito-

vé tabuľky sa po novom stávajú neodde-

liteľnou a nesmierne dôležitou súčasťou 

Zoznamu zdravotníckych pomôcok. Preto 

sme pre členov OÚS vypracovali veľmi 

prehľadný zoznam, kde si pri vybranej op-

tickej pomôcke okamžite môžete skontro-

lovať indikačné obmedzenie, množstvový 

limit a úhradu zdravotnej poisťovne. Zme-

ny v novom Zozname optických pomôcok 

sa nedotkli hlavne detí do 18 rokov a ľudí 

s ťažšími refrakčnými vadami. Pre tieto dve 

skupiny poistencov sú optické pomôcky 

nevyhnutnosťou a u detí ich navyše treba 

často obmieňať. 

únia Slovenska 
Optická

zdravotníctva SR na chyby v Zozname 

a žiadala ich nápravu.

Potešilo nás, že nový Zoznam zdravot-

níckych pomôcok rieši viaceré závažné ne-

zrovnalosti, ktoré sa vyskytli v predchádza-

júcom zozname. Závažným nedostatkom 

starého zoznamu bolo napríklad uvedenie 

výrobcu optických pomôcok, ktorý už dva 

roky žiadne optické pomôcky nevyrábal 

z dôvodu zrušenia výroby. Pritom našou 

povinnosťou vyplývajúcou zo zákona bolo 

poskytovať poistencom optické pomôcky 

od výrobcu uvedeného v Zozname zdra-

votníckych pomôcok. Súčasný zoznam 

rieši túto situáciu zavedením nového 

označenia výrobcu skratkou VAR, čo pre 

nás znamená, že môžeme danú optickú 

pomôcku nakupovať od rôznych vý-

robcov. Výrobca však musí mať optickú 

pomôcku registrovanú Štátnym ústavom 

kontroly liečiv (ŠÚKL).

Ďalším veľkým plusom nového Zozna-

mu zdravotníckych pomôcok je oficiálne 

zavedenie rozšíreného funkčného typu 

zdravotníckej pomôcky, ktorý poskytuje 

poistencovi rozšírené funkčné využitie, 

lepší estetický vzhľad, menšiu hmotnosť 

alebo má iné pozitívne vlastnosti ako 

základný funkčný typ a uhrádza sa plne 

alebo čiastočne na základe verejného 
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Internetová stránka  
Optickej únie Slovenska

Internetová stránka OÚS je pripravená, aby mohla začať 

plniť všetky úlohy, ktoré od nej očakávame. Treba ju však zaplniť 

potrebnými informáciami. Aby mohli platiaci členovia využívať 

jej reklamnú funkciu, je potrebné, aby vyplnili formuláre, ktoré 

im boli odoslané elektronickou poštou. V nich uvedú dôležité 

informácie o svojich optikách a môžu pripojiť aj fotografie. Ná-

sledne po doručení vyplnených formulárov im bude pridelené 

prístupové heslo, aby mohli využívať aj také funkcie našej strán-

ky, ktoré nie sú určené pre širokú verejnosť a nečlenov OÚS. 

OÚS na veľtrhu OPTA 2011

Stretnutie OÚS na veľtrhu OPTA 2011 vo februári v Brne sa 

stretlo s nezvyčajným záujmom. Prvý krát sa stalo, že sme mali 

problém zmestiť sa do miestnosti, ktorú sme mali vyhradenú. 

Takýto záujem o činnosť OÚS nás veľmi potešil. Celé stretnutie sa 

nieslo v duchu voľnej diskusie. Hovorilo sa hlavne o novej kate-

gorizácii a novom Cenníku zdravotníckych pomôcok. O novom 

cenníku sa rozhodovalo v nasledujúcom týždni po veľtrhu, takže 

sa diskutovalo o posledných krokoch pri jeho tvorbe. 

Stredná zdravotnícka škola 
v Košiciach informuje 

V Košiciach v budúcom školskom roku bude za každých 

okolností otvorená iba denná forma štúdia. Škola sa chce ma-

ximálne venovať optometrii.

Odborný kongres v Jasnej

Odborný kongres v Jasnej sa bude konať 14.–16. októbra. 

Keďže od 1. januára 2012 bude na Slovensku povinnosťou 

používať registračné pokladne s fiškálnou pamäťou, budeme 

sa touto témou zaoberať aj v Jasnej.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej 

adrese kancelaria@ous.sk. 

Ing. Alexandra Kováčiková, členka OÚS 

Chystáte se na veletrh Silmo v Paříži?
Letošní veletrh Silmo se koná 
29. 9.–2. 10. na výstavišti Villepinte.

Aktuální informace o přípravách 
veletrhu sledujte na www.4oci.cz

inzerce
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a zrakový trénink
Heteroforie

Odchýlení pohledové osy od op-

timálního směru při zakrytí oka 

je charakteristickou klinickou 

známkou heteroforie1. Ve většině případů 

toto „skryté šilhání“ nepředstavuje žádný 

zdravotní problém. Léčíme pouze pacien-

ty, u kterých způsobuje astenopické potíže 

(např. bolesti hlavy nebo očí, obtíže při 

čtení, rozmazané vidění do blízka, zarud-

nutí očí atp.) nebo u kterých se obáváme 

dekompenzace heteroforie. Ortoptická 

cvičení se soustřeďují na posilování fúze2, 

které udržuje ortotropické3 postavení. 

Senzorickou složku fúze posilujeme např. 

odtlumováním suprese na troposkopu 

(obr. 1). Motorickou složku fúze rozvíjíme 

např. tréninkem amplitudy relativní ver-

gence4 pomocí prizmat ve volném prosto-

ru (obr. 2). Tato klasická ortoptická cvičení 

vyžadují bezprostřední spolupráci dítěte 

(případně dospělého pacienta) a ortop-

tistky na cvičebně. Ortoptická pracoviště 

jsou budována ve vazbě na strabologické 

ordinace, převážně ve větších městech. 

Pro pacienty, kteří nebydlí v blízkosti těch-

to pracovišť, je pak ambulantní ortoptické 

cvičení bohužel obtížněji dostupné. Tento 

problém by mohl být částečně zmenšen 

pomocí terapeutických postupů, které 

jsou prováděny v domácím prostředí. 

Nové možnosti nabízejí například speciální 

počítačové programy.

Tento článek je věnován posouzení 

efektivity některých tréninkových her 

obsažených v programu HTS_iNet, jehož 

tvůrci jsou Dr. Jeffrey Cooper (FAAO,  

FCOVD) a Rodney K. Bortel. Program 

umožňuje cvičení pro několik poruch 

binokulárního vidění. Věnovali jsme se 

pouze hrám, které cvičí konvergenční 

rezervu u dětí s exoforií. Obr. 3 ukazuje 

jednoduchost technického uspořádání 

při herním tréninku.

Zajímalo nás, zda doba trvání jedné 

hry, počet cvičení a intenzita cvičení 

budou mít vliv na výslednou změnu 

amplitudy relativní konvergence. Ověřo-

vali jsme efektivitu dvou různých režimů. 

obr. 1  Cvičení na troposkopu
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Děti, které byly zařazeny do naší studie, souběžně s tréninkem 

na počítači dojížděly i na standardní cvičení prováděná ortop-

tickou sestrou.

Obrazová složka tréninkového software je založena 

na anaglyfických vektogramech. Nutnou podmínkou hry jsou 

proto disociační červeno-modré brýle (obr. 4), které si děti 

nasazovaly před cvičením. Na monitoru jsou vidět dva tzv. 

Juleszovy random-dot stereogramy, které jsou složeny z malých 

náhodných bodů. Jedno oko vidí čtverec sestavený z modrých 

bodů, druhé oko vidí čtverec z červených bodů. Čtverce se 

pohybují horizontálně proti sobě a generují tak tréninkovou 

vergenční zátěž. Ve vektogramech jsou ukryty shodné obrazce, 

které jsou umístěny tak, aby za binokulárních podmínek byly 

viděny prostorově. Dítě tyto kontrolní objekty označuje myší 

nebo šipkami a potvrzuje tak, že se úspěšně adaptovalo na pří-

obr. 3  Cvičení na PC programu HTS_iNet obr. 4  Červeno-modré (anaglyfické) brýle

obr. 2  Cvičení pomocí prizmat ve volném prostoru

placená inzerce

Firma HOYA Lens CZ hledá 
kandidáta na pozici „Produktový manažer“

Pokud máte optické vzdělání a chcete rozvíjet své odborné 
znalosti, zašlete Váš životopis  

na e-mail: j.kopalova@hoyavision.cz

Pro více informací volejte na telefonní číslo: 733 530 297

HOYA Lens CZ a.s.
Bezručova 800, 511 01 Turnov
www.hoyavision.cz

1  Heteroforie (skryté šilhání): úchylka pohledové osy jednoho oka při vyřazení nebo omezení binokularity, za normálních binokulárních podmínek je korigována fúzí.

2  Fúze: reflexní mechanismus spojující obrazové informace z obou očí do jednoho subjektivního vjemu (senzorická složka) a udržující optimální akomodaci a konvergenční 

postavení očí (motorická složka).

3  Ortotropie: nepřítomnost úchylky pohledové osy za binokulárních podmínek s normální fúzí.

4  Relativní vergence: protiběžný horizontální pohyb očí, který není provázen synkinetickou změnou akomodace.
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slušný stupeň rostoucí vergenční zátěže. 

Program tak dostává zpětnovazební signál 

k dalšímu zvýšení (resp. snížení) tréninkové 

vergenční zátěže.

Cvičení obsahovalo tři hry. Hra Clas-

sic se ovládá pomocí šipek. Uprostřed 

velkého čtverce je bod, okolo kterého se 

pohybuje malý kontrolní čtvereček – lze 

jej vidět pouze binokulárně. Podle toho, 

kde se kontrolní čtvereček právě nachází 

(nahoře, dole, vpravo, vlevo), mačká dítě 

šipku na klávesnici. Ve hře Spaceship dítě 

ovládá myší vesmírnou loď a střílí do kon-

trolního čtverečku pohybujícího se shora 

dolů. Třetí hrou je Clicker. Na obrazovce 

se náhodně ukazuje kontrolní čtvereček, 

do kterého je potřeba se trefit „plácačkou“, 

jež je ovládána myší.

Do našeho výzkumného šetření bylo 

zařazeno celkem 28 dětí rozdělených 

do 3 skupin. Děti ve dvou experimen-

tálních skupinách cvičily na počítači, 

souběžně prováděly také standardní 

ortoptická cvičení. Děti ze třetí, kontrolní 

skupiny na počítači necvičily, prováděly 

pouze standardní ortoptická cvičení. 

V první experimentální skupině bylo 9 dětí 

(pět chlapců a čtyři děvčata). Jejich věk se 

pohyboval od 5 do 17 let (průměrný věk 

byl 11,2 roků). Cvičení probíhala dvakrát 

týdně na ambulanci ortoptické části 

Centra pro funkční poruchy vidění při 

Litomyšlské nemocnici, a.s. Děti se vě-

novaly deseti cvičením, během jednoho 

sezení odehrály tři výše popsané hry 

na počítači. Čas věnovaný jedné hře činil 

5 minut. U druhé experimentální skupiny 

byl počet dětí stejný jako u první. Také 

počet chlapců a dívek se nelišil. Věk dětí se 

pohyboval mezi 5. a 11. rokem (průměrný 

věk byl 7,9 roků). Děti se věnovaly doma 

každý druhý den dvaceti pěti cvičením. 

Odehrály také tři hry na počítači jako děti 

z první experimentální skupiny, pouze čas 

jedné hry se zkrátil na 3 minuty. Do třetí, 

kontrolní skupiny bylo zařazeno 10 dětí, 

čtyři chlapci a šest děvčat, jejichž věk se 

pohyboval od 4 do 9 let (průměrný věk 

byl 7,4 roků).

Z hodnot, které se měřily před začát-

kem cvičení, v průběhu cvičení a po jeho 

skončení, byly sestaveny grafy. Na grafu 

1 a 2 je vidět zvětšení amplitudy relativní 

konvergence do dálky i do blízka. Před 

začátkem cvičení byl průměrný rozsah 

Relativní konvergenční rezerva – do dálky
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Relativní konvergenční rezerva – do blízka
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graf 1  Relativní konvergenční rezerva do dálky 
v průběhu cvičení a po jeho skončení

graf 2  Relativní konvergenční rezerva do blízka 
v průběhu cvičení a po jeho skončení
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Exoforický úhel – do blízka
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Fúzní zakrývací test – do blízka
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konvergenčních rezerv do dálky pod 

hranicí 20 Δ. Měsíc po ukončení cvičení se 

rozsah zvýšil na 30 Δ, po čtyřech měsících 

od posledního cvičení klesly hodnoty 

rezerv pod 30 Δ. Obdobně tomu bylo 

u konvergenčních rezerv do blízka. Před 

začátkem cvičení se hodnoty pohybovaly 

pod hranicí 30 Δ, měsíc po skončení cviče-

ní bylo doloženo zřetelné zlepšení (40 Δ). 

Čtyři měsíce od posledního cvičení byl 

zaznamenán pokles (přibližně na 35 Δ). 

Zlepšil se také úhel forie do blízka. Před 

začátkem cvičení byly jeho hodnoty 

na 10 Δ, resp. 13 Δ, a po skončení cvičení 

poklesly na 8 Δ, resp. 11 Δ), po 4 měsících 

opět vzrostly. Toto zlepšení je znázorněno 

na grafu 3. Posílila se i síla senzorické fúze 

do blízka (graf 4) měřená pomocí masko-

vacího měřítka pro fúzní zakrývací test. 

Velikost úchylky latentního šilhání a kvalita 

senzorické fúze do dálky měřeny nebyly, 

protože podmínkou zařazení do studie 

byla ortoforie do dálky. Na grafech je na-

značena tendence k výraznějšímu zlepšení 

některých měřených parametrů v průběhu 

cvičení při pozvolnějším a dlouhodoběj-

ším režimu (druhá experimentální skupina, 

červené body). Současně je zřetelně patr-

ná tendence k nižší efektivitě standardního 

cvičení, které není doplňováno často se 

opakujícím cvičením na počítači (zelené 

křivky, kontrolní skupina).

Herní trénink na počítačovém progra-

mu HTS_iNet klinicky zlepšoval souběžný 

efekt standardního ortoptického cvičení. 

Výraznější byl vliv pozvolnějšího a dlou-

hodobějšího tréninku na počítači s opti-

málním efektem jeden měsíc po ukončení 

cvičení. Tyto výsledky otevírají prostor pro 

využití moderních technologií k podpoře 

ambulantní ortoptiky u některých paci-

entů prostřednictvím domácího tréninku. 

Naše pilotní studie však byla založena 

na malém souboru pacientů a nebyla dvo-

jitě zaslepená. Výsledky studie jsou proto 

pouze orientační a vybízejí nás k dalšímu 

studiu problematiky.

Bc. Petra Betlachová

studentka magisterského studia na Ka-

tedře optiky, PF UP v Olomouci

betlachova.petra@seznam.cz

MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Centrum pro funkční poruchy vidění, 

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Seznam literatury si lze vyžádat u autorů.

graf 3  Exoforický úhel do blízka v průběhu 
cvičení a po jeho skončení 

graf 4  Fúzní zakrývací test do blízka v průběhu 
cvičení a po jeho skončení 
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  Po loňském výpadku v SAGITTA CUPu se ve velkém stylu vrátil na te-
nisový trůn Michal Bartoněk z pořádající SAGITTY Brno. Po váhavějším 
rozjezdu ve skupině triumfoval podobně jako v roce 2009 přesvědčivým 
způsobem v semifinále i finále a cestu za vítězstvím mu nepřekazil ani 
druhý finalista Filip Myška z optiky A.S.O.P. Praha.

SAGITTA CUP
PoTřInáCTé v oáZE řÍČAnY

  Překrásný tenisový areál OÁZA ŘÍČANY se stal ve dnech 15.–17. dubna 
2011 poprvé tenisovým domovem a doslova oázou klidu pro všechny aktéry 
13. ročníku SAGITTA CUPu. Všech 20 aktivních hráčů i 15 členů doprovodu 
bylo nadšeno areálem poskytujícím dokonalé služby jak sportovcům, tak 
účastníkům různých školení, porad a odborných konferencí.

  Podobně jako v soutěži jednotlivců, tak i ve čtyřhrách vystoupili rázným 
krokem  na  čelní  pozice  noví  účastníci  SAGITTA  CUPu.  Losování  dvojic 
vytvořených ze čtvrtfinalistů soutěže jednotlivců a nenasazených jedinců 
svedlo  dohromady  silné  dvojice,  které  to  dotáhly  až  do  finále.  V  něm 
zvítězil pár Zdeněk Weis, Matěj Šnejdar nad dvojicí Mikuláš Veselý, Aleš 
Palaščák (zleva doprava).

  O dobrou náladu se už tradičně starala skupina SAGITTA Band ladící 
téměř dokonale navzdory občasným obměnám hudebníků na jednotlivých 
postech. Téměř pět hodin bez přestávky hráli a zpívali (zleva) Milan Sobek 
(housle), Jiří Sniegoň, Radek Wagner, Borek Veselý (kytary) a Petr Odvárka 
(bicí). O part prvních houslí se s Milanem Sobkem dělil Josef Koutník.

  Zlatým  hřebem  večerního  programu  SAGITTA  CUPu  bylo  vyhlášení 
vítězů  kategorie  jednotlivců  a  společenská  zábava  spojená  s  rautem. 
Navzdory  částečné  únavě  z  náročného  sportovního  programu  vydržela 
většina účastníků turnaje v bujaré zábavě až do časných ranních hodin. 
13. ročník SAGITTA CUPu se vydařil i v novém netradičním jarním termínu. 
Zúčastníte se ho v dubnu 2012 i Vy, kteří jste na něm ještě nebyli? Jste 
srdečně vítáni!

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno



Společnost SAGITTA byla založena v Bratislavě 
v červnu 1991 jako jeden z prvních optických vel-
koobchodů v tehdejším Československu. Dnes 
patří  SAGITTA  k  nejúspěšnějším  obchodním 
společnostem v oboru oční optika  jak na Slo-
vensku, tak v České republice. Významné životní 
jubileum – dvacet let existence – se SAGITTA 
rozhodla oslavit spolu se svými zákazníky soutěží 
v  odběru  zboží,  která  probíhala  v  roce  2010. 
Vítězové  soutěže,  kteří  poletí  na  devítidenní 
zájezd za nejpozoruhodnějšími památkami sta-

robylé Číny, byli vylosováni 26. února v průběhu 
veletrhu OPTA 2011 na tradiční Davidoff párty 
v hotelu Holiday Inn Brno.
Z České republiky poletí do Číny zástupci těchto 
očních optik: Miloslav Otava, Boskovice, Vladislava 
Gotthardová, Kopřivnice, Michaela Černá, Hlučín, 
Jan Rada, Karlovy Vary, Oční optika Iva, Svitavy, 
Jiří Malinský, Trutnov, Optika Valuchovi, České 
Budějovice, Karel Neumann, Plzeň, Oční optika 
Fénix, Kroměříž, Optik Centrum, Pardubice, Zdeněk 
Adámek, Hradec Králové, Eurooptik Přerov.

Ze Slovenské republiky se podívají se SAGITTOU 
do Číny představitelé optik: Miroslav Robel Očná 
optika Partizánske, Barborík Ján – Očný optik 
Prievidza, Optika Centrum  Košice, OptikaVision 
Bratislava,  OPTIK  –  PROMINENT  Bratislava, 
ZOOM Zrakové centrum Hlohovec, Očná optika 
J. Zelieska Púchov, Optické centrum – Ing. Igor 
Chovanec Púchov, PRIVAT očná optika Zdenko 
Gerboc Snina, Ján Nezbeda – JN OPTIK SERVI-
CE Poprad, MERKUR – očná optika Košice, Milan 
Karcz – očná optika MILLENIUM Trnava.

  Slavnostní večer spojený s loso-
váním vítězů soutěže Se SAGITTOU 
do  Číny  zahájila  zakladatelka 
společnosti SAGITTA a jednatelka 
firmy Ing. Jana Čierna spolu s jed-
natelem společnosti SAGITTA Brno 
Ing. Jaroslavem Majerčíkem.

  Zlatým hřebem Davidoff párty 
bylo vystoupení jedné z nejlepších 
slovenských vokálních skupin sou-
časnosti FRAGILE, která účinkovala 
ve  složení  (zleva)  Jana  Golisová, 
Soňa Norisová, Helena Krajčiová, 
Kamil  Mikulčík  a  Braňo  Kostka. 
Na záběr se nevešel Slavo Košecký 
(zcela vlevo).

  Nejnapínavější  okamžiky  při-
neslo  losování  vítězů  soutěže  Se 
SAGITTOU do Číny, které zvedlo ze 
židlí všechny zúčastněné. Není divu 
– vítězové budou moci na vlastní 
oči  obdivovat  takové  historické 
skvosty, jako je Velká čínská zeď, 
náměstí  Nebeského  klidu,  tera-
kotová  armáda,  ale  také  zázrak 
současné architektury – olympijský 
stadion Ptačí hnízdo. 

  Dalším vrcholem Davidoff párty 
bylo vystoupení sólisty muzikálové 
scény  Městského  divadla  Brno 
Lukáše  Vlčka.  Svým  nenapodobi-
telným basem rozechvěl především 
dámskou  část  návštevníků  slav-
nostního  večera.  Nezapomenu-
telný dojem zanechal Lukáš Vlček 
ve  všech  přítomných  především 
skvělou interpretací známých hitů 
Franka Sinatry.

... před Čínou

6.–14. 5. 2011

Věříme, že stejně jako předchozí akce pořádané SAGITTOU pro 
oční optiky (Se SAGITTOU na Maltu, Se SAGITTOU na Madeiru) 
bude i cesta do Číny úspěšná a přinese všem účastníkům zájezdu 
spousty nezapomenutelných  zážitků a  vzpomínek. O  tom,  jak 
probíhala  cesta  českých  a  slovenských  optiků  se  SAGITTOU 
do historické Číny, Vás budeme informovat v příštím čísle České 
oční optiky.  Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno 

Se SAGITTOU
do Číny
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Může
fyzická aktivita

Jak se již v několika studiích potvr-

dilo, hodnota nitroočního tlaku během 

dne kolísá – maxima dosahuje ráno před 

probuzením, poté s přibývajícími hodi-

nami klesá. Jako příklad může posloužit 

studie publikovaná v roce 2005 v časopise 

American Journal of Ophthalmology 

s názvem „Correlation between office and 

peak nocturnal intraocular pressures in 

healthy subjects and glaucoma patients“, 

podle které u skupiny neglaukomatických 

pacientů kolísá nitrooční tlak v rozmezí 

16,3 (ve 21.30 hodin) až 23,3 (v 5.30 hodin 

ráno). Naopak u skupiny lidí s glaukomem 

byl tento rozdíl 20,9 až 24,9 ve stejných 

časových úsecích. 

Naším cílem bylo potvrdit nebo vyvrá-

tit zvýšení nitroočního tlaku při zvýšené 

fyzické zátěži v důsledku zvýšení krevního 

tlaku a srdečního tepu. 

Pro studii vlivu fyzické zátěže na nit-

rooční tlak bylo vybráno 30 dobrovolníků 

ve věkovém rozmezí 18–35 let s prů-

měrným věkem 24 let a jeden subjekt 

ve věku 70 let. Všichni podstoupili vstupní 

prohlídku skládající se z objektivní refrakce 

(refrakční vady ±5 Dpt byly vyloučeny), 

kontroly komorového úhlu (akceptován 

byl pouze Van Herick 3+). Do studie byli 

zahrnuti pouze lidé, kteří neužívali léky, 

netrpěli glaukomem ani hypertenzí a vy-

varovali se požití kávy a alkoholu alespoň 

4 hodiny před testem. 

Pro zaznamenávání a vyhodnocování 

změny byly využity dva bezkontaktní to-

nometry (Rodenstock NCT 800 a Topcon 

TRK 1P), přístroj pro měření krevního tlaku 

a měření tloušťky rohovky. Kromě měření 

krevního tlaku byla všechna měření pro-

váděna třikrát a průměrná hodnota pak 

byla použita k analýze (v případě, že se 

jedno z měření lišilo o více než 10 %, bylo 

opakováno).

