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slevou osmdesát procent, další položkou je 

dorovnání nákupní ceny, pronájem obcho-

du, dále zde máme plat pro zaměstnance, 

který Vám brýle vyrobil, a pak ještě položka 

za elektřinu, topení a telefon, protože jsme 

Vám dvakrát volali. Jo, a málem bych zapo-

mněl na přiměřený zisk, ze kterého jsem živ. 

Dohromady to máme...“ 

Hodně štěstí přeje

Mgr. Vilém Rudolf
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brýlí je mu přece jen divné, že přes ně ne-

vidí tak, jak mu optik slíbil. Údiv pokračuje, 

když po pár dnech nošení začne odpadá-

vat vrstva antireflexu a zmíněný optik mu 

nebere telefon...

„Můžete mi dát osmdesát procent sle-

vy?“, ptá se klient optika v jiné provozovně, 

která žádné podobné nabídky na výloze 

neinzeruje. „Ale jistě“, odpoví optik. Při 

konečném vyúčtování potom předčítá 

ohromenému klientovi jednotlivé položky 

zakázky: „Tak to máme kompletní brýle se 

„Osmdesát procent slevy Vám bude 

stačit?“, ptá se optik klienta, který je již do-

statečně zmaten tím, jaké výhody a slevy 

provozovna na popsaných výlohách nabízí. 

„A budou ta skla skutečně kvalitní?“, ptá se 

nevěřícně klient. „No samozřejmě! Za dva-

cet procent ceny to ani jinak být nemůže. 

A ještě nám zbude.“ Klient odchází nadšen, 

jak ušetřil, ale při vyzvedávání hotových 

Editorial



4

Krok vpřed

V době, kdy vychází poslední letošní číslo časopisu Česká oční opti-
ka, je nám všem již téměř