Podstatou testu byl 10minutový běh 

v uzavřeném prostoru, po kterém následo-

valo přeměření krevního tlaku, tepu a dvojí 

měření tloušťky rohovky.

Při závěrečném vyhodnocování vý-

sledků byly poměrně jasně patrné některé 

spojitosti, jako například pokles nitrooční-

ho tlaku u kuřáků a u mužů bez pravidelné 

fyzické aktivity, naopak u žen a u mužů, 

kteří pravidelně provozují nějaký druh 

nitrooční
ovlivnit

Zajisté jste se již setkali s případem, že za vámi na měření refrakce 
přijel zákazník na kole a vyběhl schody do pátého patra, nebo 
prostě jenom přiběhl na poslední chvíli od auta na parkovišti. 

V hlavě každého profesionála, který zahajuje měření refrakce právě 
kontrolou nitroočního tlaku, zazní logická otázka: může být mé měření 
zkresleno vyšší srdeční frekvencí a zvýšeným tlakem zákazníka?

Na toto téma se zaměřila práce stu-

dentů Salus University ve složení T. Reiter, 

A. Steinmetzer, D. Spiegel a M. Vymyslický. 

Autoři se pokusili v roce 2009 a 2010 zod-

povědět otázku ohledně důležitosti této 

změny a následně její interpretace pro 

praktické využití.

tlak?
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sportu, byl tento pokles minimální nebo 

nebyl žádný. Další spojení například s BMI 

se nepodařilo prokázat (všechny měřené 

osoby měly BMI v rozmezí 17,2–33,1 s prů-

měrem 23,8). Z měření dále vyplynulo, že 

nedošlo k žádné změně v tloušťce rohov-

ky. Přístroj Topcon se osvědčil výbornou 

opakovatelností výsledků měření tloušťky 

rohovky a krátkým časem potřebným 

pro získání všech měření včetně měření 

nitroočního tlaku po doběhnutí účastníka 

studie spojeném s velkým pohybem očí. 

Jediná nejasnost spočívala v tloušťce ro-

hovky, která dosáhla u celkového vzorku 

60 očí o přibližně 30 mikrometrů menšího 

průměru, než je obvyklé pro populaci 

evropského typu, a to přesto, že byla 

opakovaně měřena beze změny výsledků. 

Tuto změnu můžeme přičíst buď malému 

vzorku účastníků studie, nebo přesnosti 

tohoto přístroje. 

Obecně se nepodařilo přesně určit 

dopad poklesu nitroočního tlaku na zdraví 

lidského oka, případně na riziko vzniku 

glaukomu. 

Van Herickův test 

Tento test slouží k měření otevřenosti/

uzavřenosti komorového úhlu (je nezbyt-

né pro použití mydriatických látek, pří-

padně k odhalení lidí s rizikem glaukomu 

uzavřeného úhlu). Princip měření spočívá 

v nastavení štěrbinové lampy na vnější 

(temporální) stranu vyšetřovaného oka 

do osy 60° a promítnutí přibližně 1 mm 

širokého vertikálního paprsku na okraj 

rohovky. Poté se porovná tloušťka rohov-

ky s velikostí stínu vzniklého na duhovce 

(vzdálenost mezi osvětlenou částí rohovky 

a duhovky).

Výsledky měření se hodnotí 
podle stupnice 0–4:
Van Herickův stupeň 4: poměr tloušťka 

rohovky/stín je 1:1, nebo je větší stín; veli-

kost komorového úhlu je přibližně 35–45°; 

pravděpodobnost uzavření přední komory 

je minimální.

Van Herickův stupeň 3: poměr tloušťka 

rohovky/stín je 1:0,5; velikost úhlu přední 

komory je 20–35°; pravděpodobnost uza-

vření přední komory je relativně nízká.

Van Herickův stupeň 2: poměr tloušťka 

rohovky/stín je 1:0,25; velikost úhlu přední 

komory je přibližně 20°; uzavření přední 

komory je možné.

Van Herickův stupeň 1: poměr tloušťka ro-

hovky/stín je 1:<0,25; velikost úhlu přední 

komory je přibližně 10°; uzavření přední 

komory je velmi pravděpodobné.

Van Herickův stupeň 0: poměr tloušťka 

rohovky/stín je 1:0; velikost úhlu přední 

komory je přibližně 0°; přední komora je 

velmi uzavřená.

Michal Vymyslický, MSc.

oční optik a optometrista, 

student doktorandského studia 

na University of Waterloo v Kanadě

michal.vymyslicky@uwaterloo.ca
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Ze života škol
Nabídka studia v oboru 
Diplomovaný oční optik

Vyšší odborná škola 
– Diplomovaný oční 
technik, s.r.o.

Přeloučská 59, 

530 06 Pardubice-Staré Čívice

Adresa školy: 

Masarykovo náměstí 1484, 

532 30 Pardubice

Typ studia
Tříleté studium v oboru 39-43-N/02 

Diplomovaný oční optik zakončené 

absolutoriem s označením Diplomovaný 

specialista – DiS.

Profil absolventa školy
Absolvent je připraven pro činnost 

samostatného technického pracovníka 

v oblasti zajišťování technických služeb 

občanům při realizaci korekcí refrakčních 

vad očí v provozovnách očních optik. Je 

schopen úzce spolupracovat s optomet-

ristou a oftalmologem.

Studium je určeno pro zájemce 

s ukončeným středním vzděláním za-

končeným maturitou a uskutečňuje se 

ve dvou formách – denní i dálkové. Obě 

formy studia jsou tříleté, členěné na 6 ob-

dobí, teoretickou a praktickou výuku, kon-

zultační hodiny, samostudium, získávání 

hodnocení a odbornou praxi. Studium 

se ukončuje absolutoriem po úspěšném 

uzavření posledního ročníku vzdělávacího 

programu.  

Podmínky pro přijetí
Pro studium budou přijímáni zájemci, 

kteří splňují následující kritéria:

mají ukončené střední vzdělání •	

zakončené maturitní zkouškou,

předloží podepsaný strukturovaný •	

životopis,

doloží potvrzení o zaměstnání v op-•	

tice nejméně jeden rok (platí pro 

dálkové studium), lze jednat,

absolvují přijímací pohovor,•	

mají odpovídající zdravotní stav •	

vzhledem k oboru.

Školní rok 2011–2012 bude zahájen 

od září 2011 formou dálkového studia.

Termíny přijímacího řízení
Od 20. 6. 2011 do 30. 6. 2011 formou 

přijímacího pohovoru. Konkrétní termín 

pohovoru bude upřesněn po uzávěrce 

přihlášek a uchazeč bude k tomuto po-

hovoru školou pozván.

K přijímacímu řízení si uchazeč přinese 

občanský průkaz, úředně ověřené matu-

ritní vysvědčení, podepsaný strukturovaný 

životopis a potvrzení o praxi. 

Termín podání přihlášek
30. 5. 2011

Školné
Výše školného činí 2 600 Kč měsíčně. 

Školné je splatné po přijetí studenta 

ve dvou splátkách: k 15. 8. 2011 ve výši 

13 000 Kč a k 31. 1. 2012 ve výši 13 000 Kč 

na účet školy. Smlouva o úhradě škol-

ného bude uzavřena po přijetí studenta 

ke studiu.

Další informace a podrobnosti ke stu-

diu najdete na webové stránce http://vos.

inekooptik.cz nebo vám je poskytneme 

na tel. číslech 602 592 819, 602 406 311, 

případně na tel./fax: 466 304 353. 

Redakce



Tyto fotografi e nejsou počítačově upraveny, představují skutečný pohled přes čočku NuPolar® a přes běžnou čočku.
NuPolar® je ochranná známka společnosti Younger Optics.

POLARIZAČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE
VÝRAZNĚ ZLEPŠUJÍ VIDĚNÍ

POHLED PŘES NEPOLARIZAČNÍ ČOČKU POHLED PŘES ČOČKU NUPOLAR®

polarizační brýlové čočky
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Pokud jste viděli televizní hru PF 77, vzpomenete si, jak se na konci setkají 

oči jednoho bývalého studenta s očima jeho bývalé učitelky (Vlasta 

Chramostová) – zatímco on myje okna, ona těká zrakem, protože se stydí. 

V roli talentovaného, jemného a morálně pevného mladíka, který jako jediný 

ze svých spolužáků na fakultě podepíše Chartu 77 a je za to vyhozen ze školy, 

tehdy zaujal právě Zdeněk Rohlíček. Je znám především jako divadelní herec, 

účinkuje v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V klasických hrách mohli diváci 

obdivovat jeho talent v Lucerně nebo ve Zkrocení zlé ženy, v těch moderních pak 

například ve hrách Akvabely, Jako naprostí šílenci nebo Portugálie.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 

na stopkách?

Samozřejmě za volantem.

 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Dálková světla protijedoucího auta. 

A to jsem měl oči na stopkách.

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

Vidoucím se člověk stát nemůže, ale 

věkem a zkušenostmi se mu může alespoň 

přiblížit.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Bohužel pohled na výplatní pásku.

 Měl by podle Vás v některých život-

ních situacích mít člověk „růžové 

brýle“?

Bylo by to určitě jednodušší, ale hrozilo 

by, že si na ně člověk zvykne.

 Zavíráte před něčím oči?

Myslím, že ne, zavřené je mám jen 

ve spánku.

 Nad čím byste přivřel oko?

Nad ničím. 

 Co (nebo koho) byste střežil jako 

oko v hlavě?

Lásku a samozřejmě rodinu.

Jak to vidí 

Zdeněk
Rohlíček

 Co Vás upoutá na první pohled – 

barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco 

jiného?

Podle toho, co mám v zorném poli. 

Určitě originalita.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Takové, které by vydržely všechny 

životní nástrahy neboli „oka“.

 Kdy Vám naposledy zářily oči nad-

šením?

Dnes ráno, když jsem se probudil.

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 

zrak?

Podle mě hraje hlavní roli. Už na zá-

kladní škole mi byl velkou oporou při 

opisování v matematice. Obdivuji všechny, 

kteří nemají ten dar „VIDĚT“ a dokáží v běž-

ném životě fungovat.
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 Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Člověk, který se při pozdravu upřímně 

podívá do očí.

 Na co se rád díváte?

Na svou milou.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Jakékoliv, kde můžu být se svými 

blízkými.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-

nosti?

Ne, rád se nechávám překvapit. I když 

jsem tvor zvídavý.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 

hrdina jít stále kupředu a nesmí se 

ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 

vidíte, když se ohlédnete (a co máte 

před sebou)?

Přes třicet rolí v divadle, přes třicet let 

šťastného života a těším se, co přijde.

 V kom vidíte hrdinu?

V každém, kdo se rozhodne v dnešní 

době živit divadlem. 

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 

a vnímáte?

Vnímám ho tak, jak ho vidím. Je 

krásný. 

 „Nemůžete objevit nové oceány, 

pokud nemáte odvahu odpoutat 

zrak od břehu“ (Ferdinand Magel-

lan). Udál se ve Vašem životě přerod 

popsaný v tomto přísloví? Pokud 

ano, co jste si při něm uvědomil?

Kdo neriskuje, nic nezíská. 

 Jaké poučení Vám dává Vaše práce?

Každá práce na roli mi přinese něco 

nového. Ať samotný text či lidé, se kterými 

pracuji.

 Jaká profesní, rodinná či přátelská 

slova Vás v poslední době inspiro-

vala?

„Herec únavu nezná, žije svůj život 

nonstop“ (J. Přeučil).

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: archiv Z. Rohlíčka
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brýlových
čoček

Centrování 
2. část

metru. Předpokladem spolehlivého změ-

ření a označení čočky je přesně seřízený 

a dobře udržovaný fokometr. V moderních 

optikách jsou dnes běžné fokometry, 

které změří vrcholovou lámavost čočky, 

osu cylindrické složky a hranolový účinek 

(prizma) zcela automaticky. Odpadá tak 

možná chyba v přesnosti těchto údajů, 

která mohla být způsobena u vývojově 

staršího okulárového fokometru lidským 

faktorem. 

Lámavost čoček dříve optici měřili op-

tickou neutralizací, později sférometrem 

nebo torometrem (měří se optická mo-

hutnost podle zakřivení optických ploch 

čočky) a optický střed se hledal průhledem 

přes čočku na rovnou linii, později na jed-

noduchém centrovacím přístroji. 

Oční optik by měl i pouhým pohle-

dem poznat, o jakou čočku se z optického 

hlediska jedná. Lehce se dá zjistit spojka 

a rozptylka a sférická nebo torická čočka. 

Stačí, když neznámou čočkou pohy-

bujeme do stran a pozorujeme pohyb 

předmětu při zobrazení přes tuto čočku. 

V případě, že se obraz předmětu pohybuje 

stejnosměrně a je přímý a zmenšený, 

jedná se o rozptylku. Jestliže je obraz 

přímý a pohybuje se protisměrně, jedná se 

o spojku (při větší vzdálenosti předmětu 

a oka od spojky je obraz převrácený). 

Sférickou čočku od torické poznáme při 

střídavém pootáčení kolem optické osy 

doleva a doprava. V případě, že dochází 

ke kývavé deformaci obrazu, jedná se 

o torickou čočku.

Optický střed najdeme průhledem 

tak, že posuneme čočku do takové polohy, 

kdy vhodná pozorovaná linie tvoří průhle-

dem přes čočku i mimo čočku jednu přím-

ku. Její polohu si na ploše čočky označíme 

popisovačem. Pak čočkou otočíme o 90° 

a celý postup zopakujeme. Vzniklý kříž 

na ploše čočky označuje polohu optické-

ho středu (obr. 1). Na tomto principu byl 

založen i jednoduchý centrovací přístroj, 

na kterém se otáčením a posouváním 

čočky hledaly hlavní řezy torických čoček 

a optické středy (obr. 2).

Optickou mohutnost neznámé ko-

rekční čočky můžeme zjistit postupným 

přikládáním čoček známé hodnoty, ale 

s opačným znaménkem, na měřenou 

čočku. Optickou neutralizaci její optické 

mohutnosti druhou čočkou poznáme 

podle toho, že při společném pohybování 

Měření a značení  
čoček ve fokometru

Jak jsme uvedli v úvodu této kapitoly, 

po naměření centrovacích údajů 

na obličeji zákazníka s nasazenou 

anatomicky přizpůsobenou obrubou 

následuje výběr a objednání korekčních 

čoček. Před tvarovým zábrusem je nutno 

čočky přesně změřit a označit ve foko-
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těmito čočkami přiloženými na sebe usta-

ne protisměrný nebo stejnosměrný pohyb 

předmětů, které přes ně pozorujeme. 

Fokometry
Fokometr je optickomechanický 

přístroj, pomocí kterého se v očních 

optikách:

měří vrcholová lámavost čoček •	

v dioptriích,

zjišťuje a označuje optický střed,•	

zjišťují a označují hlavní řezy astig-•	

matických (torických) čoček,

měří hodnoty klínového účinku •	

(prizma). 

Existují tři základní konstrukční typy 

fokometrů – okulárové, projekční a au-

tomatické. Konstrukci fokometru můžeme 

rozdělit na dvě základní části – mechanic-

kou a optickou.

Hlavní mechanické součásti všech 

typů fokometrů:

Přítlačné zařízení pro čočky – čočka •	

musí být při měření kolmo k ose 

fokometru, abychom nenaměřili 

nežádoucí astigmatismus šikmých 

paprsků.

Značkovací mechanismus se třemi •	

kolíky (3 ve vodorovné řadě), které 

mohou být ve dvou provedeních – 

samoznačící s vlastní náplní barvy, 

nebo namáčecí v plstěné podložce 

napuštěné barvou. Do přesné pra-

covní polohy pro značení na čočce 

je možné kolíky nastavit dosedacím 

šroubem, o který se držák kolíků 

opře. Seřizuje se tak výšková poloha 

kolíků na čočce, a tedy i výšková 

poloha bodu, který označuje optický 

střed čočky.

Opěrná lišta pro brýle – zajišťuje •	

vodorovný směr brýlí při měření 

(důležité u astigmatických korekcí).

Opěrný kroužek pro čočku – je v oh-•	

nisku kolimátorové čočky a vymezu-

je potřebnou pozici měřené čočky 

vůči optickému systému fokometru. 

Fokometry bývají vybaveny opěr-

nými kroužky většího a menšího 

průměru. Menší kroužek je pro silné 

rozptylky a kontaktní čočky.

centrovací 
kříž

podložka 
čočky

průzor
obr. 2  Centrovací přístroj

obr. 1  Fáze nalezení hlavních řezů a optického středu torické čočky – zakreslení kříže na čočku

 a) nevycentrovaná torická čočka  b) vycentrovaná torická čočka s hlavními 
řezy stočenými vodorovně a svisle

Mechanické části okulárového a pro-

jekčního fokometru:

Zaostřovací točítka – slouží k po-•	

souvání prosvětlené testové masky 

uvnitř přístroje ve směru osy koli-

mátoru.

Nastavení osy hlavních řezů torické •	

čočky – otáčecí prstenec u okuláru, 

dole kolečko na otáčení prosvětlené 

testové masky ve tvaru kříže.

Optický systém okulárového typu 

Ve fokometru se nacházejí dva zá-

kladní optické systémy: pozorovací Kep-

lerův dalekohled v horní části a kolimátor 

ve spodní části fokometru. Dále zde bývá 
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doplňkový optický systém na vnitřní 

odečítání naměřených hodnot lámavosti, 

který je složený z čoček a zrcadel a umož-

ňuje pozorovat naměřené hodnoty přímo 

v zorném poli okuláru. U jednodušších 

fokometrů bez tohoto doplňkového op-

tického systému se naměřené hodnoty 

čtou vůči rysce přímo na vnějším zaostřo-

vacím kolečku, které je většího průměru. 

U starších opotřebovaných fokometrů této 

jednoduché konstrukce hrozí nebezpečí 

nepřesného určení lámavosti čoček. 

Optický systém okulárového foko-

metru je nutné před měřením seřídit 

(vynulovat). Okulár se nastavuje podle 

refrakčního stavu oka optika (při pozoro-

vání za minimální akomodace). Neseřízený 

okulár způsobuje stanovení nesprávné 

lámavosti měřených čoček.

Optický systém projekčního typu

Ve spodní části je také kolimátor, ale 

v horní části je místo dalekohledu pro-

jekční optický systém s matnicí, na níž se 

promítá obraz světelné testové značky. 

Odpadá seřízení na oko optika, avšak starší 

optik v presbyopickém věku musí použí-

vat pro přesné nastavení ostrosti značky 

na matnici fokometru brýle do blízka.

Testová značka ve tvaru kruhově 

uspořádaných bodů nebo ve tvaru kříže 

bývá prosvětlena žárovkou (15 W) nebo 

diodou. U okulárového fokometru je 

mezi žárovkou a maskou testové značky 

zelený monochromatický filtr, aby značka 

svítila monochromatickým světlem (asi 

500 nm – zelený filtr) z důvodu lepšího 

zaostření bez vlivu barevné vady optic-

kých systémů. 

Optický systém 

automatického typu

Veškeré naměřené hodnoty se zobra-

zují na displeji z kapalných krystalů. Přístroj 

měří zcela automaticky. Úkolem obsluhy je 

pouze přesné nastavení optického středu 

čočky a stočení podle předpisu úhlu osy 

cylindru, aby mohla být označena. Pro 

ostré pozorování displeje s hodnotami 

potřebuje presbyop brýle na čtení. Dražší 

systémy mohou měřit i propustnost 

čoček.

Příčiny chyb při měření 

vliv lidského faktoru (nepozornost, •	

neodbornost), 

vliv nesprávného seřízení značkova-•	

cích kolíků dosedacím šroubem,

nastavení okuláru na vlastní refrakci •	

(vynulování) – nepřesné měření 

lámavosti,

pootočená destička s úhlovou stup-•	

nicí uvnitř pod okulárem, 

uvolněná opěrná lišta – nepřesné •	

osy čoček měřených v brýlích, 

měření bez opěrného kroužku – •	

nesprávná lámavost, 

šikmé postavení čočky – astigmatis-•	

mus šikmých paprsků,

nevhodně nastavený měřicí režim •	

u automatického fokometru.

Doplňky fokometrů

Prizmatický kompenzátor – měření •	

vyšších prizmatických hodnot nad 

5 pD (do 15 pD), připevněný pod 

objektivem dalekohledu.

Automatické fokometry – spektro-•	

metr pro měření spektrální propust-

nosti.

Zásady praktického měření 
na fokometru

Následující body stručně shrnují 

hlavní zásady této kontrolní činnosti, 

která je předpokladem přesného nasta-

vení centrovacích a korekčních parametrů 

před zhotovením korekčních brýlí v oční 

optice. Při všech měřeních musí být mě-

řená čočka opřená o originální opěrný 

kroužek fokometru a její rovina musí být 

kolmá k optické ose optického systému 

fokometru. U automatického fokometru 

se musí podle návodu nastavit vhodný 

měřicí režim.

Správné umístění fokometru v dílně 

Přístroj by neměl být u okna nebo 

pod lampou, ale raději v zastíněném 

koutku, aby se zvýšil kontrast svítící testové 

značky při jejím pozorování a zaostřování 

u manuálně ovládaných přístrojů a aby 

byl u automatických fokometrů kontrastní 

displej. 

Prohlédněte si náš portál a začtěte se!
Informační zdroj pro oční optiky, optometristy 
i širokou veřejnost se zájmem o oční optiku, vidění, módní trendy a nabídku služeb v oblasti oční optiky.

Trendy • Novinky o brýlích • Rozhovory • Informace o veletrzích
Články • Časopis Česká oční optika • Katalog

www.4oci.cz

inzerce
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Obchodní zástupci: 
[ČR] Petr Pravda, tel.: 774 001 638
[SR] Jozef Sabol, tel.: 0905 768 487

Refraktometry
již od 99 500 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a platí pro limitovaný počet kusů.

ACCUREF K-9003D LCD-700 SL-500 SLM-6000 DR-900

LCD optotypy 
již od 69 000 Kč

Štěrbinové lampy
již od 79 000 Kč

Fokometry
již od 49 000 Kč

Foroptery
již od 179 000 Kč

Přístrojové delikatesy 
多種類機器

w w w. d a n a e v i s i o n . e u

již od    
49 000 Kč

Danae_Shin-Nippon_Inzercia_Ocna_Optika_04-2011.indd   1 19.4.2011   9:29
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Kontrola technického stavu před měřením

Kontrolujeme, zda nejsou uvolněné šrouby, vůli a tuhost 

ovládacích točítek, vůli a funkčnost značkovacího zařízení, 

tuhost ovládacího mechanismu pro posuv opěrné lišty, jestli 

nechybí opěrný kroužek, gumové koncovky přidržovacích 

kolíků, kontrolujeme čistotu optických ploch systému atd.

Nastavení okuláru klasického fokometru podle vlastního 

refrakčního stavu oka (vynulování)

Nastavíme stupnici na nulu, okulár z vyšroubované polohy 

postupně zašroubováváme směrem dolů, až je pozorovaná 

testová svítící značka vidět ostře zároveň s úhlovou stupnicí 

a nitkovým záměrným křížem.

Kontrola značení optického středu 

čočku vycentrujeme a označíme, potom otočíme kolem •	

optické osy o 180°, vycentrujeme a znovu označíme 

značkovacími kolíky,

pokud jsou naznačené střední body nad sebou, neznačí •	

značkovací kolíky výškově přesně a je třeba doraz značko-

vacího zařízení pomocí příslušného šroubu seřídit,

pokud jsou naznačené body vedle sebe, je třeba střední •	

kolík stranově vyhnout.

Kontrola rovnoběžnosti opěrné lišty se spojnicí značko-

vacích kolíků

opřeme o opěrnou lištu průhlednou obdélníkovou des-•	

tičku (např. měřítko),

otiskneme značkovací kolíky,•	

otočíme destičku označenou stranou dolů na opěrný •	

kroužek fokometru, opřeme stejnou hranou jako poprvé 

o opěrnou lištu a označíme pomocí značkovacích kolíků, 

zkontrolujeme, zda jsou spojnice tří označených bodů •	

na rubu a líci destičky v zákrytu (pokud se přímky kříží, 

není výše uvedená rovnoběžnost zajištěna).

Kontrola přesného měření a značení úhlu osy cylindru 

u torických čoček 

torickou čočku nastavíme na směr 0–180° a označíme •	

značkovacími kolíky,

naznačené body na konvexní (přední) ploše čočky spojí-•	

me přímkou,

čočku otočíme tak, aby se opírala o opěrný kroužek •	

fokometru přední plochou (konvexní) a stejným způso-

bem ji rotačně nasměrujeme (při stejném hlavním řezu) 

a označíme,

body na konkávní (zadní) ploše čočky spojíme přímkou,•	

posoudíme, zda jsou přímky na protilehlých plochách •	

čočky v zákrytu (jestliže nejsou, neodpovídá spojnice tří 

značkovacích kolíků vodorovnému směru 0–180° stupni-

ce ve fokometru). 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
Pokračování příště.
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Ortoptické 
cvičení

2. část

V okuláru stereoskopu se nacházejí 

čočky o hodnotě +5,0 dpt a jejich stře-

dy jsou posunuty zevně, takže vzniká 

prizmatický efekt. Brewsterův-Holmesův 

stereoskop je tvořen lištou, na které je 

umístěna svislá přepážka, jež rozděluje 

obrazy obou očí. Po liště se pohybuje 

nosič s obrázky. Využívají se obrázky fúzní 

a obrázky stereoskopické. Vzdálenost 

čoček je zde neměnná. Na stereoskopu 

lze cvičit zápornou a kladnou šířku fúze 

a dále provádět nácvik stereopse. Pacient 

má za úkol spojit fúzní obrázky v určitém 

místě na liště a co nejdéle držet obrázky 

spojené, přičemž ortoptista pomalu po-

sunuje nosičem s obrázky směrem k očím 

a směrem od očí. Po cvičení s fúzními 

obrázky se cvičí s obrázky pro stereopsi. 

Pacient má za úkol stereoskopické obrázky 

detailně popsat.

Prizmata
Prizmata jsou důležitou a nedílnou 

součástí ortoptického cvičení. K ortop-

tickému cvičení se používá samostatná 

sada prizmat nebo také prizmatické 

lišty. Prizmata se používají ke cvičení fúze 

a dále slouží k vyvolání diplopie, kterou 

musí pacient překonat pomocí fúzního 

reflexu. Zjednodušeně lze také říci, že 

prizmata slouží ke cvičení jednoduchého 

binokulárního vidění v prostoru. Prizmata 

se nepoužívají u pacientů s těžším stup-

něm amblyopie. Při cvičení s prizmaty 

kontroluje ortoptista rohovkové reflexy 

a postavení očí.

Nácvik fúze pomocí prizmat – velikost 

prizmat odpovídá vždy úchylce šilhání 

a prizmata se před oko dávají proti směru 

úchylky šilhání. Pacient fixuje obrázek 

na určitou vzdálenost a jeho úkolem je 

obrázek spojit. Cvičící vzdálenost určí 

ortoptista. Jedná se o vzdálenost, ve které 

pacient spojí obrázek nejlépe. Během 

cvičení se postupně zeslabuje síla prizmat. 

Cílem cvičení je, aby pacient sám spojil 

obrázek bez prizmat.

Diploptika (cvičení JBV v prostoru) 

– pacient fixuje světelný bod a ortoptista 

předkládá před utlumující oko červené sklo 

tak dlouho, dokud si pacient neuvědomí 

svoji disparátní diplopii. Disparátní diplopii 

musí pacient udržet i při zeslabení intenzity 

světelného zdroje, později také bez červe-

ného skla. Cílem cvičení je, aby se pacient 

naučil spojit rozdvojený světelný zdroj, tedy 

vyrovnat svoji úchylku šilhání.

V minulém čísle jsme se seznámili se základními ortoptický-
mi přístroji, které se používají k ortoptickému cvičení – se 
synoptoforem a cheiroskopem. Ve druhé části se seznámí-

me se zbývajícími ortoptickými přístroji, na kterých se ortoptické 
cvičení provádí, a dále s cvičením motility a konvergence.

Stereoskop
Existuje několik druhů stereoskopů, 

např. Brewsterův-Holmesův stereoskop, 

vergenční stereoskop, zrcadlový stereo-

skop či fúzní stereoskop. Všechny stere-

oskopy jsou zkonstruovány tak, že obraz 

leží v ohnisku čočky. Pacient tedy nemůže 

akomodovat a je tak navozen pocit vidění 

do dálky. U nás se zatím nejvíce používá 

Brewsterův-Holmesův stereoskop.
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Cvičení motility 
a konvergence

Cvičení motility a konvergence patří 

mezi základní ortoptická cvičení.

Cvičení motility
Cvičení může probíhat monokulárně, 

kdy je zakryté necvičené oko (dukce), 

nebo binokulárně (verze). Základem 

cvičení motility je pevně fixovaná hlava, 

pacient pohybuje pouze očima. Pacient 

fixuje na blízkou vzdálenost určitý fixační 

bod (např. hrot tužky, hračku, světlo...). 

Ortoptista pohybuje fixačním bodem 

do všech pohledových směrů, zejména 

do směru maximální akce svalu, který 

je nutno procvičit. Pacient fixační bod 

sleduje očima. Toto cvičení může pacient 

(rodiče dítěte) po instruktáži ortoptistou 

provádět také doma. Cvičení motility by se 

mělo provádět minimálně 5 minut denně. 

Pravidelným cvičením motility lze ovlivnit 

funkci zevních očních svalů.

Ke cvičení motility se používají také 

svalové trenažéry. Ty se používají nejčastěji 

po operaci nebo při obrně svalu. Nevýho-

dou většiny svalových trenažérů však je to, 

že na nich lze cvičit pouze v horizontálním 

směru.

Cvičení konvergence 
Základem cvičení konvergence je 

opět nehybná hlava. Pacient sleduje 

fixační bod (např. světlo, obrázek...). Tento 

fixační bod přibližuje ortoptista ze vzdá-

lenosti přibližně 1 metru k pacientovým 

očím tak dlouho, dokud se fixační bod 

nerozdvojí. Konvergence by měla být sy-

metrická. Cvičení je opět vhodné provádět 

minimálně 5 minut denně a lze ho také 

provádět po instrukci doma.

Ke cvičení konvergence se také mo-

hou použít přístroje pro nácvik konver-

gence. Cvičení konvergence je vhodné 

zejména u oslabené konvergence u di-

vergentních strabismů či po nadměrné 

retropozici vnitřních přímých svalů.

placená inzerce

Now the fastest growing  premium 
polarized sunglass maker in the 
world, Maui Jim got its start in 1980 
as a small company selling sun-
glasses on the beach in Lahaina, 
Hawaii. Seeing a need in the market 
for technology that could combat 
intense glare and harmful UV while 
bringing the brilliant colors of the 
island to life, our fledgling company 
engineered the revolutionary Pola-
rizedPlus® lens.

In 2004, PolarizedPlus®2 tech-
nology revolutionized the sunglass 
market - patented, color-enhancing 
treatments in the form of rare earth 
elements were added to our lenses 
to really pop the colors your eye 
takes in.

Maui Jim, Inc. (www.mauijim.com) is the world fastest growing company in the premium-sunglasses business. Founded in 
Maui, Hawaii, the company has been selling sun protect glasses based on a patented technology for 16 years. To establish the 
Czech and Slovakian market Maui Jim is looking for a dynamic

Sales Representative - Optics (m/f)
Business Relationship Management with Power
In this position you are responsible for generating new sales opportunities in the Czech Republic and Slovakia – focusing on 
the capital cities from your home office. Develop direct contact and relationships to opticians and leading eyecare speciality 
stores, support them with all information and marketing needed for sales and train the staff. Furthermore you are taking part 
at fairs and conferences and are responsible for reporting to your superior in Germany.

Experience in Sales welcome
In addition to your commercial background you already have considerable experience in sales and business development. 
Experience in an optician related area (sun glasses, glasses, contact lenses, etc.) is preferred but not a must. You should be in 
command of the German or English language. This is a challenging opportunity to join a fast moving company, where you will 
be able to make a significant contribution to Maui Jim´s success. The salary package meets the demands for such a position. 

If you are interested in this unique position, please send your application to the assigned management consultancy:

Mercuri Urval GmbH, Holstenkamp 1, D-22525 Hamburg, Germany. Email: hamburg.de@mercuriurval.com 

All applications will be handled in strictest confidence. www.mercuriurval.com 

Mgr. Andrea Jeřábková

předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Literatura:
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Pokračování příště.
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vyšetření

Jako registrovaní optometristé se účastníme v rámci programu ce-
loživotního vzdělávání nejrůznějších seminářů, školení, odborných 
sjezdů nebo kongresů. Na jednom z nich jsme se v září loňského 

roku dozvěděli o možnosti provést plošný screening zraku dětí v mateř-
ských školách. A protože sami máme malé děti a víme, jak je prevence 
užitečná a důležitá, tento screening jsme provedli. Rádi bychom vás 
seznámili s našimi výsledky. 

Předpokladem kvalitního vidění je 

především bezchybná anatomická struk-

tura a dokonalá fyziologická funkčnost 

všech částí zrakového systému, jenž se 

na vytváření a vnímání zrakového vjemu 

podílí. Tato komplexní funkce se vyvíjí 

během prvních měsíců a let života. Malé 

dítě se musí naučit vidět – předpokladem 

je tedy kvalitní zrakový vjem a správné fun-

gování zrakových center v mozku. Vývoj 

vidění (podobně jako řeči) je z větší části 

dokončen ve třech letech života.

Zaměříme-li se na kvalitu zrakového 

vjemu, bývá příčinou neostrého vidění 

refrakční vada (myopie, hypermetropie, 

astigmatismus), strabismus, případně 

zákaly v optických prostředích. To vše 

může vést k amblyopii. Pokud je vada 

zraku včas rozpoznána a je následně 

včas a rychle zahájeno léčení – náprava 

(operace, ortoptická a pleoptická cvičení, 

brýle, okluzor), lze umožnit další normální 

fyziologický vývoj oka. Pozdě zjištěné oční 

vady (po 6.–8. roku) lze ovlivnit jen velmi 

málo nebo vůbec, což může dítě výrazně 

handicapovat, např. při výběru zaměst-

nání, získání řidičského oprávnění apod. 

Včasnost léčby je zde tedy rozhodující.

Kontrolu vidění provádí v rámci pre-

ventivního vyšetření pediatr ve věku 

jednoho, tří a pěti let dítěte. Mnoho dětí 

však není schopno ve věku jednoho a tří let 

absolvovat vyšetření na optotypech – ne-

znají písmena, špatně hodnotí obrázkové 

znaky. Mnohdy je nemožnost vyšetření 

zraku u dětí

Screeningové

Vývoj vidění

Zrak je jedním z nejdůležitějších 

smyslů, neboť jeho prostřednictvím zís-

kává člověk asi 80 % informací o vnějším 

světě. Vidění má rozhodující vliv na utvá-

ření správných představ, rozvoj paměti, 

pozornosti, řeči, psychiky i emocionality 

– tedy na kvalitu života. Zrakový vjem je 

výsledkem složité spolupráce jednotlivých 

zrakových orgánů, tj. vlastního oka a od-

povídajících částí mozku. Špatný zrakový 

vjem způsobený poškozením, poruchou 

nebo nefunkčností zraku proto znamená 

vážnou překážku v příjmu informací.
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dána odlišnou komunikací a spoluprací 

s malým pacientem. Proto byla vyvinuta 

a po deset let zlepšována metoda video-

retinoskopie, která umožňuje provádět 

screening všech dětí, a v populaci tak 

odhalovat stavy vedoucí k amblyopii 

(tupozrakosti). Ve spojení s včasnou a účin-

nou léčbou lze pak vývoj tupozrakosti 

úspěšně zastavit a rozvinout binokulární 

vidění. Ke screeningu jsme využili přístroj 

Plusoptix firmy Videris, který nám laskavě 

zapůjčil Ing. Ivan Vymyslický.

Technické informace

Přístroj Plusoptix je přenosný scree-

ningový autorefraktometr, který umožňuje 

měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. 

Princip přístroje je založen na excentrické 

fotoskiaskopii. Infračervené světlo pro-

chází skrz zornice na sítnici, z odraženého 

světla vzniká na zornici podle stupně 

refrakční vady specifický světelný obrazec. 

Z charakteru tohoto obrazce jsou následně 

vypočteny sférické hodnoty refrakce. Mě-

ření je opakováno ve třech meridiánech, 

aby mohla být případně určena také 

cylindrická oční vada. Měření pomocí 

infračerveného světla je zcela bezpečné, 

protože běžné denní světlo také obsahuje 

infračervenou složku, která je okem zcela 

nerozeznatelná.

Autorefraktometr Plusoptix umožňuje 

měřit oční refrakce bez ovlivnění případ-

nou medikací. Naměřené hodnoty se 

shodují s výsledky skiaskopie při zúžených 

zornicích. Přístroj byl schválen Německým 

svazem očních lékařů jako vhodná součást 

preventivních očních prohlídek.

Sférický rozsah:

–7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie

Cylindrický rozsah:

–7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie

Osy: 1–180° v 1° krocích

Velikost zorniček:

4,0–8,0 mm s krokem 0,1 mm

Čas měření: průměrně 0,8 sekundy

Vzdálenost pro měření: 1 metr (±5 cm)

Fixační podnět: speciální zvuk

Co všechno  
lze změřit

Plusoptix měří refrakční vady (hy-

permetropie, myopie, astigmatismus), 

strabismus, postavení očí, rohovkové 

reflexy, průměry zornic. Celé měření 

slouží k včasnému zachycení závažných 

zrakových vad. Výsledky měření u dítěte 

je možno vytisknout na certifikát, přístroj 

sám porovná výsledky s fyziologickými 

hodnotami. Pacienti, jejichž výsledky 

převyšují příslušná kritéria, jsou odesláni 

k očnímu lékaři na odborné vyšetření. 

Vyšetření je bezkontaktní, binokulární, bez 

nutnosti rozkapání očí, je velmi rychlé, pro 

dítě šetrné a nenáročné (stačí minimální 

spolupráce dítěte), zcela bezbolestné a lze 

je provádět již od 6 měsíců věku.

Příprava screeningu

Oslovili jsme ředitelky mateřských škol 

ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši a několika 

dalších okolních obcích, prodiskutovali 

s nimi problematiku vidění a vývoje dět-

ského oka a nabídli jim možnost uskuteč-

nit v jejich mateřské škole screeningové 

vyšetření zraku. Všechny námi oslovené 

ředitelky souhlasily a této nabídky vyu-

žily. Připravili jsme informační letáky pro 

rodiče, kde jsme je jednoduchým a pro 

laiky srozumitelným způsobem seznámili 

s vývojem zraku a popsali jsme, jak vyšet-

ření probíhá, co se při něm zjišťuje a kdo 

ho provádí. Vedení mateřských škol vždy 

vyžadovalo písemný souhlas rodičů nebo 
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zákonných zástupců s tímto screeningo-

vým vyšetřením. 

Místní oční lékaře jsme o provádění 

screeningu dopředu informovali, vyzvali je 

ke spolupráci a také jim nabídli možnost, 

aby si sami vyzkoušeli měření Plusoptixem 

u nás v optice. 

Průběh měření

Screeningové vyšetření zraku pro-

bíhalo přímo v mateřské školce, tedy 

v prostředí, které děti znají. Abychom 

překonali případný ostych dětí, nejprve 

jsme jim ukázali, jak změříme jejich paní 

učitelku. Při samotném vyšetření sedělo 

dítě na židličce, případně u rodiče nebo 

paní učitelky na klíně, a my jsme je ze 

vzdálenosti přibližně jednoho metru „fo-

tografovali“ – Plusoptix totiž vypadá jako 

větší fotoaparát nebo kamera. Na přístroji 

blikají barevná světýlka a k tomu se ozývá 

houkání, což zaručeně upoutá pozornost 

dítěte. Stačí, aby se dítě po dobu přibližně 

dvou sekund dívalo do přístroje, ten poté 

vyhodnotí refrakční stav oka. Naměřené 

hodnoty jsme porovnali s normami pro 

daný věk a vyhodnotili je – jiné limity 

jsou pro dvou- nebo tříleté děti a jiné pro 

šestileté předškoláky. Pro vyloučení chyby 

jsme měření opakovali. Rodiče vždy obdr-

želi písemnou zprávu s výsledkem měření. 

Ve zprávě jsme zdůraznili, že screeningové 

vyšetření zraku nenahrazuje komplexní 

vyšetření očním lékařem a že v případě 

podezření na jakoukoliv abnormalitu mají 

lékaře navštívit.

Výsledky

V deseti školkách jsme během dvou 

týdnů vyšetřili celkem 497 dětí. Ve větši-

ně případů odpovídaly výsledky měření 

fyziologickému stavu oka v daném věku. 

V 54 případech (11 %) byly výsledky mimo 

normu, proto jsme rodičům těchto dětí 

doporučili, aby se svým potomkem na-

vštívili očního lékaře a tyto výsledky s ním 

konzultovali. V těchto 54 případech byl 

nejčastěji zastoupen rozdíl více než jedné 

dioptrie mezi pravým a levým okem, což 

může způsobit amblyopii. Dále se objevo-

val vyšší astigmatismus, hypermetropie, 

myopie, méně strabismus.

Zajímavá měření

Hned několik měření pro nás bylo 

zvláště zajímavých. Například jedno dítě 

mělo na jednom oku 6,0 dioptrií, na dru-

hém jen 1,0 dioptrii. Jindy šlo o vysoký 

astigmatismus (přes 3 dioptrie) u tříleté-

ho dítěte. Dále jsme se setkali s rozdílně 

velkými zornicemi (rozdíl 2 mm). Dalším 

případem byla vysoká myopie. Jak nám 

v následném hovoru potvrdila i učitelka 

mateřské školy, právě toto dítě se nechce 

zúčastňovat společných her, většinou 

jen stojí a aktivně se nezařazuje do dění 

ve školce, špatně reaguje na pokyny. 

U dvou dětí se nám vůbec nepodařilo 

vyvolat červený reflex – jedno mělo zjevný 

strabismus, druhé pravděpodobně zákalek 

ve sklivci; oběma jsme doporučili návštěvu 

u oftalmologa.

Závěr

O zhodnocení jsme požádali i místní 

oční lékaře. Jejich výsledky refrakce dětí 

v cykloplegii byly mírně odlišné. V někte-

rých případech se domluvili s rodiči na dal-

ším sledování vývoje vady, v některých 

případech předepsali dítěti jejich první 

brýlovou korekci. Počet dětí, s nimiž se 

rodiče dostavili k místním oftalmologům, 

je nižší, než jsme předpokládali. Rodiče si 

však mohli k odbornému vyšetření dítěte 

vybrat lékaře z jiné spádové oblasti. 

Nemáme bohužel zpětnou vazbu 

od všech rodičů dětí, u nichž byly výsledky 

mimo normu. 

Aby bylo vyšetření ještě přesnější 

a komplexnější, bylo by vhodné doplnit je 

ještě o zakrývací test, který slouží k posou-

zení vzájemného postavení očí. Tento test 

je nenáročný na čas a pomůcky a přitom 

má dobrou vypovídací hodnotu.

Celá akce se dle našeho názoru zdařila. 

Ředitelky mateřských škol nám tlumočily 

poděkování mnoha rodičů, kteří si uvě-

domili, jak je včasný záchyt zrakových vad 

důležitý. Hřeje nás především pocit, že 

i kdybychom zamezili rozvoji jen jednoho 

jediného případu amblyopie, měla tato 

akce velký význam.

Naše výsledky jsme prezentovali 

také v místním tisku, aby se nejen ostatní 

rodiče, ale i naši další zákazníci dozvěděli 

o nadstandardních možnostech vyšetření 

dětí, které jim může naše firma nabídnout. 

Screeningové vyšetření zraku je tedy nejen 

významná možnost, jak pomoci zachytit 

závažné zrakové vady v dětském věku, 

ale též marketingový nástroj, kterým se 

zviditelníte a odlišíte od konkurence.

Bc. Veronika Kroulíková, 

Bc. Marian Němec

www.optika-nemec.cz 

Zdroje: 

1. www.braillnet.cz

2. www.videris.cz

3. Propagační materiály firmy Videris

Počet změřených dětí Výsledek v normě Odesláno k lékaři

497 (100 %) 443 (89 %) 54 dětí (11 %)

tab. 1  Výsledky měření
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Blefaritis

Blefaritis – zánět víčkových okrajů – je oboustranné 
zánětlivé onemocnění, které se projevuje kožními 
změnami víček. Obecně je uznáváno jako nejčas-

tější oční onemocnění.

kontaktních čoček. Poruchy funkce Mei-

bomských žláz mohou ovlivnit komfort 

nošení kontaktních čoček a vést až k jejich 

intoleranci.

Epidemiologie

Ačkoliv je blefaritida pokládána za nej-

častější oční onemocnění, neexistují 

žádná spolehlivá epidemiologická data 

o četnosti jejího výskytu. Dodnes nebyla 

určena jednotná definice či klasifikace ani 

standardizace kritérií. Určité formy nemoci 

jsou především v počátečních stadiích 

bez příznaků.

V USA sestavili dotazník, který ob-

drželo 5 000 dospělých pacientů. Byli 

dotazováni na symptomy blefaritidy, jako 

jsou slepené řasy, usazeniny mezi řasami, 

pálící či zarudlé oči nebo pocit suchosti 

oka v posledních 12 měsících. Téměř 

80 % dotázaných udalo, že trpí alespoň 

jedním z příznaků, 63 % má dokonce více 

příznaků.

Horn našel ve skupině 400 pacien-

tů, kteří přišli na rutinní oční vyšetření, 

u 40 % poruchy Meibomských žláz. Při 

těchto vyšetřeních se neprokázal vztah 

onemocnění k pohlaví, alergiím či nošení 

kontaktních čoček. Pozitivní byl pouze 

vztah k věku.

Venturio nalezl u podobné skupiny 

pacientů 24 % případů zadní blefaritidy, 

u 21 % zjistil suché oko a u 17 % přední 

blefaritis. 

číslo jedna mezi očními
onemocněními

1. část

V užším smyslu jde o onemocnění 

okrajů víček (obr. 1). Je to chronické 

multifaktoriální onemocnění, které může 

způsobovat poruchy povrchu oka a často 

souvisí s kožními onemocněními, jako je 

rosacea (růžovka), seborrhoická dermati-

tida, akné nebo neurodermitis.

Speciální formou blefaritidy, která 

je v anglické literatuře označována jako 

Meibomian Gland Dysfunction (MGD), 

je funkční porucha Meibomských žláz, 

při níž dochází ke ztenčení slzného filmu, 

a následkem je suché oko.

Jednou z jistých příčin blefaritidy je 

věk – od 50. roku věku nastávají změny 

Meibomských žláz. Mezi další rizikové fak-

tory patří i kožní onemocnění, Sjögrenův 

syndrom, užívání určitých léků a nošení 
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Knop popsal u 75 % všech pacientů se 

suchým okem abnormální vrstvu lipidů, 

kde v 65 % byla příčinou porucha funkce 

Meibomských žláz.

Klasifikace

V literatuře nalézáme řadu odlišných 

klasifikací, první z nich navrhli Gifford 

a Cowper již v letech 1921 a 1922. V roce 

1982 předložil McCully nové rozdělení 

chronických blefaritid do 7 skupin, od-

povídajících očním příznakům. Jiní autoři 

upřednostňují morfologická kritéria okrajů 

víček, vlastnosti sekretu Meibomských žláz 

a vlastnosti slzného filmu. Nejčastější a nej-

jednodušší klasifikace blefaritid odpovídá 

lokalizaci změn – přední (anterior) a zadní 

(posterior).

Přední blefaritida postihuje víčko až 

k šedé (Marxově) linii. Rozlišuje se stafylo-

koková a seborrhoická forma.

Zadní blefaritida je častější, popisuje se 

jako nesprávná funkce Meibomských žláz 

(MGD). Jako nejčastější příčina suchého 

oka je MGD důležitým faktorem při ne-

snášenlivosti kontaktních čoček.

Blefaritis anterior 

Při přední blefaritidě je postižena 

především kůže a řasy. Blefaritida je ohrani-

čena šedou linií a může zahrnovat i oblast, 

kde jsou umístěny Zeissovy a Mollovy 

žlázy. Rozlišuje se forma stafylokoková 

a seborrhoická, ale vyskytují se i smíšené 

formy.

Typickým příznakem je výrazné pře-

krvení okrajů víček, cévy jsou rozšířené 

a výrazně naplněné, vždy jsou patrny 

zánětlivé příznaky. Na řasách jsou žlutavé 

usazeniny, bílé šupinky a krusty, okraje 

víček jsou nepravidelné (obr. 2).

Pro seborrhoickou formu je typická 

výrazná produkce mazových žláz i na hla-

vě a v obličeji, včetně víček (obr. 3). Příčina 

není známá, někdy se vyskytuje současně 

s akné nebo seborrhoickým ekzémem. 

U této formy slepuje olejovitý sekret řasy, 

nalézáme šupiny mezi řasami, ale i ve vla-

saté části hlavy.

Stafylokoková 
blefaritis

Pro tuto formu je typické výrazné 

zmnožení víčkové bakteriální flóry. Kro-

mě gramnegativních stafylokoků, jako je 

Staphylococcus aureus a Staphylococcus 

epidermidis, jsou přítomny korynebakterie 

a Propionibacterium acnes, které působí 

jako exotoxiny a exoenzymy. Lipázy 

a esterázy štěpí lipidy slzného filmu. Při 

tomto pochodu („zmýdelnění“) se uvolňují 

mastné kyseliny, které mají přímý toxický 

účinek na rohovkový epitel. Tak může 

vzniknout keratitis punctata. Poškození 

lipidové vrstvy způsobuje ztenčení slzné-

ho filmu a pokud není blefaritida léčena, 

může se jako těžká komplikace objevit 

keratokonjunktivitis sicca. Oči pálí, pacient 

často uvádí pocit cizího tělíska v oku. Jako 

následek suchého oka nastupuje nadměr-

ná produkce slz (paradoxní epifora).

obr. 1  Řez horním víčkem
 1 = aponeuróza zvedače víčka 
 2 = Wolfringovy žlázy
 3 = Meibomské žlázy 
 4 = sval orbicularis oculi (svěrač)
 5 = vývod Meibomských žláz 
 6 = řasy
 7 = Mollovy žlázy 
 8 = kůže víček

obr. 3  Seborrhoická blefaritida se slepenými řa-
sami na základě zvýšené sekrece lipidů

obr. 2  Blefaritis s inkrustací řas

obr. 4  Poliosis a korálkovité uspořádání sekretu 
u stafylokokové blefaritis
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Různé bakteriální toxiny poškozují 

i řasy: ty mohou částečně nebo zcela chy-

bět (madaróza), jednotlivé řasy mohou být 

depigmentovány (poliosis, obr. 4). Typické 

jsou korálkovité usazeniny při bázi řas, trichi-

áza může bolestivě poškodit rohovku.

Roztoč vlasových 
folikulů

Na lidské kůži se běžně vyskytují dva 

typy drobného roztoče Demodex (obr. 5). 

Za normálních okolností jsou neškodné, 

s věkem jich přibývá – u novorozenců 

se nevyskytují, naopak v 70 letech jsou 

přítomny téměř ve 100 %.

Překrvená tkáň, zeslabený imunitní 

systém nebo nedostatečná hygiena ovliv-

ňují rozmnožení roztočů. Mohou vyvolávat 

i kožní změny, podobné rosacei (růžovka). 

Přítomnost roztočů v řasách i na kůži zhor-

šují symptomy blefaritidy.

Bylo zjištěno, že Demodex není v pří-

činné souvislosti s komplikacemi blefari-

tidy, jako je konjunktivitis nebo funkční 

porucha Meibomských žláz.

Terapie postižení roztoči je velice ob-

tížná. Základem je dokonalá dlouhodobá 

hygiena víček, přitom se aplikují masti 

s obsahem síry.

U seborrhoických onemocnění jsou 

přítomny rovněž kvasinky, od roku 1986 

známé jako Pityrosporum, stejně jako plís-

ně, které mají dobré podmínky ve vlhkém 

prostředí při nadměrném pocení (obr. 6). 

Vlivem lipáz uvolněné tukové kyseliny 

zhoršují stav a vyvolávají další poškození 

kůže. Blefaritida nabízí plísním ideální 

podmínky.

Blefaritis posterior

Zadní blefaritida popisuje změny 

v zadní části okraje víček tam, kde ústí 

Meibomské žlázy. V literatuře je název 

nesprávně zaměňován s funkčními poru-

chami Meibomských žláz. 

Meibomské žlázy

Meibomské žlázy (Glandulae tarsales) –  

jsou holokrinní mazové žlázy, uspořádané 

paralelně na tarzální ploténce horního 

i dolního víčka. Již v roce 1666 je popsal 

Heinrich Meibom. Na horním víčku je jich 

asi 30–40, na dolním jsou poněkud menší, 

je jich asi 20–30. Plynule vylučují sekret, 

který je pohybem víček rovnoměrně roz-

dělován do slzného filmu a představuje 

trvalou ochrannou bariéru povrchu oka. 

K zajištění příznivého obsahu lipidů 

v slzném filmu stačí, aby byla aktivní pou-

há polovina Meibomských žlázek, proto 

je postižení jejich funkce zpočátku velmi 

nenápadné.

Sekret Meibomských žláz obsahuje 

především lipidy a malé množství protei-

nů, které mají především stabilizující roli 

(obr. 7). Při teplotě víček (36 °C) má sekret 

vhodnou tekutou konzistenci (od 19,5 °C 

do 32,8 °C). O přesném složení lze v lite-

ratuře nalézt rozdílné údaje (lipidy, estery 

cholesterolu, triglyceridy, diestery atd.). 

Všechny součásti se podílejí na správném 

vztahu lipidové vrstvy k vrstvě vodně-mu-

cinózní, ležící pod ní. Zdá se, že pro stabilitu 

slzného filmu je důležitější celkové složení 

než vlastní množství lipidů. I u zdravých 

jedinců složení velmi kolísá.

Meibomské žlázy jsou inervovány 

parasympatikem. Při regulaci hrají roli 

pohlavní hormony, receptory estrogenu 

a androgenu. Androgeny podporují se-

kreci, zatímco estrogeny ji brzdí. Tím je 

vysvětlena skutečnost, že ženy trpí častěji 

syndromem suchého oka a v postmeno-

pauzálním období se symptomy při terapii 

estrogenem zhoršují.

Dysfunkce 
Meibomských žláz

Funkční poruchy Meibomských žláz 

jsou pravděpodobně hlavní příčinou 

nadměrného odpařování při suchém oku. 

V současnosti se skupina odborníků snaží 

vyčlenit tuto poruchu ze skupiny blefaritid 

jako samostatné onemocnění.

Podstatou MGD je obstrukce vývo-

dů Meibomských žláz následkem jejich 

hyperkeratinizace. Hlavní příčinou zro-

hovatění je stáří a hormonální hladina. 

Ke změnám mohou rovněž přispívat kožní 

onemocnění, ostatní systémová onemoc-

nění jako Sjögrenův syndrom nebo užívání 

určitých léků. 

obr. 5  Lidský vlasový roztoč (Demodex)

obr. 6  Kvasinková plíseň Malassezia furfur 
(velikost 1,5–5,0 μm)

obr. 7  Lipidové kapky u vývodů Meibomských 
žláz na okraji víčka. Označují Marxovu 
linii, která odděluje přední a zadní část 
víčka.
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Hyperkeratinizace vyplývá z embry-

onálního vývoje Meibomských žláz –  

probíhá stejně jako u folikul vlasů či řas, ale 

samotný vlas není přítomen. Při degene-

rativních změnách se může vlas vytvořit 

a vznikne tak další řada řas, stav je nazýván 

distichiáza.

Obstrukce žláz vede ke sníženému vy-

plavování sekretu. Rezerva lipidů na okraji 

víček je nedostatečná, vrstva v slzném fil-

mu je nestabilní a ten se ztenčuje. To vede 

k nadměrnému odpařování vodní fáze 

slzného filmu a výsledkem je suché oko.

Nezávisle na příčině vede každé suché 

oko ke zvýšené osmolaritě slzného filmu 

a vzniku zánětlivých reakcí na povrchu oka. 

Jsou produkovány prozánětlivé cytokiny, 

které stimulují zvláštní typ proteináz. Při 

zmnožení bakteriální flóry jsou produko-

vány exoenzymy, které dále destabilizují 

lipidovou vrstvu slzného filmu. Toto „zmý-

delnění“ slzného filmu vede k tvorbě pě-

novitého sekretu na okraji víčka, což je 

výraznou známkou MGD (obr. 8).

V souvislosti s probíhajícím patolo-

gickým mechanismem je sekret změněn 

i kvalitativně – je vazký, získává konzistenci 

zubní pasty a má bělavé či nahnědlé 

zabarvení. Za tyto změny je zodpovědná 

především aktivita bakterií, produkujících 

lipázy. Zvýšená koncentrace sterolu a vznik 

mastných kyselin zvyšuje teplotu tání 

této vrstvy. Velice nápadné jsou mazové 

kapky při vývodu žláz, které jsou v ang-

lické literatuře označovány jako „pouting“ 

(sešpulené rty).

Druhý, méně nápadný patomecha-

nismus postihuje samotné žlázy. Vývody 

jsou zúženy, avšak sekret je dále vytvářen. 

Dochází k městnání sekretu s následnou 

dilatací a postupně k  degenerativním 

změnám, tlakové atrofii, sekundární sní-

žené produkci až k úplné ztrátě funkce. 

Ve vývodech žláz se vytvářejí různé štěpné 

produkty, vyvolávající zánět.

Blefaritis  
a kontaktní čočky

Je jen málo studií, které se zabývají 

nošením kontaktních čoček jako možnou 

příčinou blefaritidy nebo MGD. Důvodem 

je především nedostatečné určení kritérií 

tohoto onemocnění. Poruchy funkce 

Meibomských žláz byly nejprve popsány 

u nositelů kontaktních čoček.

Výsledky incidence blefaritidy u této 

skupiny jsou rozporné. Japonská sku-

pina zjišťovala vliv nošení kontaktních 

čoček na morfologii Meibomských žláz 

pomocí infračervených snímků. Zjistili, že 

nošení kontaktních čoček může způsobit 

zkracování Meibomských žláz až jejich 

vymizení. Přitom nenalezli žádné rozdíly 

vzhledem k materiálu kontaktních čoček, 

stav výrazně ovlivňuje pouze délka nošení. 

Horní víčko bývá postiženo více než dolní. 

Výsledky studie autoři vysvětlují chronic-

kým drážděním kontaktními čočkami. Jiné 

studie ukazují, že důsledné dodržování 

hygieny víčkových okrajů u pacientů s in-

tolerancí kontaktních čoček umožní znovu 

komfortní nošení.

U nositelů kontaktních čoček s gi-

gantopapilární konjunktivitidou (GPC) je 

popisována výrazně větší ztráta aktivity 

Meibomských žláz ve srovnání s kontrolní 

skupinou. Z toho však nelze bezvýhradně 

usuzovat, že GPC je příčinou MGD. Je 

pravděpodobné, že u kontaktních čoček 

jsou určité společné faktory, které působí 

na Meibomské žlázy a současně vyvolávají 

symptomy GPC.

Je zcela jasné, že blefaritida jako 

častá příčina suchého oka může vyvolat 

intoleranci kontaktních čoček, protože už 

samotné nošení kontaktních čoček vede 

ke zvýšenému odpařování slzného filmu.

Nakonec není rozhodující, zda nošení 

kontaktních čoček způsobuje MGD, nebo 

naopak MGD vede k intoleranci kontakt-

ních čoček – rozhodující je rozetnout tento 

obr. 8  Pěnovitý sekret

uzavřený kruh. K tomu významně přispívá 

včasné rozpoznání symptomů a soustavné 

léčení. Podstatou každé terapie je hygiena 

víček.

Jak diagnóza, tak terapie blefaritidy 

učinily v posledních letech velké pokroky – 

o tom a o možné kauzální terapii suchého 

oka bude druhá část tohoto příspěvku.

Přeložila 

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Blümle, S: Blepharitis – Nummer eins der Augen- 

erkrankungen, DOZ 3/2011, str. 66–70
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a prodejny očních optik
Tyfloservis 

instruktorů mohou naučit např. samo-

statně se pohybovat v prostoru s bílou 

holí, učí se sebeobslužným dovednostem 

(vaření, praní, péče o děti atd.), číst a psát 

Braillovým písmem, pracovat s počítačem 

atd. Zároveň se také mohou seznámit 

s různými kompenzačními pomůckami, 

které značně usnadňují jejich nelehkou 

situaci. Veškeré tyto služby jsou klientům 

poskytovány bezplatně. 

Sesterskými organizacemi Tyfloservisu 

jsou dva subjekty podobného zaměření 

s odlišným programem. SONS (Sjedno-

cená organizace nevidomých a slabo-

zrakých) a Tyflocentrum zajišťují svým 

klientům především volnočasové aktivity 

(výlety, setkání, kluby, rekondiční pobyty), 

průvodcovské a předčitatelské služby, dále 

vzdělávání na PC se speciálním softwarem, 

používání internetu. Tyfloservis bývá větši-

nou první zastávkou slabozrakého klienta, 

nadále pak často zdárně spolupracuje se 

všemi třemi organizacemi zároveň.

Jak můžeme pomoci my, odborníci, 

v očních optikách? Nezapomínejme, že 

vlivem stárnutí populace neustále dochází 

k nárůstu počtu potenciálních klientů 

Tyfloservisu, neboť věkem podmíněná 

makulární degenerace, diabetická retino-

patie, glaukom a šedý zákal patří v Evropě 

k nejčastějším onemocněním zraku. 

Předepsání silnějších brýlí se v těchto 

případech bohužel často míjí účinkem. 

Zklamaní pacienti se pak obrátí na pro-

dejnu oční optiky, zakoupí si běžnou 

čtenářskou lupu s velkým zorným polem 

a malým zvětšením (2–4x). Ani ta však 

často neřeší problém natrvalo, někdy jej 

dokonce neřeší vůbec. Myslím, že každý 

pracovník v oční optice – tedy odborník – 

by měl potenciálního klienta Tyfloservisu 

rozpoznat a poučit ho o jeho možnostech. 

Stačí mít v prodejně příslušné letáky, znát 

webové adresy a vědět pár informací. 

Všechna střediska Tyfloservisu jsou 

vybavena základní i rozšířenou sadou 

optických pomůcek na blízko a na dálku 

a také různými typy televizních kamero-

vých zvětšovacích lup. Ty jsou využívány 

těžce slabozrakými klienty, kterým běžné 

ruční lupy již nevyhovují. Při zkoušení 

Již 20 let mohou lidé s vážným zrakovým postižením využívat slu-
žeb poskytovaných celostátním projektem Tyfloservis. Za celou 
dobu své existence Tyfloservis podpořil více než 50 000 nevido-

mých a slabozrakých lidí na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. 
Tyfloservis vznikl v roce 1991. Jeho zrod byl reakcí na nízkou kvalitu 
služeb pro zrakově handicapované osoby poskytovaných v období 
socialismu. Celou koncepci projektu a metodické zpracování vytvořil 
navzdory svému vlastnímu vážnému zrakovému postižení současný 
ředitel organizace PhDr. Josef Cerha.

Hlavním cílem Tyfloservisu je vybavit 

nevidomé a slabozraké lidi takovými 

dovednostmi, schopnostmi a znalostmi, 

aby byli schopni v co možná nejvyšší 

míře žít soběstačně a nezávisle. Služby 

Tyfloservisu je možné využívat v rámci 

celé České republiky prostřednictvím 

12 krajských ambulantních středisek. Lidé 

se zrakovým handicapem se za pomoci 
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optických pomůcek střediska aktivně spolupracují s lékaři 

specialisty S4, kteří jsou vyškoleni v Centru zrakových vad FN 

Motol v Praze pro práci s tzv. těžkou optikou. Mnozí instruktoři 

Tyfloservisu absolvovali specializační studium Zraková terapie 

na Univerzitě Karlově v Praze. Učí své klienty efektivně využívat 

i zbytky zraku, věnují se nácviku správného používání speciál-

ních optických pomůcek a poskytují informace ohledně jejich 

výběru a získávání. 

Dále jen pro zajímavost – na speciální ruční lupy na blízko 

je poskytován příspěvek jednou za 5 let, na dalekohledové 

systémy jednou za 7 let. Všechny poukazy musí být potvrzeny 

revizním lékařem. Televizní kamerové zvětšovací lupy jsou 

hrazeny z rozpočtu sociálních referátů konkrétních obcí, ně-

které běžné lupy hradí zdravotní pojišťovny, provoz samotného 

Tyfloservisu zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a fondy Evropské unie. Chceme-li po-

moci i my, můžeme nabídnout sponzorský dar nebo umístit 

pokladničku v naší provozovně.

Veškeré další informace, letáky a další informační materiály 

nám rádi dodají pracovníci jednotlivých středisek. Jejich seznam 

najdeme na webových stránkách www.tyfloservis.cz.

Nezapomeňme poučit i svoje kolegy. Mějme na paměti, že 

i dobrá rada slabozrakému se nám může zúročit buď nákupem 

konkrétní pomůcky přes naši optiku, nebo sjednáním zakázky 

jeho příbuzných či známých.

Lucie Vlčková, DiS.

Oko-Optik, a.s., okooptik@seznam.cz

Požadujeme 
vzdělání v oboru optometrie / spolehlivost a zodpovědnost / 
komunikativnost / aktivní přístup 

Nabízíme 
práci na plný či částečný úvazek  / zázemí a stabilitu dynamické 
společnosti / zajímavou práci s moderními přístroji / 
další  vzdělávání / odpovídající platové ohodnocení 

www.axis-optik.cz

Do našich prodejen 
Karlovy Vary, Sokolov, Strakonice, Písek, Příbram a Tábor 

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICI 

OPTOMETRISTA

Vaše nabídky zasílejte prosím na emailovou adresu: 
sekretariat@axis-optik.cz, popř. volejte na telefonní číslo 379 720 235.

Požadujeme
vzdělání v oboru optometrie / spolehlivost a zodpovědnost / vzdělání v oboru optometrie / spolehlivost a zodpovědnost / 

placená inzerce

shutterstock© olly   
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Jak vidí kůň?
první kroky, sají mléko, jsou plně osrstěná 

a do 2–3 dnů ochutnávají i seno a trávu 

a zvesela pobíhají v ohradě.

Zrak pro koně není nejdůležitějším 

smyslem, kůň se mnohem více orientuje 

sluchem a čichem. Zrakové centrum koně 

leží ve středním mozku. Kulaté, na stranách 

hlavy položené vypouklé oči jsou nezbyt-

né pro živočicha – býložravce, který se 

neživí lovem, nýbrž pečlivě sleduje okolí, 

aby se sám kořistí nestal. Je pro něj přiro-

zené stát celý den s hlavou u země a téměř 

nepřetržitě přijímat potravu. U toho však 

stále sleduje okolí – i pomocí citlivých uší, 

ovládaných 7 svaly. Koňské oko leží stejně 

jako lidské v tukovém polštáři v kostěné 

očnici. Má tvar spíše elipsy než koule – 

průměrná šířka je asi 50 mm, výška 42 mm 

a hloubka 45 mm. Hybnost mu zajišťuje 

6 párů okohybných svalů. Oko je kryté 

horním a spodním víčkem a ze strany tře-

tím víčkem – mžurkou, která má ještě do-

plňující ochrannou schopnost. Vlhké oko 

si kůň udržuje mrkáním a přebytečné slzy 

jsou odváděny slzným kanálkem do nosní 

dutiny poblíž nozder. Přední část oka tvoří 

rohovka, kulatý obal je bělima a oko i víčka 

jsou kryty spojivkou. Za rohovkou v přední 

oční komoře se nachází duhovka, která 

je obvykle silně pigmentovaná (hnědá). 

U koní s nedostatkem pigmentu bývá 

šedomodrá (mají i světlou srst), u albínů 

červená (mají světlou srst i kůži). Hladké 

svalstvo uprostřed duhovky zajišťuje 

miózu a mydriázu. Zornice má tvar spíše 

nepravidelného oválku, při velké dávce 

světla se stáhne do téměř vodorovné 

čárky. Mezi přední a zadní oční komorou 

se nachází řasnaté tělísko, které produkuje 

trichromatické vidění
lidským okem  

dichromatické vidění
koňským okem

obr. 1  Vnímání barev koňským okem (di-
chromatické vidění) a lidským okem 
(trichromatické vidění)

Lidé mají ke koním zvláštní 
vztah – kůň je pro ně spo-
lečník, dopravní prostředek, 

pracovní stroj nebo sportovní 
partner, patří tedy mezi zvířata, 
o jejichž pohybový a smyslový 
aparát se lidé zajímají nejvíce.

Kůň domácí (Equus caballus) se od své-

ho divokého příbuzného fyziologicky příliš 

neliší. Vyšlechtěná plemena si až na malé 

výjimky uchovávají podobnou stavbu těla, 

barvu srsti, sociální návyky i smysly. Hříbata 

se rodí po jedenáctiměsíční březosti zcela 

vyvinutá a poměrně samostatná. Do ho-

diny po porodu se staví na nohy a dělají 
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komorovou vodu a na jehož vláknech visí 

čočka. Tvar oka udržuje sklivec, vyživováno 

je cévnatkou. Zadní část oka tvoří sítnice 

vybavená světločivnými buňkami. Stejně 

jako kočka má i kůň tzv. tapetum lucidum –  

vrstvu, která pomocí sloučenin zinku 

odráží i sebenepatrnější paprsky světla 

a umožňuje tak těmto živočichům vidět 

dobře za světla i za tmy. Tapetum lucidum 

koček je ale mnohem dokonalejší. Zorné 

pole koně je poměrně velké, uvádí se mi-

nimálně 320°. Lze říci, že kůň nevidí pouze 

předměty, které má přímo za ocasem 

a před nozdrami. Kolem každého oka vní-

má přibližně 140° monokulárně a vepředu 

(mimo oblasti nozder) ještě 40° binoku-

lárně. Kůň tedy vnímá každou polovinou 

mozku zvlášť, co se děje na obou stranách, 

a to i do značných vzdáleností. Binokulární 

obraz zachytí přibližně 2 metry před se-

bou. Koně značně vyleká to, co nevidí zcela 

jasně, stejně jako rychlé pohyby, předměty 

nehodící se do krajiny apod. Na to reaguje 

většinou útěkem. Co se týče barevného 

vidění, koním rozhodně chybí čípek pro 

červenou barvu, mají jen čípky pro barvu 

zelenou a modrou (dichromatické vidění), 

které podle výzkumů nevnímají nijak jasně. 

Jejich adaptace na tmu a světlo trvá po-

měrně dlouho. Vysvětlujeme si to tím, že 

v přírodě svítá a stmívá se pomalu.

Česká oční optika 2/2011

Důkazem toho, že zrak není rozhodu-

jící smysl koně, je i to, že se kůň dokáže 

ve stádu i pod sedlem uplatnit i tehdy, je-li 

téměř slepý, a i s tímto handicapem prožije 

poměrně šťastný život. 

K nejčastějším onemocněním koňské-

ho oka patří záněty spojivek způsobené 

cizími tělísky, bodnutím hmyzu nebo prů-

vanem. Oko je opuchlé, slzí a jde hůře 

otevřít. Spojivky na víčku jsou zčervenalé, 

objevuje se výtok. Přivolaný veterinář řeší 

situaci většinou mastí s kortikosteroidy.

Podstatně bolestivější jsou rohovkové 

vředy, často mají i horší průběh. Rohovka 

získá namodralou barvu, oko silně slzí. 

Pokud nedojde k včasné léčbě antibiotiky, 

často podávanými injekčně přímo do spo-

jivky, vzniká na rohovce leukom a infekce 

zachvacuje celou oční kouli. Nepříjemné 

a jen velmi obtížně léčitelné onemocnění 

koní se nazývá měsíční slepota. Jedná 

se o aseptický zánět opakující se v pra-

videlných intervalech a končící často 

úplným oslepnutím. Kůň je světloplachý, 

oční koule jakoby se zmenšovala, oko slzí 

a objevuje se i žlutavý výtok. Na víčkách 

zejména u starších zvířat se objevují mela-

nomy (zejména u šedých koní) i karcinom 

(zejména u plemene arabský plnokrevník). 

Odstraňují se chirurgicky. U starších koní 

se vyskytuje katarakta. Začíná většinou 

monokulárně, končí úplným zkalením 

čočky, a tedy slepotou. Je-li geneticky 

podmíněná, může se objevit již u hříběte 

a jediným řešením je rychlé chirurgické 

odstranění zakalující se čočky. Zvýšený 

nitrooční tlak – glaukom – je nejběžnější 

u plemene appaloosa. Vyšetřuje se tono-

metrem a stejně jako u lidí se nitrooční 

tlak snižuje nejprve medikací, posléze 

přistupují veterináři k operaci.

Říká se, že nejhezčí pohled na svět 

je z koňského hřbetu. Doufejme, že i kůň 

se na nás dívá rád, zejména blížíme-li se 

k němu třeba s mrkví v ruce...

Lucie Vlčková, DiS.

Oko-Optik, a.s.

okooptik@seznam.cz

shutterstock© pirita  
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mozaika v 5 obrazech
OPTA 2011

Na úvod si řekněme, že veletrhu vé-

vodil velký tvar brýlí – jak slunečních, tak 

dioptrických. Hrany se zakulatily, domi-

nantní tvar tvoří oblé, avšak výrazné linie. 

Strohost se vytratila.

Představme si nyní pomocí pěti mo-

zaikových obrazů a rozhovorů to, co nás 

na veletrhu nejvíc zaujalo. 

Obraz 1 
Brýle Zenkid

„Letos se vracejí kulatější a hlubší tvary 

a také zlatá barva,“ potvrdila Ing. Zdeňka 

Medřická ze společnosti EYE 2000 s.r.o., 

která letos získala cenu TOP OPTA za brýle 

Zenkid pro teenagery (vyrábí je společnost 

Zenka Diffusion France). Odpověděla nám 

na následující otázky.

 V čem jsou brýle Zenkid zajímavé 

pro Vaše zákazníky? 

Naše brýle jsou zajímavé tím, že jsou 

hrou. Kolekce je postavena na tom, že 

zákazník dává obrubě konečný vzhled 

– koupí si brýle a k nim zepředu vyměni-

telné očnice. Ty přicvakává podle nálady, 

oblečení, barvy, kterou ten den chce mít 

na sobě. Vypadá to tedy, že má brýle pa-

tery, přitom má jen jedny. Druhá varianta 

je měnit stranice.

 Jaké jsou letos nejoblíbenější barvy 

a tvary brýlí?

Tvary se zakulacují a prohlubují. Vrací 

se styl, který se nosil začátkem 90. let 

Veletrh letos proběhl v tradičním termínu 
25.–27. 2., na který jsou již zvyklí odborníci 
i návštěvníci. Zúčastnilo se jej 153 vystavu-

jících firem z 22 zemí, jejich nabídku si prohlédlo 
přes 5 000 návštěvníků z 12 zemí.

obr. 1  U brýlí Zenkid si můžete měnit očnice nebo stranice podle 
toho, kterou barvu ten den chcete nosit
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a všichni jsme s tím tehdy bojovali. U ba-

rev bych nemluvila o žádném trendu. 

Rozhodně ale už není strach ze stříbrné 

a zlaté. Dřív bylo zlato tabu, dnes se vrací. 

U ostatních barev je výběr individuální. 

U Zenkidu vidíte například barevné kom-

binace, včetně neobvyklé žluté.

 Proč se optici zlaté barvy u nás 

báli?

Protože u nás předtím šedesát let byla 

na výběr jen zlatá, barva kovu nebo lako-

vané lesklé barvy. V 90. letech nastal proto 

útlum zlaté, což zahraniční dodavatelé 

nechápali. Mysleli si, že je to z nábožen-

ských důvodů, že nechceme dávat na odiv 

lesklé zlato. 

Obraz 2 
Brýle Čtyřlístek

„Design je emocionální záležitost,“ říká 

Ing. Jiří Kaiser ze společnosti Metzler In-

ternational, s.r.o. Společnost letos zaujala 

odborníky i laiky svou kolekcí brýlí Čtyřlís-

tek a získala za ně ocenění TOP OPTA. 

 Jaký je zájem o Vaše nové brýle 

Čtyřlístek? 

Během veletrhu OPTA jsme prodali 

několik stovek kusů, to považuji za velký 

úspěch.

 Kdo konkrétně přišel na nápad dát 

postavičky ze Čtyřlístku na brýle?

Hledali jsme zajímavé tržní segmenty. 

Máme děti a víme, co čtou, co je zajímá. 

Existují cizí značky, takže máte možnost 

hledat u nich, anebo se podíváte na vlastní 

trh, kde jsou k dispozici také určité seg-

menty – značky – jako například Krteček. 

Roli hrálo i naše fandovství. S panem 

Jaroslavem Němečkem, který postavičky 

vytvořil, jsme se domluvili a získali jsme 

na ně licenci.

 Co licence konkrétně obnáší?

Za licenci se zaplatí a obsahuje do-

hodu s autorem, co můžeme a co ne-

smíme. Design je náš, ale pan Němeček 

vše schvaluje. Postupně s ním rozvíjíme 

spolupráci.

 Která postavička je nejpopulár-

nější?

Fifinka je jediná pro děvčata. U chlap-

ců záleží na tom, co si vyberou, ale nejpo-

pulárnější je vynálezce Myšpulín.

Obraz 3 
Brousicí systém  
Mr. Blue

Na veletrhu jej představila a cenu 

TOP OPTA za něj získala společnost 

Essilor-Optika s.r.o. Její zástupce Milan 

Terš popsal vlastnosti tohoto přístroje. 

„Vývoj nového přístroje trvá přibližně 

4 roky,“ řekl a dodal, že přístroj je na na-

šem trhu rok a půl, přičemž za minulý 

rok se prodalo 12 přístrojů. Na veletrhu 

během prvních dnů získala firma dalších 

6 objednávek. 

 V čem je proti existujícím systémům 

Mr. Blue podle Vás lepší?

Tento automat brousí buď na brus-

ných kotoučích jako ostatní automaty, ale 

umí brousit také pomocí frézy, která tvar 

čočky nejprve předbrousí, ořízne. Čočka 

pak není při zábrusu tolik namáhaná a 

obr. 2  České ikony komiksu na brýlích – nové 
brýle Čtyřlístek 

obr. 3  Brousicí systém Mr. Blue čočku nejprve 
předbrousí a poté vymodeluje fazetu dle 
potřeby
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nastavení velikostí a pozice fazety lze 

udělat přes internet bez návštěvy ser-

visního technika, což nám šetří čas za 

cestu do optiky a optikům peníze. Další 

nezanedbatelná výhoda je ta, že světoví 

výrobci brýlí poskytují tvary čoček a kvóty 

na vrtání dírek, takže nemusíte parametry 

brýlí nastavovat ručně. Stačí se bezplatně 

připojit k databázi tvarů, vybrat si napří-

klad Tag Heuer 0301 a máte přesný tvar 

i pozici dírek. A stejně tak pokud brousíte 

nějaké brýle častěji, můžete si jejich tvar 

a případnou pozici dírek uložit přímo do 

archivu v paměti brusu.

 Jak určujete, jaké nové parametry 

má nový přístroj mít?

Každým rokem se objevují nové 

typy obrub. Záleží na velikosti očnice, ale 

i na materiálu. Před 15 lety se brousily na-

příklad hlavně velké očnice a z materiálů se 

používaly maximálně plasty. Dnes existují 

polykarbonáty, vysoké indexové materiály 

a další typy materiálů – a každý z nich si 

žádá jiný typ broušení, takže u nového 

přístroje je třeba vyvinout například nový 

typ kotoučů a nový způsob broušení.

obr. 4  Pomocníci na brýle Friend ze silikonu 
mají výrazné barvy a reagují na pohyb

Obraz 4 
Brýlové doplňky Friend

Pavel Kurfürst ze společnosti Color-

Optik, s.r.o. nám ukázal multifunkční 

doplňky Friend, za něž jeho firma získala 

ocenění TOP OPTA odborné veřejnosti. 

Tyto stojánky a podtácky mají výrazné, syté 

barvy, aby nesplývaly s nábytkem a byly 

dobře viditelné.

 Jak vznikl nápad takzvaných po-

mocníků na brýle?

Italská firma Centrostyle, autor po-

mocníků na brýle, se před 2–3 lety začala 

zaměřovat nejprve na dílenské nářadí ze 

silikonu. Tento materiál je dobře ucho-

pitelný, neklouže, není tvrdý jako běžný 

plast. Zároveň je protiskluzový, proto firmu 

napadlo, že silikon nepoužijí jen na nářadí 

– dá se totiž dobře tvarovat a barvit. Firma 

tedy vyvinula doplňkové produkty – šlo 

o to, ozvláštnit výlohu optika nebo i do-

mácnosti. Tak vznikl sortiment s názvem 

Pomocníci na brýle. 

 O jaký sortiment se přesně jedná?

Je to několik předmětů. První jsou 

stojánky, které se přisají k povrchu a ne-

spadnou. Dotyčný si do nich dá brýle 

a má je v bezpečí. Pro děti jsou v nabídce 

podtácky napodobující podložku pod 

počítačovou myš, na které je možné dát 

brýle nebo třeba i mobilní telefon. Pokud 

děti pravidelně budou odkládat brýle 

na jedno místo, naučí se o ně starat. Oz-

vláštněním je hračka-kamarád – myšička 

na podtácku, která svítí. Svítící hračka dítě 

ráno nasměruje k brýlím. Další sortiment 

zahrnuje box na brýle pro ty, kteří často 

hledají své brýle. U něj je nejen světlo, box 

navíc reaguje na zvuk nebo pohyb – když 

tlesknete nebo narazíte do stolu, světlo se 

rozsvítí, takže brýle snadno najdete.

 Jaké mají pomocníci na brýle barvy 

a tvary?

Tvary jsou dané, barvy jsou proměn-

livé. Nejčastější barvou je výrazně oran-

žová, zelená, modrá, máme ale i bílou. 

Stojánky na brýle nabízíme ve dvou veli-

kostech a v šesti barevných provedeních. 

Obecně jsou barvy syté a výrazné, aby 

nesplývaly s nábytkem. Neobvyklé jsou 

proto, aby byly dobře viditelné.

minimalizuje se tak možnost pootočení 

brýlové čočky. Tento systém je jediný, který 

toto dokáže.

Vrtání mají i další automaty, dotykové 

obrazovky taky. V ceně tohoto automatu je 

teď i speciální internetový přístup. Systém 

je stále on-line, takže pokud přijde nový 

upgrade, je automaticky k dispozici. Do 

systému se dá vstoupit i pomocí dálko-

vého přístupu, což znamená, že základní 
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obr. 5  Multi Look System se speciálním systé-
mem zámků

Obraz 5 
Multi Look System

Společnost Presenta Nova GmbH 

dodává do optik chytré, důvtipné, lehké 

stojany na brýle s novým typem zasouva-

cích zámků, takzvaný Multi Look System, 

za který letos získala na veletrhu cenu TOP 

OPTA. Pro optika je výhodné dálkové ovlá-

dání a snadná výměna ovládacích prvků. 

Společnost nabízí i panely, pomocí kterých 

si optik jednoduše sestaví celou prodejnu. 

Navíc brýle, které se vám líbí, si můžete 

vyzkoušet a vyfotit se pak před dotykovou 

obrazovkou z několika stran. Rajko Rogić 

a Mladen Pintur se zaměřili na systém 

Multi Look a popsali jeho výhody.

 V čem je systém Multi Look zají-

mavý?

V dnešní době se v optikách brýle 

ukazují buď zboku, anebo zepředu, nedají 

se otáčet, brýle musíte vždycky vytáhnout. 

Obecně zboku vidí zákazník 70 % brýlí. Náš 

systém se dá otočit tak, že brýle vidíte jak 

zepředu, tak i zboku, nemusíte je vytaho-

vat a naráz si jich prohlédnete 72 kusů. 

Systém se dá zamykat speciálními zámky 

– zamknete jeden a tím všechny, a to 

dálkovým ovládáním, nebo mechanicky. 

U těchto zámků navíc používáme jiné typy 

háčků. U ostatních systémů jsou háčky 

nepohyblivé a brýle můžete při vyjímání 

poškrábat. U našeho systému se háčky 

zasouvají, prostor na brýle je širší, dají se 

lépe uchopit. Systém má také jednoduchý 

servis – vyjmete jen malou elektronickou 

magnetickou trubičku, kterou se ovládá, 

a pošlete ji na opravu. Mezitím používáte 

náhradní. 

 Jak jste přišli na tento nápad a jak 

dlouho tento systém vyvíjíte?

Oborem se zabýváme už 20 let. 

Účastníme se světových veletrhů Silmo, 

Mido a opti Mnichov. Optici k nám sami 

chodí, předkládají nám své požadavky 

a my podle toho vymýšlíme tyto systémy. 

Tento patent je pouze jeden z mnoha 

našich patentů. 

 Kde prodáváte své systémy?

V 60 zemích světa, hlavně v Evropě, 

ale i ve Spojených státech nebo Japonsku. 

Zde na OPTĚ jsme poprvé.

V kategorii kontaktních čoček získal 

ocenění TOP OPTA víceúčelový roztok 

BioTrue od společnosti Optimum Distri-

bution CZ&SK. Je určený pro kompletní 

péči o všechny druhy měkkých kontakt-

ních čoček. Jako lubrikační složku obsa-

huje kyselinu hyaluronovou, pH roztoku 

odpovídá pH zdravých slz. 

Shrnuto a podtrženo: letošní OPTA 

byla sympatická tím, že posloužila jako 

směrovka do země zvané trendy (velké 

brýle pomalu odvážně vykukují v uli-

cích), představila přístroje a systémy pro 

optiky, které jsou spolehlivé a dobře jim 

poslouží, a navíc v designu představila 

český nápad. 

Redakce

Foto: Petr Fajkoš 

18. ročník veletrhu OPTA 
se uskuteční v termínu 

24.–26. 2. 2012.
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Milán 2011

41. ročník veletrhu MIDO letos proběhl 
ve dnech 4.–6. března v prostorách pavilo-
nů Fieramilano Rho-Pero. Zúčastnilo se jej 

přibližně 1 100 vystavovatelů, jejich expozice zhlédlo více 
než 42 000 návštěvníků (o 3 % více než v roce 2010).

optometrie a optiky), HKOMA (Hongkong-

ská asociace výrobců optických potřeb) 

a VCA (Americká rada pro zrak). 

I talský optický trh 
v roce 2010 v číslech

Obecně nejhorší doba krize pominula. 

Rok 2011 analytikové považují za vy-

rovnaný, nemělo by dojít k propadům. 

Lépe na tom budou dynamicky fungující 

ekonomiky USA a Německa. Obecně se 

očekává ve světě růst, pomalý, ale stálý, 

mohou jej však brzdit dluhy či ceny suro-

vin. V evropských zemích bude růst menší. 

Itálie balancuje, v oblasti brýlí je však situ-

ace díky exportu vyrovnaná. V roce 2010 

utržily optické firmy v Itálii 2,448 milionů 

eur, což je nárůst oproti roku 2009 o 8,7 %. 

Export se zvýšil oproti roku 2009 o 17,3 %, 

největší byl klasicky u slunečních brýlí, 

domácí trh však klesl o 2,5 %. Počet firem 

o 2,4 % klesl, zavíraly se hlavně malé firmy, 

velké firmy najímaly pracovníky na krátko-

dobé smlouvy. 

Trendy podle  
veletrhu MIDO 

Letos bychom měli u slunečních brýlí 

volit tvary velké, výrazné, kulatější, s dů-

razem na detail, což se promítlo i do di-

optrických brýlí. V kurzu budou výrazné 

obruby výrazných barev. A protože brýle 

Obruby mohli letos návštěvníci najít 

ve více pavilonech: v části Mido Fashion 

District věnované módním obrubám, 

v části Mido Design Lab, kde se soustře-

ďují společnosti zaměřené na design, 

ale i v Asijském pavilonu. Čočkám byl 

letos věnován samostatný pavilon 22, 

s prostorem určeným inovacím a zdraví. 

Část Mido Tech se tradičně zaměřila 

na přístroje. Stejně jako v minulosti, i letos 

mohli vystavovatelé využít v pavilonu 13 

poradenských služeb zaměřených proti 

padělkům. Veletrh MIDO se tomuto téma-

tu věnuje již 15 let. 

Na veletrhu proběhlo 4. března také 

setkání asociací optiků z celého světa, ne-

chyběli na něm zástupci asociací EUROM 

(Evropská federace optiků a jemných me-

chaniků), ESA (Evropská asociace sluneč-

ních brýlí), COOA (Čínská optometristická 

a optická asociace), ECOO (Evropská rada 
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snoubí krásu, funkčnost, ale i snění, lze 

si je spojit s kultovním filmem, ikonou či 

slavnou písní... 

Ve víru tance
aneb návrat magických 80. tanečních 

let, což znamená: obří brýle sluneční 

i dioptrické a hodně konfetové barev-

nosti. Od černé se přesouváme například 

k rafinované fialové. Film: Flashdance se 

soundtrackem What a Feeling.

Přirozenost nade vše
aneb návrat ke kořenům. Přírodní 

barvy brýlí, které pohladí: šeříková, světle 

fialová, béžová, bronzová, barva tabáku, 

cihlově červená, olivová, barva pome-

rančů, karmínová, čokoládová. Po těchto 

brýlích sáhnou ti, kteří mají rádi stabilitu 

a nadčasovost, která se v nich skrývá – 

móda se mění, ale styl je věčný... Film: 

Čokoláda, ikona: Juliette Binoche.

Kruhy
Kruh je základní tvar: čím větší kruhy, 

tím lépe skrze ně hledíme. Nosil je už 

architekt Le Corbusier, ročník 1887, nebo 

v 70. letech zpěvák John Lennon, Harryho 

Pottera si nevybavíte jinak než s obřími 

černými maxikruhy. V roce 2011 prošly 

změnou: už ne kov, ale acetát, už ne jen 

černá nebo stříbrná. Ikona: John Lennon 

s písní All you need is love.

Barevný svět
Kultovní barvy brýlí pro rok 2011: 

růžová, zelená, modrá a fialová. Jsou 

jemné, zároveň nepřehlédnutelné a ex-

travagantní. Z materiálů vede acetát, ale 

můžete zvolit i kov – když je barevný, jeho 

studenost mizí. Film: Alenka v říši divů, ikona: 

Johnny Depp.

Šarmantní technika
aneb design hraje roli. Pokud by se-

bekrásnější brýle byly nepraktické, těžké 

a neseděly nám na nose, neposlouží nám. 

Design znamená lehkost, jednoduchost, 

nositelnost. Krásný doplněk strohých 

geometrických tvarů – kombinace kovu 

a acetátu – vždy překvapí. Nosí se černá, 

hlavní roli hraje detail. Film: 007, soundtrack: 

GoldenEye, ikona: James Bond.

Obruby ve výšce obočí
Obruby rovnoběžné s linií obočí se in-

spirovaly 50. léty. Zvýrazní přednosti toho, 

kdo se skrze ně dívá. Oči za nimi mají zářit. 

Nosí se kulaté nebo prodloužené do stran 

(efekt kočičích očí, zvláště pro dámy). Film 

a legenda: Malcolm X.

A ještě větší!
aneb retro je v kurzu. V 70. letech jsme 

obdivovali hladké linie brýlí. Brýle byly 

obrovské. Přeháněly. Na nose takzvaných 

íkvařů vypadaly kdysi prehistoricky, teď 

stojí na vrcholu módy. Typ zvaný letecké 

brýle se začtveratil, ze škály čoček si 

můžete vybrat od zlaté a stříbrné až 

po odstíny modré a hnědé. Film: The Social 

Network, ikona: Justin Timberlake.

Svět jako varieté
aneb 50. léta znamenala v módě 

výraznou ženskost a mužnost. Brýlím 

vévodil kočičí vzhled. Jediný rozdíl mezi 

50. léty a dneškem je tvar – dnešní obruby 

jsou větší a ve světlejších tónech. Film: 

muzikál Varieté, ikona: Dita Von Teese.

Móda podle televize?
aneb televize inspirovala tvůrce brýlí, 

konkrétně seriál Mad Men (odehrává se 

v 60. létech v New Yorku). Jeho hrdinové 

nosí výrazné, nepřehlédnutelné, rafino-

vané brýle s propracovanými detaily tak, 

aby ladily s oblečením. Seriál: Mad Men se 

soundtrackem Lipstick.

Z tiskových zpráv veletrhu 

MIDO vybrala redakce.

Foto: Mido Press Office

 Střídmost, praktičnost, minimalismus 
od dánské firmy Pro Design
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SILMO 2011

Přesun veletrhu na sever Paříže 

do Villepinte v roce 2010 byl všeobecně 

hodnocen kladně. Vyzdvižena byla přede-

vším výborná organizace, lepší prostory, 

skvělá orientace ve značení a obnovení 

doprovodných akcí.

Na ploše více než 95 000 m2 mohou 

návštěvníci každoročně zhlédnout nepře-

berné množství kontaktních a brýlových 

čoček, brýlových obrub, slunečních brýlí, 

přístrojů, pomůcek pro optiky a optomet-

risty, strojů a příslušenství pro optickou 

výrobu.

SILMO však nepředstavuje pouze 

1 000 vystavovatelů či 45 000 návštěvníků, 

ale i fóra trendů, speciálně zaměřené sekce 

(na děti, sport, sluneční brýle atd.) nebo 

odborné konference.  

Struktura veletrhu 
v sekcích 

V pavilonu 5A si budete moci letos 

prohlédnout obruby, skla, kontaktní čočky, 

pomůcky, materiály, vybavení prodejen. 

V prostoru Village světoví návrháři v před-

premiéře představí nové tendence ať už 

klasických stylů či ultra-moderních tvarů, 

od těch nejjednodušších až po ty nejná-

paditější. Pavilon 6 bude nabízet brýlové 

obruby. Prostor Central představí návštěv-

níkům optické a sluneční brýle, brýlové 

čočky, kontaktní čočky, luxusní značky, 

brýle jako šperk, vybavení prodejen oční 

optiky a přístroje pro optometristy. Pa-

vilon Technop‘hall již tradičně sdružuje 

pokrokové technologie na špičkové úrovni 

v oblasti výroby. Budou zde umístěny sek-

ce věnované krátkozrakosti a brýlím.

Čtyři pilíře veletrhu

SILMO chce podporovat obor optiky 

po celý rok a vyjít jako každoročně vstříc 

optikům, ale také posilovat veletrh a rozví-

jet jej ve stále více dynamickou akci.

Veletrh SILMO budou v roce 2011 tvo-

řit jako obvykle čtyři pilíře, pomocí nichž 

se otevírá prostor pro obchod, interaktivní 

výměnu informací, inovace a kreativitu. 

Veletrh SILMO, jehož prezidentem se 

stal nově Philippe Lafont, si našel to správ-

né místo v novém kalendáři akcí. Datum 

konání je nyní dobře přizpůsobeno oboru 

oční optiky z celosvětového hlediska.

Virtuální síť Link by SILMO byla spuš-

těna během minulého ročníku. Umožňuje 

odborníkům sdílet informace, probírat no-

vinky a vyměňovat si poznatky z veletrhu 

i během roku.

Akademie SILMO, kterou vede Guy 

Charlot, slouží jako odborné fórum vě-

nované úvahám o oboru optiky. Bude se 

konat již druhým rokem ve dnech 29.–30. 

září a rozmlouvat zde spolu mohou všichni 

optici, kteří si chtějí rozšířit obzory v oboru, 

aby mohli lépe reagovat na potřeby svých 

zákazníků.

SILMO D’OR představuje jediné ceny 

uznávané a očekávané v oboru optiky 

v celosvětovém měřítku. Veletrh SILMO 

každý rok oceňuje firmy, které nejlépe 

prokázaly svou vynalézavost a dovednost, 

kreativitu a inovaci.

Vstup na veletrh je zdarma na zákla-

dě předregistrace přes stránky veletrhu  

www.silmoparis.com. 

Další informace o veletrhu lze nalézt na 

stránkách www.francouzskeveletrhy.cz.

Redakce

Mezinárodní veletrh oční optiky SILMO v Paříži letos 
můžete navštívit ve dnech 29. 9.–2. 10. na severním 
výstavišti Villepinte.
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NA BĚŽNÝCH BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH
SE OBJEVUJÍ ODLESKY.

NA BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH S POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU CRIZAL NE.
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TRANSITIONS and  are registered trademarks and ACTIVATED BY 
TRANSITIONS is a trademark of Transitions Optical, Inc.

Drivewear® is a registered trade mark of Younger Optics.

LENS PERFORMANCE OPTIMIZED 
FOR DRIVING IN OVERCAST

LENS COLOR CHANGES FOR DRIVING
IN SUNNY WEATHER, ABSORBING GLARE

AND EXCESSIVE LIGHT

LENS COLOR ACHIEVES MAXIMUM
DARKNESS  FOR MAXIMUM COMFORT

AND PROTECTION OUTSIDE
IN SUNNY WEATHER
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SAAMMOZABBAARRVVOOVVAACCÍÍ PPOOLLAARRIIZZAAČČNNÍ ČČOOČČKKYY PPRROO ŘŘIIDDIIČČEE

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%

TRANSITIONS A S JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006
SOLFX JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006X

DRIDRIVEWVEWEAREAR JE JE OC OCHRAHRANNÁNNÁ ZN ZNÁMKÁMKA SA SPOLPOLEČNEČNOSTOSTI YI YOUNOUNGERGER OP OPTICTICSS

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

SSAASA AČNÍ ČOČAČNÍ ČOČOZABOZABA DIČEARVOV O ŘČKY PARIZCÍ POLA AAČČ ÍÍ OOČČAČNÍ ČOČOOZZAABOZABAOZAB DIČEO ŘČKY PARIZACÍ POLAARVOV O ČERVO
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TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%

TRANSITIONS A S JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006
SOLFX JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006X
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V posledních 10 letech byla zveřej-

něna řada poznatků o nepohodlí, 

kterým trpí nositelé kontaktních 

čoček především na konci dne. Tato sku-

tečnost přispívá k tomu, že se každý rok 

někteří pacienti vzdávají nošení kontakt-

ních čoček. Tento fakt potvrdilo několik 

studií. Nepohodlí, obzvláště na konci dne, 

je hlavní příčinou přerušení nošení kon-

taktních čoček.1 Příznaky suchého oka jsou 

nejčastější obtíží,2,3 více než 70 % nositelů 

udává příznaky nepohodlí ke konci dne4 

a přibližně jedna třetina z těchto pacientů 

přestane kontaktní čočky používat.1 

Většina studií hodnotí příznaky během 

nošení kontaktních čoček v pracovní 

dny, proto chybí důležitý údaj týkající 

se doby na přelomu dne, kdy dochází 

k rozvoji nepříjemných pocitů. Ačkoliv se 

průměrná doba nošení kontaktních čoček 

pohybuje denně kolem 13 až 14 hodin,3-5 

nepříjemné pocity vnímají nositelé až 

během poslední 1 až 1,5 hodiny. Proto 

nepohodlí spíše než volba typu kontaktní 

čočky ovlivňuje dobu nošení kontaktních 

čoček. Vzhledem k tomu, že kontinuálního 

16hodinového nošení3 čoček dosáhne 

méně než 10 % jejich nositelů, byly dvě 

studie uvedené v tomto článku první, 

které provedly systematické hodnocení 

čoček
kontaktních

Klinické vlastnosti
jednodenních měkkých

s vylepšeným
pohodlím
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vlivu nošení kontaktních čoček po dobu 

delší než 12 hodin.

Studie provedené Univerzitou v As-

tonu zkoumaly vylepšení materiálu 

nelfilcon A od společnosti CIBA VISION, 

který se používá na výrobu jednoden-

ních jednorázových kontaktních čoček. 

Výzkumný tým profesora Briana Tighe 

zjistil, že materiál, který se skládá z poly-

merizovaného polyvinylalkoholu (PVA), 

uvolňuje během nošení část svého obsa-

hu do oka.6 Uvolňování polymeru do oka 

by mohlo být považováno za nepříznivý 

faktor, avšak PVA je běžně používanou 

náhradou slz.7 V roce 2006 publikovali au-

toři důkazy o tom, že změna obsahu PVA 

v matrici kontaktních čoček zlepší pocit 

pohodlí na povrchu oka (studie Clinical 

performance of daily disposable soft contact 

lenses using sustained releasing technology, 

Contact Lens and Anterior Eye 2006). Na zá-

kladě těchto důkazů vyvinula společnost 

CIBA VISION nový materiál AquaComfort, 

který ve srovnání s původními kontaktními 

čočkami zlepšuje pohodlí.8 

Po uveřejnění této studie uvedli 

mnozí výrobci na trh nesčetné množství 

upravených jednodenních jednorázových 

kontaktních čoček s cílem zvýšit pohodlí 

pacienta. Kontaktní čočky SofLens one day 

(výrobce Bausch & Lomb) optimalizují po-

hodlí díky tenčímu profilu a designu, který 

vytváří hladší povrch zadní plochy a zmír-

ňuje interakci čočky a očního víčka během 

mrkání. Čočky jsou vyrobeny z materiálu 

hilafilcon B s vysokým obsahem vody 

a jsou uchovávány v roztoku s obsahem 

poloxaminu, který se váže na povrch čočky 

a pomalu se uvolňuje. Kontaktní čočky 

1∙Day Acuvue Moist z materiálu etafilcon A 

(výrobce Vistakon, Johnson & Johnson) 

tab. 1  Reakce oka na nošení jednorázových 
měkkých kontaktních čoček zvyšujících 
komfort. Údaje jsou průměrem pro čtyři 
typy čoček použitých ve studii9 (publiko-
váno se svolením CLAE).

Doba od aplikace čoček
Významnost

8 hodin 12 hodin 16 hodin

Doba neinvazivního rozkladu slzného filmu 

po vyjmutí čoček (sekundy)
16,1 ± 6,8 14,5 ± 6,0 13,2 ± 7,0

F = 32,0 

p < 0,001

Výška slzného prizmatu (mm) 0,27 ± 0,08 0,25 ± 0,08 0,23 ± 0,08
F = 26,96 

p < 0,001

Teplota povrchu oka (°C) 35,70 ± 0,99 35,64 ± 0,94 35,58 ± 0,91
F = 119,7 

p < 0,001

Bulbární hyperemie (% zásobení krevními cévami) 6,3 ± 3,5 6,3 ± 3,6 7,7 ± 4,5
F = 11,54 

p < 0,001

využívají technologii LACREONTM, která 

natrvalo uzavře polyvinylpyrrolidon 

do materiálu etafilcon A.

Společnost CIBA VISION vylepšila jed-

nodenní kontaktní čočky Focus DAILIES 

AquaComfort přidáním hydroxypropylme-

thylcelulózy a polyethylenglykolu (který se 

váže na PVA a prodlužuje jeho uvolňování) 

k PVA s vyšší molekulovou hmotností. Tyto 

čočky se prodávají pod názvem DAILIES 

AquaComfort Plus. 

Ve druhé studii, publikované ve spe-

ciálním vydání časopisu Contact Lens 

and Anterior Eye z roku 2010, věnovaném 

syndromu suchého oka, zkoumali autoři 

34 jedinců, kteří používali nové kontaktní 

čočky s vylepšeným pohodlím, a srovnáva-

li je s běžnými kontaktními čočkami (studie 

Objective clinical performance of ‘comfort’ 

enhanced daily disposable soft contact 

lenses, Contact Lens and Anterior Eye 

2010).9 Je obtížné objektivně zhodnotit 

pohodlí, protože když bychom odkryli 

název kontaktních čoček pacientovi, 

vedlo by to k otevření balení a ohrožení 
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týdne bez kontaktních čoček provedena 

stejná měření (každý den ve stejnou dobu 

jako při osmihodinovém nošení), zaměře-

ná na hodnocení základních charakteristik 

povrchu oka. 

S pokročilejší denní hodinou se sni-

žoval objem slzného filmu a jeho stabi-

lita (tab. 1). Doba neinvazivního rozkladu 

slzného filmu po vyjmutí čoček (NITBUT) 

byla stabilnější při používání materiálu 

kontaktních čoček DAILIES AquaComfort 

Plus ve srovnání s ostatními hodnocenými 

čočkami (F = 6,0; p < 0,01; viz obr. 1). Slzný 

film spíše setrval na povrchu kontaktních 

čoček než v slzném menisku (p < 0,05). 

Závěr

Vzhledem k tomu, že v dnešní době 

tráví lidé mnoho času před monitory po-

čítačů a často v klimatizovaném prostředí, 

které způsobuje vysychání oka jako násle-

dek snížené frekvence mrkání v důsledku 

koncentrace na daný předmět, doporu-

čuje se používat kontaktní čočky, které 

zachovávají stálý slzný film.11 Tyto studie 

potvrzují přínos moderních jednodenních 

jednorázových kontaktních čoček s vylep-

šeným pohodlím pro naše pacienty.

James Wolffsohn, 

Olivia Hunt, Ashok Chowdhury

Tento článek byl poprvé publikován v časopise Opto-

metry Today, prosinec 2010. 
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sterility čoček. Výzkumným pracovníkům 

nebyl sdělen název a druh výrobku 

s ohledem na objektivní stanovení obje-

mu slzného filmu, stabilitu slz, bulbární 

hyperemii a lubrikační účinky kontaktních 

čoček, které jsou znamením toho, že je oko 

zdravé a cítí se dobře.10 

Na konci týdne, během kterého jedinci 

nosili kontaktní čočky od všech výrobců, 

byla provedena měření po uplynutí 8, 12 

a 16 hodin od aplikace čoček. Všechny 

typy čoček byly nošeny ve stejném režimu, 

po stejnou dobu a po stejný počet dnů 

v týdnu. Po vyjmutí a zhodnocení čoček 

byla u všech jedinců po uplynutí jednoho 

etafilcon A Plus nelfilcon A nelfilcon A Plus
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bez kontaktních čoček (NITBUT) hilafilcon B

obr. 1  Doba neinvazivního rozkladu slzného 
filmu po vyjmutí čoček (NITBUT) u jed-
norázových měkkých kontaktních čoček 
zvyšujících komfort
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Kontaktní čočky

V minulém čísle časopisu vyšel člá-

nek zabývající se problematikou 

kontaktních čoček a řidičského 

průkazu. Jeho obsahem byla i část popi-

sující zdravotní kritéria nutná pro držení 

řidičského průkazu. V této oblasti bylo 

odkazováno na směrnici MZd 5–6/1986. 

Tato vyhláška je však nahrazena vyhláškou 

a řidičský
průkaz
Dodatek

novější, a to č. 277/2004 Sb. Na tuto skuteč-

nost mě upozornil MUDr. Zdeněk Hotový 

z Českých Budějovic, kterému bych chtěl 

poděkovat za konstruktivní kritiku. V ná-

sledujících odstavcích uvádím správné 

aktuální informace k této problematice.

Uvedená vyhláška č. 277/2004 Sb., byla 

vydána v souladu s Evropským společen-

stvím. Vyhláška zpřesňuje postupy nutné 

k vydání osvědčení o řidičském oprávnění. 

Samotné potvrzení stále vydává obvodní 

nebo závodní lékař, který si může vyžádat 

posudky lékařů-specialistů. V případě 

pochybností může lékař individuálně určit 
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tab. 1  Kritéria pro vydání řidičského  
oprávnění

1. SKUPINA

BěžNÍ řIDIČI, SKUPINY 

A (A1), B (B1), B+E, AM

2. SKUPINA

PROFESIONáLNÍ řIDIČI, SKUPINY 

C, C+E, D, D+E, T, C1, C1+E, D1, D1+E

Kritéria vylučující způsobilost

binokulární zraková ostrost menší  

než 0,5 (za použití korekčních čoček 

vyjma nitroočních čoček)

nepřítomnost binokulárního vidění, 

přítomnost diplopie

monokulární zraková ostrost menší  

než 0,6 (v případě jednookého nebo při 

přítomné diplopii, za použití korekčních 

čoček vyjma nitroočních čoček)

binokulární zraková ostrost na jednom 

oku menší než 0,8 a na druhém oku 

menší než 0,5

zorné pole menší než 120° horizontálně 

nebo 90° vertikálně

Kritéria ovlivňující bezpečnost a vyžadující specializované odborné vyšetření

zraková ostrost menší než 0,5 zraková ostrost menší než 1,0

zorné pole menší než 120° horizontálně 

nebo 90° vertikálně

zorné pole menší než 130° horizontálně 

nebo 100° vertikálně

adaptovaný monokulus (adaptace nej-

méně jeden rok)

šeroslepost

závažná barvoslepost a šeroslepost

w
w
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Dodáváme měsíční a denní čočky Vaší vlastní značky včetně grafického 
zpracování krabičky. Řešení je v souladu s platnou legislativou a za 
příznivou cenu. Informace na info@wilens.cz nebo na tel. 376 317 484

D E J T E  M AT  i n t e r n e t o v ý m  p r o d e j c ů m 

 k o n t a k t n í c h  č o č e k  P R I VÁT N Í  Z N A Č K O U

www.wilens.cz  

placená inzerce

hraniční a je nutné provést specializo-

vané vyšetření. Jen tak lze vysvětlit, že 

se uvedená hranice objevuje jak v části 

výlučně zakazující, tak současně v části 

vyžadující specializované vyšetření. 

U 2. skupiny je omezení odůvodni-

telné a oprávněně limitované zrakovou 

ostrostí 1,0, kdy lze po speciálním vyšet-

ření uznat i zrakovou ostrost 0,8. Samot-

ná 2. skupina má také strop maximální 

korekce (brýlemi nebo kontaktními 

čočkami ±4,00 D). Hranice uznatelnosti 

barvocitu a šerosleposti není určena, 

závisí na úsudku lékaře. Přesné znění 

vyhlášky lze snadno dohledat na in-

ternetu, zvláště na stránkách autoškol, 

které mají legislativní sekci.

Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

M256@seznam.cz

platnost posudku přesně stanoveným 

termínem. 

Samotná vyhláška rozlišuje běžného 

řidiče (1. skupina) a řidiče, který se řízením 

živí – ten je v pracovněprávním vztahu, 

jehož náplní je řízení motorového vozidla 

(2. skupina). Všichni profesionální řidiči tak 

spadají do 2. skupiny, jež klade vyšší nároky 

na zrakovou soustavu. Pro každou skupinu 

jsou určena kritéria, která vylučují způso-

bilost, a kritéria, která významně ovlivňují 

bezpečnost na pozemních komunikacích 

a vyžadují specializované odborné vyšetře-

ní. Pro přehlednost jsou jednotlivá kritéria 

uspořádána do tabulky (tab. 1).

Vyhláška č. 277/2004 Sb., nově roz-

pracovává kritéria i v oblasti velikosti 

zorného pole. Diskutabilní je nově zave-

dená hranice uznatelné zrakové ostrosti 

pro 1. skupinu. Hranice zrakové ostrosti 

0,5 je velmi nízká a samotní oční lékaři 

jsou v těchto mezích zrakové ostrosti 

velmi opatrní. Toho jsou si zřejmě vědo-

mi i autoři zákona. Zraková ostrost 0,5 je 



74

Chceme-li se dokonale seznámit s požadavky na prostředky 
a pomůcky v péči o zrak, které populace využívá, je potřeba také 
chápat a rozumět potřebám populace. Při navrhování jednotli-

vých metod, které vedou ke stanovení korekce zraku, je důležité předem 
naslouchat potřebám našich pacientů. Pro názornost využijeme nedáv-
nou celosvětovou studii, do které bylo zařazeno 3 800 korigovaných 
pacientů tak, aby pomohli objasnit, jak a zda vůbec přemýšlí o výběru 
vhodných pomůcek a výrobků určených pro korekci svého zraku. Účast-
níci byli požádáni, aby sestavili seznam 40 možných vlastností výrobků 
doporučených k péči o zrak. Vybírat mohli z témat, jako je vidění, pohodlí 
a výhody. Dále měli pacienti za úkol seřadit podle důležitosti šest ze 
sedmi nejdůležitějších vlastností z oblasti týkající se zraku.1

ostrosti dosáhne při nošení brýlí, případně 

měkkých kontaktních čoček. Tato teorie 

navíc byla podpořena klinickými studiemi, 

které poukazují na to, že s kontaktními čoč-

kami může být vizus a kontrastní citlivost 

nižší, což způsobuje horší zobrazování 

oproti moderním kontaktním čočkám 

s vylepšeným designem. 

Zraková ostrost: 
brýle versus měkké 
kontaktní čočky

Ve studii s krátkozrakými pacienty 

(sféra –0,25 D / –6,0 D; astigmatismus 

plan až do –0,75 D), kteří kontaktní čočky 

nenosili a neměli s nimi žádnou zkušenost, 

se srovnával vizus s kontaktními čočka-

mi PureVision High Definition (PV2 HD 

s vysokým rozlišením) a vizus s nejlepší 

brýlovou sférocylindrickou korekcí. Studii 

zaštítila komise Southwest Independent 

Institutional Rewiev Board. Nejmladší 

klient měl 12 let, doporučená hodnota 

astigmatismu byla do 1,00 D (vše s in-

formovaným souhlasem rodičů nebo 

zákonných zástupců).

U každého klienta vstupujícího do stu-

die byl zjištěn vizus na optotypech logMAR 

s nejlepší brýlovou sférocylindrickou 

korekcí. Celkem proběhly tři kontroly: při 

příjmu, po jednom týdnu a po měsíci; také 

asférické
ploše
vizus díky
Lepší

Nezáleželo na typu korekce refrakční 

vady, kterou dotazovaný měl (krátkozra-

kost, dalekozrakost, astigmatismus nebo 

presbyopie).

Jakmile pacienti požádali svého oční-

ho specialistu o doporučení korekce zraku, 

byly vždy na prvním místě v případě korek-

ce refrakčních vad voleny brýle.2 Důvodem 

je především jednoduchý a rychlý výběr, 

navíc zde odpadá potřebný zácvik. 

Oční odborníci se také domnívali, že 

u většiny pacientů se nejvyšší zrakové 
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ními čočkami PV2 HD. Údaje z optotypů 

logMAR byly převedeny na ekvivalent 

Snellenových optotypů a zjišťovalo se, zda 

výsledky prokážou rozdíly ve vizech lepší 

než 6/6 (bráno jako standard při stanovení 

korekce).

Přesto byly u 229 klientů sestaveny vy-

nikající výsledky vizů – kde přibližně 90 % 

z nich dosáhlo právě vizu 6/6 nebo lepšího, 

a to jak s nejlepší brýlovou korekcí, tak 

i s nasazenými kontaktními čočkami PV2 

HD. I když se ve studii srovnávaly oči všech 

pacientů, nebyl při kontrolách zjištěn žád-

ný statisticky významný rozdíl v rozložení 

očí, vykazujících lepší vizus než 20/20, a to 

u obou skupin: s nejlepší brýlovou korekcí 

a u uživatelů kontaktních čoček (p > 0,113 

při každé kontrole). Navíc se ve skupinách 

bez astigmatismu (plan až –0,25 D; n = 

312) a s astigmatismem (–0,5 D až –0,75 D; 

n = 146) vytvořil zajímavý vzorec.

Ve skupině s cylindrickou korekcí 0 až 

–0,25 D se při kontrole v prvním a čtvrtém 

týdnu výrazně zvýšil rozdíl mezi rozlože-

ním očí s kontaktními čočkami, které měly 

vizus lepší než 20/20 (p < 0,05 v obou 

případech, obr. 1).

U očí s vyšším astigmatismem (0,5 D 

nebo 0,75 D) se závěry lišily v závislosti 

na sférocylindrické korekci, přesto byl 

rozdíl patrný už při kontrole v prvním 

týdnu (p < 0,05).

Kontaktní čočky 
s asférickou plochou 
optické zóny

Vysoká úroveň zrakové ostrosti do-

sažená s kontaktními čočkami PV2 HD, 

které byly začleněny do studie, souvisí 

s asférickým provedením plochy optické 

zóny u čoček PureVision.2 Asférická plocha 

se využívá ke snížení zobrazovací vady 

sférické aberace i u složitých optických 

soustav, jakými jsou mikroskopy a tele-

skopy. Do optické zóny kontaktní čočky 

je asférická plocha zakomponována právě 

ke snížení sférické aberace oka (ta u běžné 

populace činí průměrně +0,15 µm)5,6. Zde 

je potřeba uvést, že klasická sférická plo-

cha u kontaktní čočky (neasférická) zvyšuje 

sférickou aberaci. Podíl sférické aberace 

je u jednotlivých typů kontaktních čoček 

dán optickou mohutností čočky (obr. 2).7 

Ideální kontaktní čočka s optickou zónou 

s asférickou plochou by tedy měla korigo-

vat oboje: sférickou aberaci oka a sférickou 

aberaci způsobenou kontaktní čočkou, 

a to jak pro jakoukoli optickou mohutnost, 

tak zahrnující korekci astigmatismu.

Optická zóna 
s asférickou plochou 
versus klasická sférická 
plocha na kontaktní 
čočce

Pro pořádek porovnejme měření 

vysoce kontrastní zrakové ostrosti a sfé-

rické aberace se sférickými a asférickými 

měkkými kontaktními čočkami se sérií čtyř 

studií, v nichž se uvádí dva typy silikon-

hydrogelových čoček (balafilcon A s asfé-

rickou plochou optické zóny a senofilcon 

A s klasickou sférickou plochou).

V jednotlivých studiích byly pro jed-

noduchost voleny optické mohutnosti 

čoček (+3,0 D; –1,0 D; –5,0 D a –9,0 D). Pro 

základní křivku sférické aberace byla měře-
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obr. 1  Procentuální zastoupení očí bez 
astigmatizmu nebo jen s 0,25 D s vi-
zem lepším než 20/20, a to s nejlepší 
brýlovou korekcí a kontaktními čoč-
kami PV2 HD při příjmu, při kontrole 
v prvním týdnu a po měsíci. (Nejlepší 
brýlová korekce na ose x zastupuje 
41,7 % u očí s lepším vizem na opto-
typu logMAR než 6/6).

na hodnota při šířce zornice 6,0 mm po-

mocí aberometru Zywave, následovalo 

druhé měření s nasazenou kontaktní 

čočkou. Vysoký kontrast vizů u hodnot 

logMAR byl zaznamenáván i s kontaktní 

čočkou přes šestimilimetrovou zónu 

pomocí aperturní clonky. 
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kou plochou snížil sférickou aberaci jen 

o 0,054 µm.

Ve výsledku je patrný výrazný statis-

tický rozdíl mezi čočkami z balafilconu A 

a senofilconu A pro vyšší kontrast, lepší 

světelnost ve vizu (p < 0,001). Čočky z ba-

lafilconu A s asférickou optickou plochou 

zlepšily vizus průměrně o 3,5 znaku log-

MAR v porovnání s čočkami ze senofilco-

nu A s klasickou sférickou plochou.

Obdobně dopadla skupina s jednot-

livými optickými mohutnostmi –9,0 D; 

–5,0 D a +3,0 D. S kontaktními čočkami 

z balafilconu A bylo dosaženo lepší zrako-

vé ostrosti (4,5 znaku; 3,5 znaku a 6,5 znaku; 

respektive p < 0,05 pro každý případ).

Lepší vizus u asférické 
plochy optické zóny

Snížení sférické aberace se u vizu 

projevuje individuálně.8 Několik studií 

prokázalo, že kontaktní čočky s asférickou 

plochou optické zóny významně snižují 

sférickou aberaci oka jako optického systé-

mu (oproti provedení klasického sférické-

ho designu). Kontaktní čočky s asférickou 

plochou z materiálu balafilcon A vykazují 

lepší hodnoty zrakové ostrosti v porovnání 

s brýlemi a měkkými kontaktními čočkami 

se sférickou plochou. 

Pokud není přítomen astigmatismus, 

nebo je zastoupen jen v malé míře, mo-

hou kontaktní čočky PV2 HD u klientů 

s vizem lepším než 6/6 zvýšit tuto hod-

notu až o 10 %, a to i v případě nejlepší 

brýlové korekce. 

Má-li pacient přístup k informacím 

a klade-li důraz na kvalitu vidění, vybírá 

si pro korekci své refrakční vady takové 

výrobky, které budou nejvíce vyhovovat 

jeho potřebám a požadavkům, jako jsou 

právě kontaktní čočky s asférickou plo-

chou optické zóny.

Tento článek byl poprvé publikován v časopise Opti-

cian 2011. Z anglického originálu Better visual acuity 

with aspheric optics přeložil Mgr. Pavel Beneš, KNOO 

a LFMU Brno.
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obr. 2  Průměrné hodnoty sférické aberace 
v populaci a sférické aberace vyskytující 
se u jednotlivých optických mohutností 
u kontaktních čoček se sférickou plo-
chou.

Úroveň pozitivní sférické aberace
v průměrném vzorku populace

Úroveň sférické aberace u kontaktní čočky
se sférickou plochou

Úroveň teoreticky kompenzované sférické
aberace u průměrné populace
(za předpokladu dokonale centrované čočky)
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Tyto čtyři studie prokázaly statistic-

ky významný rozdíl v úbytku sférické 

aberace mezi výše uvedenými typy 

kontaktních čoček. Čočky z balafilconu A 

s asférickou plochou optické zóny snižují 

především sférickou aberaci o 0,136 µm, 

kdežto senofilcon A s konvenční sféric-
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Individuální

Pod heslem „Noste jen to, co vám sedí“ uvedla 
firma Hecht v loňském roce na trh nové indi-
viduálně vyráběné kontaktní čočky. 

Chtěl bych vás nyní seznámit se zkuše-

nostmi, které jsem získal při jejich aplikaci. 

Od června tohoto roku budou kontaktní 

čočky připraveny k distribuci na náš trh. 

Kontaktní čočky se na trh dodávají 

pod názvy Conform, Visell a Conso a jsou 

k dispozici ve sférickém, torickém i multi-

fokálním provedení. 

Koncept výroby individuálních měk-

kých čoček vychází z dlouholetých zku-

šeností získaných při výrobě pevných 

kontaktních čoček. Základním principem 

používání kontaktních čoček je co nej-

méně ovlivnit metabolismus rohovky 

a veškeré další parametry těch částí oka, se 

kterými kontaktní čočky přicházejí do sty-

ku. Ke správné aplikaci kontaktních čoček 

je třeba zohlednit všechny individuální 

parametry oka.  

Kontaktní čočky Hecht jsou navrženy 

tak, aby je mohli aplikovat nejen ti, kteří 

mají k dispozici topograf Oculus, ale 

i ti, kteří toto špičkové vybavení nemají. 

Postup je jednoduchý. Je třeba naučit se 

získat navíc informaci o „novém“ paramet-

ru oka, což je forma sklerokorneálního pro-

filu, a začít využívat jednoduchý program 

sloužící ke stanovení optimalizovaného 

tvaru kontaktní čočky a její dioptrické 

mohutnosti. 

Na následujících příkladech bych vám 

rád ukázal možnosti využití kontaktních 

čoček „Hecht individual“ při korekci re-

kontaktní čočky
a jejich aplikace
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kyfrakčních vad, se kterými se jistě ve vaší praxi potkáváte. Vybral 

jsem náhodně tři klienty, kteří již neúspěšně vyzkoušeli různé 

druhy kontaktních čoček nebo jim bylo řečeno, že pro ně kon-

taktní čočky neexistují.

 

Zákazník č. 1

brýlová korekce:
OP – 1,5 – 2,0 ax 25 0,8

OL – 1,5 – 1,5 ax 0 0,8

parametry rohovky:
OP 8,45 / 7,96 / –2,4 / 19,4 / 0,5 / 12,1 / SKP B

OL 8,39 / 8,08 / –1,6 / 7,0 / 0,49 / 12,1 / SKP B

parametry aplikované kontaktní čočky:
OP – CONFORM B DT 8,6  

–1,25 –1,75 ax 25 14,1 Do 12,5

materiál: BENZ G4X

OL – CONFORM B DT 8,8

–1,25 –1,25 ax 0 14,1 Do 12,5

materiál: BENZ G4X

vizus c.c. v kontaktních čočkách:
OP 0,8–1,0

OL 0,8–1,0

Bino 1,0

Zákazník č. 2 

brýlová korekce:
OP –3,25 –2,0 ax 175 0,4

OL –3,25 –3,75 ax 0 0,4

parametry rohovky:
OP 8,41 / 7,86 / –2,8 / 5,4 / 0,75 / 12,0 / SKP A

OL 8,44 / 7,75 / –3,7 / 177,2 / 0,76 / 12,0 / SKP A

parametry aplikované čočky:
OP – CONFORM A DT 8,7

–3,0 –1,75 ax 175 14,0 Do 12,4

materiál: HW – 67 UV 

OL – CONFORM A DT 8,7

–3,0 –3,25 ax 0 14,0 Do 12,4

materiál: HW – 67 UV 

vizus c.c. v kontaktních čočkách:
OP 0,5–0,6 p

OL 0,5–0,6 p

Bino 0,6 p

 Zákazník č. 1 – pravé oko

 Zákazník č. 2 – pravé oko

 Zákazník č. 1 – levé oko

 Zákazník č. 2 – levé oko



Aplikujte i Vy jen individuální kontaktní čočky od firmy Hecht.

Kontakt pro Českou republiku: hecht.beno@seznam.cz

každé oko je originál!
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Zákazník č. 3

brýlová korekce:
OP –6,75 –0,5 ax 150 0,8 HSA 13,0

OL –6,25 0,8 HSA 13,0

parametry rohovky:
OP 8,69 / 8,43 / –1,2 / 5,8 / 0,60 / 12,6 / SKP A

OL 8,74 / 8,48 / –1,2 / 13,3 / 0,62 / 12,6 / SKP A 

parametry aplikované čočky:  
OP – CONFORM A 9,10

–6,25 14,7 

materiál: HW – 67 UV

OL – CONFORM A 9,20

–5,75 14,7  

materiál: HW – 67 UV

vizus c.c. v kontaktních čočkách:
OP 0,8–1,0

OL 0,8–1,0

Bino 1,0

Výhodou poskytování těchto služeb je jistě to, že získáte 

řadu věrných zákazníků, kteří se k vám budou vracet a neode-

jdou ke konkurenci, která stejné možnosti nenabízí. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že aplikací těchto kontaktních 

čoček dokážete svým zákazníkům nejen vaši profesionalitu, ale 

hlavně získáte zákazníka – nositele kontaktních čoček, který 

vám neuteče k internetovému obchodu. Je třeba jen začít. Záhy 

zjistíte, že aplikace kontaktních čoček „Hecht individual“ je velmi 

zajímavá disciplína, která rozšíří servis pro vaše zákazníky. Je jen 

třeba doplnit stávající rutinu o několik nových prvků a hlavně 

se na oko naučit dívat i za pomoci fluoresceinu. Informace je 

pak důležité správně vyhodnotit a použít při rozhodování, která 

čočka je pro oko vašeho zákazníka ta nejlepší. 

Naučte se aplikaci provádět jinak, s kontaktními čočkami 

pro opravdové znalce. Veškeré další informace budete moci 

získat při osobní návštěvě na mém pracovišti, nebo vás mohu 

s čočkami seznámit přímo ve vaší praxi. 

Beno Blachut

hecht.beno@seznam.cz

 Zákazník č. 3 – pravé oko

 Zákazník č. 3 – levé oko
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Fakta
o výměně

Optimální doba pro výměnu měkkých kontaktních 
čoček je předmětem diskuze již od uvedení prvních 
hydrogelových čoček na trh před téměř padesáti lety. 

Anna Sulley a Sheila Hickson-Curran přezkoumávají pozadí 
této diskuze a nejnovější výsledky výzkumů.

měkkých kontaktních čoček začali někteří 

odborníci postupně zavádět vlastní plány 

výměny, které byly založené na jejich vlast-

ních klinických zkušenostech s životností 

čoček.1 

V roce 1985 byl zaveden koncept 

plánované neboli časté výměny měkkých 

kontaktních čoček ve formě tříměsíční plá-

nované výměny. V roce 1988 byly ve Velké 

Británii představeny čočky ACUVUE®  

jako první čočky pro týdenní výměnu 

a odborná veřejnost přijala termín „jed-

norázové“ čočky. Na konci osmdesátých 

let byly na trh uvedeny další čtrnáctidenní 

a týdenní typy čoček pro denní nebo pro-

dloužené nošení.

S ohledem na rozmanitost obecně 

známých plánů výměny výzkumníci zkou-

mali klinické dopady. Doložené písemné 

zprávy o výhodách časté výměny a jed-

norázového použití oproti neplánované 

výměně jsou rozsáhlé a primárně sledují 

vliv na tvorbu depozit na čočkách a na kli-

nické výsledky. 

Již několik raných studií potvrdilo kli-

nické výhody měsíční výměny čoček jako 

minimálního intervalu výměny. U hydro-

gelových čoček s vysokým obsahem vody 

se lépe udržuje smáčivost přední plochy 

a u měsíční výměny – v porovnání s tří-

měsíční výměnou – se množství usazenin 

snižuje.2 Prodlužování doby výměny na tři 

měsíce vede k významné ztrátě výkonnosti 

měkkých kontaktních čoček.3 

I další studie z raného období podpoři-

ly z klinického hlediska volbu čtrnáctiden-

měkkých
kontaktních čoček

Když v roce 1961 profesor Otto Wich-

terle vyrobil první nositelné měkké kon-

taktní čočky za použití mechanické 

stavebnice a generátoru ze synova kola, již 

tehdy zvažoval, jak dlouho kontaktní čočka 

vydrží a jak často ji měnit. Na otázku, co 

udělat s čočkami, které jsou znečištěné, by 

Wichterle jednoduše odpověděl: „Vyhoďte 

je“.1 Nyní, o padesát let později, jsou výroba 

i materiály měkkých kontaktních čoček 

o generace dále, avšak optimální doba 

pro výměnu Wichterleho průkopnického 

vynálezu stále vyvolává diskuzi. 

Původní měkké kontaktní čočky se 

vyměňovaly zejména tehdy, když byly 

poškozené, ztracené nebo ve stavu, kdy 

se staly nepohodlnými a zhoršovaly vidění. 

V závislosti na pacientovi, dezinfekčním 

systému a materiálu čoček mohla doba 

pro výměnu trvat dokonce dva až tři roky. 

V souvislosti s rozšířením předepisování 

1. část
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některé výzkumy naznačily, že by týdenní 

nebo čtrnáctidenní výměna čoček mohla 

pomoci minimalizovat množství usazenin, 

které mají nepříznivý dopad na komfort 

nošení čoček.4 Později některé studie 

poukázaly na postupné zvyšování protei-

nových a lipidových usazenin na čočkách 

skupiny II při jejich nošení po dobu delší 

než čtyři týdny.5

Průzkum více než 1 000 nositelů měk-

kých kontaktních čoček zjistil u čoček se 

čtrnáctidenní výměnou – oproti měsíčním 

čočkám – menší výskyt symptomů pocitu 

suchého oka a nepohodlí ke konci dne.6 

Komfort nošení u jednodenních a čtrnác-

tidenních čoček byl stejný, navíc oba typy 

výměny byly výrazněji pohodlnější než 

měsíční čočky. Jiní autoři poukázali na to, 

že čtrnáctidenní čočky kombinované s po-

užíváním víceúčelových roztoků poskytují 

pacientovi lepší komfort a větší spokoje-

nost nežli čočky s měsíční výměnou.7

Je zřejmé, že frekvence výměny má vliv 

také na vývoj papilárních změn. Pacienti 

s jednodenní až třítýdenní plánovanou 

výměnou hydrogelových čoček vykázali 

výrazně nižší riziko vývoje gigantopapilární 

konjunktivitidy (GPC) nežli pacienti, kteří si 

čočky vyměňovali v delších intervalech.8 

Pravdivost tvrzení „kratší je lepší“ 

byla v souvislosti s nošením měkkých 

kontaktních čoček evidentní již od počát-

ků plánované výměny a jednorázového 

použití. Přestože některé specializované 

čočky byly i nadále vyměňovány méně 

často, začaly být nejčastěji předepisova-

né hydrogelové čočky měněny v měsíč-

ních a kratších intervalech. 

Premiéra jednodenních 
jednorázových čoček

Představení první jednodenní jednorá-

zové čočky v roce 1995 přineslo jednodu-

ché a pohodlné nošení kontaktních čoček, 

které osvobodilo uživatele od čištění 

a dezinfikování čoček. 

U nositelů čoček pro denní nošení se 

po převedení na čočky jednodenní jedno-

rázové prokázalo zlepšení vidění, komfortu 

nošení, výsledků vyšetření na štěrbinové 

lampě, snížení výskytu negativních sym-

ptomů a zvýšení celkové spokojenosti.9 Vý-

skyt rohovkových komplikací byl u čoček 

měněných denně nižší oproti ostatním ty-

pům čoček, a to včetně plynopropustných 

(RGP) čoček.10 Jednodenní jednorázové 

čočky vykázaly nejnižší stupeň celkových 

komplikací ze všech režimů denního 

nošení měkkých čoček, přičemž stupeň 

komplikací vzrůstal s prodlužujícím se 

intervalem výměny.11,12 

V posledních letech se stal relativní 

výskyt vážnějších komplikací u různých 

forem nošení čoček předmětem dalšího 

výzkumu. Studie pocházející z Manches-

teru ve Velké Británii vykázala nejnižší 

výskyt nezávažných keratitid ze všech typů 

měkkých čoček právě u uživatelů jedno-

denních jednorázových čoček.13

Další studie Stapletona a Darta14,15 ne-

potvrdila nižší riziko mikrobiální keratitidy 

(MK) ve srovnání s ostatními měkkými 

čočkami pro denní nošení. Nicméně více 

než polovina (52 %) uživatelů jednoden-

ních jednorázových čoček vykazujících 

MK přiznala alespoň občasné noční 

nošení,14 což je významný rizikový faktor 

MK. Jednodenní jednorázový režim nošení 

bývá spojován s nejnižším stupněm rizika 

závažné MK, studie však zaznamenala 

rozdíly ve stupni relativního rizika mezi 

jednotlivými značkami čoček.15 

Z klinického hlediska potvrdily po-

četné studie tvrzení, že u režimu výměny 

měkkých kontaktních čoček „kratší je 

lepší“.

Jedna ze studií sledovala dopad 

na komfort nošení u častější nežli jedno-

denní výměny hydrogelových čoček. Přes-

tože výměna čoček za nové vedla v půli 

dne k počátečnímu zlepšení komfortu, 

na konci dne nedosáhla rozdílných 

výsledků v pohodlí nošení.16 

V devadesátých letech bylo zre-

alizováno mnoho rozsáhlých studií 

týkajících se hydrogelových čoček, které 

srovnávaly klinickou výkonnost různých 

četností jejich výměny. V posledním 

desetiletí pak přišly na trh nové designy 

čoček ke korekci širší řady pacientů a si-

likon-hydrogely (SiH) navíc předběhly 

hydrogely jako materiál první volby 

na většině světových trhů. Proto bylo 

třeba dalších studií s nově dostupnými 

čočkami, aby přinesly více světla do dis-

kuze ohledně „pro“ a „proti“ jednotlivým 

frekvencím výměny. 
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Nástup  
sil ikon-hydrogelů

Představení prvních silikon-hydroge-

lových (SiH) čoček v roce 1999 znamenalo 

v technologii kontaktních čoček významný 

krok vpřed. Avšak klinická výkonnost první 

generace SiH a zároveň počáteční nechuť 

odborníků přijmout prodloužené nošení 

zapříčinily relativně nízké přijetí SiH čoček 

veřejností. Dnes jsou SiH nejčastěji přede-

pisovanými materiály například ve Velké 

Británii, kde představují polovinu ze všech 

nových aplikací a dvě ze tří opakovaných 

aplikací za účelem změny čoček.17 Přede-

pisování čoček pro prodloužené nošení 

představuje jen malou skupinu (5 %).

Frekvence výměny měkkých kon-

taktních čoček zůstala s rostoucím 

počtem předepisovaných alternativ 

i nadále předmětem diskuze. První ge-

nerace SiH doporučovala režim no-

šení s měsíční výměnou a prodlou-

žené nošení až do třiceti nocí. V roce 

2004 byly představeny čočky ACUVUE®  

ADVANCE® with HYDRACLEAR® jako čtr-

náctidenní alternativa SiH čoček a v dal-

ším roce následovaly čočky ACUVUE®  

OASYS® with HYDRACLEAR® Plus jako 

první z nové generace SiH čoček s nízkým 

modulem elasticity, koeficientem tření 

a smáčivosti dosaženým bez dodatečné 

povrchové úpravy.

V roce 2008 byla na trh uvedena první 

jednodenní jednorázová SiH čočka na svě-

tě, 1∙DAY ACUVUE® TruEye™. To znamenalo, 

že nyní byly SiH čočky dostupné ve všech 

třech nejčastěji předepisovaných frek-

vencích výměny. Dnes představují téměř 

všechny nově aplikované čočky ve Velké 

Británii čočky s měsíční a kratší dobou vý-

měny (99 %) a téměř polovina z nich (45 %) 

jsou čočky s jednodenní výměnou.17 

Frekvence výměny čoček se i nadále 

mezi trhy výrazně odlišuje.18 Například 

v Chorvatsku jsou jednodenní jednorázo-

vé čočky předepisovány jen u 6 % aplikací 

oproti 75 % aplikací v Hong Kongu. Se-

verní Amerika zůstává pod celosvětovým 

průměrem podílu aplikovaných jedno-

denních jednorázových čoček (30 %).  

Spojené státy a Japonsko představují 

trhy s nejvyšším celkovým pronikáním 

kontaktních čoček (16 % a 22 % v tomto 

pořadí)19, přičemž čtrnáctidenní čočky jsou 

nejčastější volbou ze všech typů čoček 

s plánovanou výměnou.20

Několik dostupných studií zkoumalo 

vliv frekvence výměny na výkonnost mo-

derních čoček. V průzkumu z roku 2007, 

který zjišťoval zkušenosti nositelů měsíč-

ních měkkých čoček s jejich kontaktními 

čočkami, byli nositelé používající různé 

značky měsíčních čoček – hydrogelových 

i silikon-hydrogelových – dotazováni 

na spokojenost s jejich stávajícími čoč-

kami.21

Více než dvě třetiny nositelů měsíč-

ních čoček (68 %) zaznamenaly snížení 

komfortu nošení v průběhu jednoho měsí-

ce, a to téměř stejně jak v případě nositelů 

hydrogelových, tak silikon-hydrogelových 

čoček. Na dotaz, ve kterém týdnu v měsíci 

začali vnímat, že jejich čočky jsou nepoho-

dlné, více než devět z deseti nositelů (95 %) 

uvedlo, že si začali uvědomovat nepohodlí 

ve třetím a čtvrtém týdnu nošení. Nositelé 

měsíčních SiH čoček, kteří zaznamenali 

nějaké nepohodlí, si je začali uvědomovat 

o něco dříve než nositelé hydrogelů. 

U více než poloviny nositelů se v prů-

běhu měsíce zhoršilo také subjektivní 

vnímání vidění a zdravotní stav oka. 

Přibližně dvě třetiny nositelů (64 %) poci-

ťovaly, že ke konci měsíce vidí méně ostře 

v porovnání s prvním dnem nošení, a více 

než polovina nositelů (53 %) považovala 

své čočky za méně zdravé pro své oči. 

I v tomto případě bylo vnímání nositelů 

SiH a hydrogelových čoček stejné. 

Výsledky průzkumu navíc prokázaly, že 

někteří nositelé měsíčních čoček si čočky 

měnili častěji než jednou měsíčně, aby si 

udrželi komfort nošení, a to bez ohledu 

na typ čoček. Jeden ze tří nositelů (34 %) 

pociťoval potřebu vyměnit si čočky před 

koncem měsíce kvůli nepohodlí, a to v pří-

padě nositelů hydrogelových i SiH čoček. 

Pokles výkonnosti čoček v souvislosti 

s jejich stářím zkoumali i další autoři. 

Nedávná studie zjišťovala zkušenosti paci-

graf 1  Celková spokojenost pacientů22
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denní nošení (komfort, symptomy a doba 

komfortního nošení), čtrnáctidenních 

ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus 

a měsíčních Air Optix® Aqua.22,23

U obou čoček se projevilo snížení 

výkonnosti v průběhu jejich doporučené 

životnosti, a to v některých případech už 

v prvním týdnu nošení. U čoček se čtrnác-

tidenní výměnou se komfort poměrně 

pomalu snižoval během celého plánu 

nošení (graf 1). Oproti tomu měsíční čočky 

vykázaly ostrý propad podílu pacientů, 

kteří byli spokojeni s celkovým komfortem 

již během prvního týdne nošení (z 85 % 

na 60 %), a nárůst podílu pacientů, kteří 

byli nespokojeni s komfortem nošení 

během zbývajících tří týdnů. Na konci mě-

síčního nošení bylo nespokojeno se svými 

čočkami 26 % nositelů oproti 10 % nositelů 

se čtrnáctidenním plánem nošení.

Výsledky týkající se komfortu nošení 

na konci dne (graf 2) ukázaly podobné 

rozložení, navíc se u nositelů měsíčních 

čoček zvýšil počet nekomfortních hodin 

nošení během měsíční životnosti čoč-

ky. Byl zaznamenán průměrný nárůst 

2,2 hodiny nekomfortního nošení mezi 

druhým a čtvrtým týdnem, což je statis-

ticky významný rozdíl. Klinické zhodnocení 

depozit, smáčivosti, barvicích se defektů 

rohovky a limbálního zčervenání navíc po-

ukázalo na pokles výkonnosti v čase, což 

může částečně vysvětlit snížení komfortu 

a zvýšení příznaků suchosti.

Výzkumníci také sledovali dopad 

frekvence výměny na návštěvy u očních 

lékařů v důsledku problémů spojených 

s nošením SiH čoček.24 Medián návratnosti 

na standardní roční preventivní prohlídku 

u nositelů s předepsanými čtrnáctidenními 

a měsíčními čočkami byl stejný, tj. nositelé 

obou typů přišli na kontrolu v průměru 

jednou za 13 měsíců. Byl však zjištěn vý-

razný rozdíl v četnosti návštěv spojených 

s klinickými obtížemi u nositelů měsíčních 

čoček. Nositelé měsíčních čoček přichá-

zeli častěji kvůli klinickým potížím s jejich 

čočkami (13 % u měsíčních čoček vs. 8 % 

u dvoutýdenních čoček, graf 3). Potíže se 

týkaly podráždění, nepohodlí a rozmaza-

ného vidění. 

Oční odborníci by měli při rozhodová-

ní o optimální frekvenci výměny SiH čoček 

zvážit výše uvedené závěry za účelem 

graf 2 Spokojenost s kom-
fortem na konci dne 
v průběhu nošení22

graf 3 Procento pacientů 
přicházejících na kon-
trolu v důsledku kom-
plikací souvisejících 
s nošením kontakt-
ních čoček24

zajištění zdraví a spokojenosti pacienta 

a efektivity provozu ordinace.

Další studie nositelů měkkých čoček 

(SiH a hydrogelových) byla věnována 

kontaktním čočkám a výskytu suchého 

oka.25 Tato studie neshledala mezi růz-

nými režimy nošení žádné významné 
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rozdíly v četnosti výskytu suchého oka 

spojeného s nošením kontaktních čoček. 

V tomto případě tedy hrají roli jiné faktory, 

nežli je plán nošení. Faktory, jako je obsah 

vody, materiál, doba nošení a odkládání 

čoček, rovněž poukázaly na souvislost 

s rohovkovými oděrkami (barvicí se de-

fekty rohovky).26 

Dodržování  
doby výměny

Pokud z klinických důvodů platí, 

že „kratší je lepší”, je to také v souladu 

s reálným chováním nositele čoček? Mezi 

odborníky existuje zásadní shoda v tom, 

že i přes počáteční obavy týkající se jed-

nodenních jednorázových čoček ohledně 

jejich možného opakovaného používání 

jsou nositelé jednodenních čoček nejvíce 

vyhovující skupinou. 

Jones a kolektiv6 byli mezi prvními, 

kteří přednesli své stanovisko, že nosite-

lé jednodenních jednorázových čoček 

pravděpodobně nejlépe dodržují režim 

nošení ve srovnání s ostatními uživateli 

jednorázových čoček a čoček s častou 

výměnou (98 % vs. 89 %).

Aktuální spotřebitelské průzkumy 

tento poznatek dále potvrdily. Průzkum 

provedený ve Spojených státech mezi 

nositeli čoček s doporučenou dobou 

výměny až šest měsíců zjistil, že nositelé 

jednodenních jednorázových čoček nejlé-

pe dodržovali plán nošení; 94 % nositelů 

s doporučenou každodenní výměnou 

čoček dobu výměny dodrželo, méně než 

6 % vyřadilo čočky každé dva dny a 0,5 % 

čekalo týden, než si čočky vyměnilo.27

Studie od Donshika a kolektivu28 zjis-

tila korelaci mezi předepsaným plánem 

výměny čoček a skutečnou výměnou 

čoček pacientem. Studie dále prokázala, 

že doporučená doba výměny byla méně 

a méně dodržována s prodlužující se 

dobou výměny. 

Také Morgan29 zaznamenal ve Velké 

Británii velmi vysokou úroveň dodržování 

plánu nošení mezi uživateli jednodenních 

jednorázových čoček. Až 97 % nositelů 

vyřadilo čočky každý den oproti 81 % 

nositelů čtrnáctidenních čoček a 82 % 

nositelů měsíčních čoček, kteří si měnili 

čočky v doporučené době. Zjistil rovněž 
shutterstock© wavebreakmedia ltd
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nošení mezi jednotlivými zeměmi.

I další autoři podpořili všeobecné 

stanovisko, že dodržování plánu výměny 

je ve Velké Británii podobné u čtrnáctiden-

ních a měsíčních čoček. Jones a kolektiv6 

shledali u těchto režimů nošení stejnou 

úroveň dodržování plánu výměny (89 %). 

Maximální doba výměny u čtrnáctiden-

ních čoček byla 28 dnů a u měsíčních 

čoček 50 dnů.

Můžeme shrnout, že řada současných 

studií přispěla k diskuzi o dodržování 

plánu nošení čoček. Dumbleton a spo-

lupracovníci vydali série zpráv založené 

na průzkumech provedených v Severní 

Americe, které se týkaly doby výměny 

měkkých kontaktních čoček, dodržování 

doporučení pacientem a odborníkem 

a důvodů pacientova nedodržení plánu 

nošení.

Průzkum nositelů SiH a jednorázových 

čoček pro denní režim nošení provedený 

v očních ordinacích ve Spojených státech 

sestával z 16 % nositelů jednodenních 

čoček, 45 % nositelů čtrnáctidenních 

SiH čoček a 39 % nositelů měsíčních SiH 

čoček.30 Z výsledků průzkumu vyplynulo, 

že 1% nositelů měsíčních čoček, 4 % no-

sitelů jednodenních čoček a 18 % nositelů 

čtrnáctidenních čoček obdrželo v ordina-

cích od očních specialistů pokyny, které se 

neřídily frekvencí výměny doporučovanou 

výrobcem. Čtyři procenta pacientů uvedla, 

že jim jejich odborník nedal žádná dopo-

ručení ohledně frekvence výměny. 

Čtyři z 10 pacientů, kteří dokončili 

průzkum, překročili doporučenou dobu 

výměny čoček. Na dotaz, po kolika dnech 

nebo měsících si čočky vyměnili, odpově-

dělo 15 % nositelů jednodenních čoček, 

že si je vyměnili po více než jednom dni, 

29 % nositelů měsíčních čoček po více než 

31 dnech a 59 % nositelů čtrnáctidenních 

čoček po více než 17 dnech. Nejčastěji 

uváděným důvodem bylo „zapomenutí, 

který den čočky vyměnit“ (51 %), a snaha 

„ušetřit peníze“ (26 %). 

Další studie uskutečněná stejnou sku-

pinou autorů v Kanadě a Spojených stá-

tech vykázala podobné výsledky, ačkoli se 

poměry nositelů lišily.31 Pacienty uváděná 

míra nedodržení frekvence výměny byla 

nejnižší u jednodenních čoček, následo-

valy měsíční čočky (33 % v Kanadě, 28 % 

ve Spojených státech) a čtrnáctidenní 

čočky (50 % v Kanadě, 52 % ve Spojených 

státech). 

Nicméně nedávné závěry podpořily 

stanovisko, že problém přenášení je větší 

u pacientů s měsíčními čočkami než 

u pacientů se čtrnáctidenním plánem 

výměny.32 Ve Spojených státech byl prove-

den spotřebitelský průzkum on-line mezi 

náhodně vybranými nositeli, kteří nevědě-

li, že zjišťované informace jsou určené pro 

výrobce kontaktních čoček. 

Výsledky ukázaly, že jen 43 % pacientů 

s předepsanými čočkami pro čtrnáctiden-

ní výměnu a 36 % pacientů s čočkami pro 

měsíční výměnu naprosto dodržovalo 

předepsaný plán výměny. 

„Méně významné přenášení“ (do jed-

noho týdne) uvedlo 65 % nositelů ve sku-

pině se čtrnáctidenní výměnou a 55 % 

nositelů ve skupině s měsíční výměnou. 

Avšak pouze 4 % pacientů ve skupině se 

čtrnáctidenní výměnou vykázala „extrémní 

přenášení“ (8 týdnů a více) ve srovnání 

s 23 % ve skupině s měsíční výměnou 

(graf 4). Měsíční nositelé byli tudíž více 

náchylní k extrémnímu přenášení, které 

potenciálně vede k problémům s kom-

fortem a/nebo kvalitou vidění. 

Autoři této studie32 neočekávají, že 

pacienti, kteří z nějakého důvodu nedodr-

žovali čtrnáctidenní plán výměny, by snad-

něji dodrželi pokyny odborníka, pokud 

by jim umožnil počkat s výměnou čoček 

čtyři týdny. Ukáže-li se tedy, že pacient 

nedodržuje doporučený režim výměny, 

je vhodné mu jako pravděpodobnou 

alternativu navrhnout přechod k jed-

nodenním čočkám. 

Další nedávná studie provedená 

ve Spojených státech zdůraznila důle-

žitost dodržování plánu nošení u no-

sitelů SiH čoček s ohledem na komfort 



8888

a vidění.33 V rámci studie hodnotili pacienti 

s čočkami pro čtrnáctidenní a měsíční vý-

měnu komfort a kvalitu vidění ráno a pak 

na konci dne, tj. když byly čočky nové 

a když již potřebovaly vyměnit. 

Pacienti dodržující plán nošení dosa-

hovali lepšího komfortu a vidění na konci 

dne a v okamžiku, když bylo třeba čočky 

vyměnit, oproti pacientům, kteří plán 

výměny nedodržovali, a to bez ohledu 

na režim nošení. Potenciálním nedostat-

kem této studie však bylo, že se vzorky lišily 

větším počtem nositelů torických čoček 

ve skupině se čtrnáctidenní výměnou než 

ve skupině s měsíční výměnou, což mohlo 

ovlivnit výsledky.

Autoři vypozorovali, že některé mate-

riály čoček lze optimálně měnit každé dva 

týdny, zatímco jiné materiály lze pohodlně 

nosit celý měsíc. Ve skutečnosti mohou 

mít dopad na komfort nošení kontaktních 

čoček mnohé vlastnosti čoček, tj. včetně 

vlastností materiálu, jako je modulus, 

hladkost, smáčivost a zvlhčující složky. 

Komfort nošení závisí také na tom, jak se 

na povrchu čočky v čase usazují proteiny, 

lipidy a alergeny.34

Argumenty pro a proti předepisování 

konkrétní frekvence výměny z hlediska 

dodržování plánu nošení mohou být tudíž 

nemístné. Namísto toho by bylo vhodnější 

vybrat pro daného pacienta nejlepší kom-

binaci vlastností čoček a způsobu, jakým 

bude čočka nošena.

Nová studie blíže osvětlila souvislost 

mezi očními komplikacemi spojenými 

s nošením kontaktních čoček a dodržo-

váním plánu výměny měkkých čoček.35 

U pacientů, kteří přenášeli čočky o více 

než trojnásobek doporučené doby, 

bylo zjištěno výrazně více komplikací 

než u pacientů, kteří dodržovali plán 

výměny. 

Je zajímavé, že tato studie zjistila roz-

díly v dodržování plánu nošení nejenom 

ve frekvenci výměny, ale také u jednot-

livých typů čoček. Uživatelé hydrogelů 

měli v porovnání s pacienty nosícími SiH 

čočky sklon přenášet čočky v průměru  

3–4x déle, než byla doporučená frek-

vence výměny (v průměru 44,8 dnů 

přenášení u pacientů s hydrogely, kte-

ří nedodržovali plán výměny, oproti  

16 dnům s SiH čočkami). 

Autoři tvrdí, že klíčovým faktorem 

je počet dnů, o které pacient přesahu-

je doporučený plán. Vypozorovali, že 

i pacienti, kteří ne zcela dodržují plán 

nošení, mohou snížit míru komplikací 

tím, že sníží počet dnů při přenášení 

svých čoček. 

Mezi odbornou veřejností si získal po-

zornost také fakt, že někteří oční odborníci 

předepisují pacientům plán výměny lišící 

se od doporučení výrobce.30 Mezi uvádě-

né důvody patří dojem, že některé typy 

čoček nesnižují svou výkonnost při nošení 

po delší dobu, než je doba doporučená vý-

robcem, a tudíž lze jejich frekvenci výměny 

prodloužit. Naopak v některých případech 

odborníci dokonce doporučili častější vý-

měnu, než je doba doporučená výrobcem, 

konkrétně u 1 % čtrnáctidenních čoček 

a až u 18 % měsíčních čoček.

Z anglického originálu „The long and the short of 

soft contact lens replacement“ autorek Anny Sulley 

a Sheily Hickson-Curran, publikovaného v odborném 

časopise Optician 2011, 241; 6288: 26–32, přeložila 

Marína Caistor.

Optometristka Anna Sulley pracuje jako Clinical 

Affairs Manager pro Evropu, Střední východ a Afriku 

ve společnosti Johnson & Johnson Vision Care. Sheila 

Hickson-Curran je Director of Medical Affairs ve spo-

lečnosti Vistakon, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 

ve Spojených státech.

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt 

na www.opticianonline.net, případně můžete požádat 

o zaslání, e-mail: kdudkova@its.jnj.com. 

Pokračování příště.

graf 4  Přenášení kontaktních čoček ve studii 
se 645 nositeli čoček na opakované 
použití
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pohodlím

né je stabilizovat pomocí balastu. Použití 

stabilizačních balastních oblastí na čočce 

přirozeně znamená, že čočka bude v urči-

tých místech silnější. Výsledkem je to, že 

v místě balastu, kde dochází k navýšení 

tloušťky čočky, se sníží prostupnost pro 

kyslík (Dk/t), což může způsobit případně 

až změny v rohovce.

Otázkou, kolik kyslíku rohovka oprav-

du potřebuje, se před více než 10 lety 

ve své práci zabývali Harvitt a Bonann. 

Za pomoci fluorofotometrie dokázali, že 

existuje vztah mezi pH rohovkového stro-

matu a přenosem kyslíku přes kontaktní 

čočku k povrchu rohovky. Prokázali, že čím 

je nižší hodnota Dk/t, tím kyselejší hodnoty 

má stroma. Aby nedocházelo k zakyselení 

stromatu rohovky při denním režimu 

nošení, musí čočka vykazovat hodnotu 

Dk/t alespoň 35.

Bohužel většina konvenčních hydroge-

lů nedosahuje této úrovně transmisibility, 

což může vést k chronickým hypoxickým 

změnám v rohovce, může vznikat také 

limbální hyperemie. Tyto změny prokázal 

Papas, když popsal přímý vliv hypoxických 

podmínek, které se zhoršují s časem, až 

k bodu, kdy pacient oznámí, že má ve ve-

černích hodinách červené oči. Vzhledem 

k vysoké hodnotě Dk u čoček Biofinity 

pacienti často sdělují, že oči zůstávají bílé, 

a to i pozdě večer.

Comfilcon A má hodnotu Dk 128x10-11,  

takže i v místě prizmatického balastu, 

tedy nejtlustším místě na čočce, klesá 

mezi dokonalým
Synergie

a úspěšným
designem čoček

vyvinutý a používaný pro kontaktní čočky 

Biofinity, a propojit jej s dobře zavedeným 

a úspěšným designem hydrogelových 

torických čoček.

Vývoj vlastních silikon-hydrogelových 

materiálů ve společnosti CooperVision 

započal po spojení s firmou Ocular 

Sciences Inc. (OSI) v roce 2004. Vzniklo 

nové vývojové a výzkumné centrum 

v Pleasantonu v Kalifornii. V roce 2006, 

po dlouhém výzkumu a četných proto-

typech, uvedla společnost CooperVision 

na trh čočky Biofinity (známé je i materiá-

lové označení comfilcon A). Tento materiál 

znamenal úplný odklon od předchozích 

silikon-hydrogelových materiálů. První 

generace silikon-hydrogelů totiž musela 

být povrchově upravena, aby se předešlo 

diskomfortu, který způsoboval hydrofobní 

monomerní silikon na povrchu čočky. 

Nová generace silikon-hydrogelů již 

využívá vnitřní zvlhčující látku, například 

polyvinylpyrrolidon (PVP). V roce 2006 

přicházejí na trh čočky Biofinity s novým 

unikátním vztahem mezi obsahem vody 

a permeabilitou kyslíku (Dk).

Všechny měkké torické čočky mají 

sklon k rotaci nasálním směrem a je nut-

S příchodem silikon-hydrogelových 

měkkých kontaktních čoček byly 

nové materiály nevyhnutelně vyu-

žity také pro další optické parametry, a to 

nejprve torické a následně multifokální. 

Proto se i společnost CooperVision, která 

je největším výrobcem hydrogelových 

torických kontaktních čoček na světě, 

logicky rozhodla rozvíjet své vlastní torické 

silikon-hydrogelové čočky. Pro společnost 

bylo důležité využít nový technologicky 

vyspělý silikon-hydrogelový materiál, 



Česká oční optika 2/2011

p
ří

lo
h

a 
Ko

nt
ak

tn
í č

oč
kyDk/t pouze na 44x10-9, což je stále vysoko nad Harvittovými & 

Bonannovými kritérii pro denní režim nošení 35x10-9. Kontaktní 

čočky Biofinity s nejvyšší hodnotou Dk ze všech současných si-

likon-hydrogelových torických čoček spolu s širokým rozsahem 

dioptrických parametrů od –10,00 do +8,00 D sféry, ve 4 cylind-

rických hodnotách a všech osách v krocích po 10°, představují 

velmi užitečnou volbu pro korekci astigmatismu.

Faktory ovlivňující pohodlí

Propustnost kyslíku a pohodlí při používání čoček Biofinity 

je výsledkem nové materiálové technologie, nazývané AQUA-

FORM. Ta umožnila vytvořit čočku, která nepotřebuje ani povr-

chové úpravy ani vnitřní zvlhčující látky. Tohoto výsledku bylo 

dosaženo využitím dlouhých silikonových řetězců ve vysoce 

hydrofilním materiálu.

Materiál Biofinity s technologií AQUAFORM má nízký modul 

pružnosti, což je důležitá vlastnost pro dosažení maximálního 

pohodlí. Dnes již byla uzavřena debata o vlivu modulu pružnosti 

(tuhosti) na pohodlí a není pochyb o tom, že vysoký modul pruž-

nosti je spojen se sníženým pohodlím. Všichni máme v paměti 

počáteční nepohodlí s RGP čočkami, a tak nás nepřekvapí, že 

tužší materiál zvyšuje nepohodlí. Nesmíme také zapomínat, že 

kontaktní čočka a horní víčko tvoří dynamickou soustavu, kdy 

se horní víčko neustále posouvá po povrchu čočky. Jakýkoliv 

odpor proti tomuto pohybu se projevuje změnou celkového 

pohodlí. Tento odpor vůči pohybu lze vyjádřit koeficientem tření 

a spolu s dalšími vlastnostmi je uveden v tab. 1.

Čočky Biofinity mají srovnatelně nízký koeficient tření, 

který je skutečně důležitým faktorem pro komfort nošení. Další 

důležitý bod je okraj čoček. Čočka Biofinity se může pochlubit 

konzistentním okrajem, který je nejen dobře zaoblený, ale je 

také mírně posunutý vzad do centra. Přímý vliv na chování 

čočky na oku má také její smáčivost. Od materiálu čoček očeká-

váme, že udrží souvislý slzný film co nejdéle mezi jednotlivými 

mrknutími. 

Design čoček

Vlastnosti silikon-hydrogelových materiálů, jako je Biofinity, 

jsou zcela odlišné než vlastnosti předchozích hydrogelových 

generací čoček, a proto je potřebné provést odpovídající 

úpravy pro zachování správné funkčnosti čoček. Torické čočky 

společnosti CooperVision jsou úspěšně aplikovány více než 

Biofinity® toric

komfort + stabilita = 
skvělé vidění

CooperVision Limited, organizační složka
tel. 274 008 411; www.biofinity.com

tab. 1  Vlastnosti kontaktních čoček Biofinity (comfilcon A)

Obsah vody  48 %

Propustnost kyslíku (Dk) 128x10-11

Modul pružnosti (MPa)  0,75

Koeficient tření  0,015

Povrchové úpravy  žádné

Klasifikace FDA  skupina 1
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10 let u klientů z celého světa. Proč tedy 

dělat změny? Původní požadavek spo-

lečnosti CooperVision na vývojový tým 

v Pleasantonu byl použít velmi úspěšný 

materiál Biofinity a propojit jej s designem 

torických hydrogelových čoček.

Jak již bylo řečeno, všechny měkké 

torické čočky vyžadují stabilizační balast. 

Torické čočky od společnosti CooperVisi-

on nejsou výjimkou a jejich design navíc 

obsahuje souměrné horizontální ztenčení 

profilu v balastní zóně. Tím je zajištěna 

stejnoměrná tloušťka čočky v širokém 

rozsahu hodnot. Když pacient začne 

mrkat, horní víčko přechází dolů přes po-

vrch čočky. Pokud by na čočce existovaly 

rozdíly v tloušťce, horní víčko nebude pů-

sobit stejnoměrným tlakem při přechodu 

přes čočku, bude ji roztáčet a posouvat 

mimo ideální polohu. Tento rotační efekt 

a posun mimo ideální osu čočky se pro-

jeví očekávanou ztrátou vidění. Interakce 

čočka – víčko je klíčovým rysem nového 

designu, který byl nyní začleněn do čoček 

Biofinity Toric. 

Aplikace čoček 
Biofinity Toric

Čočky Biofinity Toric se na oku jeví 

o něco těsnější než předchozí generace, 

a to ve snaze dosáhnout větší efektivity 

aplikací, obdobně jako je tomu u čoček 

Biofinity sférické. Potvrzuje to také fakt, že 

sagitální hloubka čoček Biofinity Toric je 

o 12 % větší než u sférické verze.

Prvním předpokladem úspěšné apli-

kace čoček Biofinity Toric je aktuální 

brýlová korekce. Po jejím ověření je nutné 

hodnoty převést pomocí přepočtové ta-

bulky na oční refrakci. Hodnoty středních 

až vysokých refrakčních vad je důležité 

přepočítávat velmi pečlivě, protože po-

měrně často je výsledná hodnota cylindru 

nižší, než je tomu v brýlích. Například při 

korekci vady –6,50/–1,25x180° bude vý-

sledná hodnota čočky pouze s cylindrem 

–0,75. Můžeme si zde pomoci hodnotami 

keratometrie, které nemají vliv na primární 

volbu čočky, ale mohou nám být užitečné 

pro následné dokorigování. 

Základní zakřivení čoček Biofinity Toric 

je 8,7 mm a celkový průměr 14,5 mm. Je 

třeba dbát na to, aby čočka před kontrolou 

byla dobře usazená a je vhodné odeslat 

před vlastní kontrolou čočky klienta 

na procházku. Po jeho návratu si pečlivě 

zaznamenejte přesnou polohu laserových 

značek na čočce a všechny odchylky 

započtěte do finální korekce. Nyní jste 

schopni provést konečnou objednávku.

Rozsah hodnot je od –10,00 až 

po +8,00 D v kombinaci se čtyřmi hod-

notami cylindru ve všech osách po 10°. 

Je také samozřejmě možné použít čočky 

Biofinity Toric jen na jedno oko a sférickou 

čočku Biofinity na druhé. Výjimečně může 

klient vnímat nepatrný, pokud vůbec něja-

ký, rozdíl v komfortu mezi čočkami, ale ten 

bývá často převážen výrazným zlepšením 

vidění, obzvlášť pokud se jedná o domi-

nantní oko s malým cylindrem –0,75.

Předcházejte přerušení 
nošení čoček

Graeme Young ve své studii před 

osmi lety upozornil na neúměrně velkou 

skupinu astigmatických pacientů, kteří 

opouštějí používání kontaktních čoček. 

Zdůrazňuje nepoměr, když 44 % našich 

pacientů má astigmatismus, ale jen 22 % 

všech aplikovaných měkkých čoček je 

torických. V posledních pěti šesti letech 

většina výrobců čoček rozšířila nabídku 

sortimentu právě o –0,75 cylindr. To zna-

mená, že pacient s nízkým astigmatismem, 

kterému byla v minulosti aplikována sfé-

rická čočka, může nyní využít tuto nízkou 

cylindrickou hodnotu a významně zlepšit 

především vidění na práci do blízka. 

Za další důvod nízkého počtu nositelů 

torických čoček Young označil nepohodlí. 

Vylepšené materiály by však měly pomoci 

tento problém vyřešit. Je třeba připome-

nout, že všechny důvody opuštění čoček 

byly asymptomatické. Vaše pozornost by 

se vždy měla zaměřit na pacienty s ne-

korigovanou nízkou hodnotou cylindru 

a na klienty používající starší hydrogelové 

materiály. 

Rozvíjejte svou praxi 
s kontaktními čočkami

S využitím moderní elektronické 

komunikace jsou naši klienti informováni 

více než kdy jindy. A to nejen o svých 

kontaktních čočkách, ale i o možnostech, 

kde je mohou získat. Od Facebooku až 

po Twitter otevřeně mluví o svých zkuše-

nostech s čočkami. Když tématu nerozumí, 

prostě je „vygooglují“. Dnešní pacienti jsou 

tak lépe informováni a chytrý odborník 

může využít stejných kanálů k jejich infor-

mování o nejnovějším vývoji v materiálech 

a designu. 

Čočka Biofinity má široký rozsah pa-

rametrů a velmi vysokou propustnost pro 

kyslík, která umožňuje flexibilní používání 

(čočku Biofinity schválila správa FDA pro 

prodloužené nošení). Čočky Biofinity Toric 

představují skvělou příležitost k převedení 

stávajících nositelů torických čoček a oslo-

vení pacientů s nízkým 0,75 cylindrem, a to 

i v šikmých osách.

Z anglického originálu: Walker, J.: Synergy between 

pure comfort and successful lens design, uveřej-

něného v časopise Optician v roce 2010, přeložil  

Bc. Tomáš Dobřenský.

Jonathan Walker je globální profesionální konzultant 

společnosti CooperVision.


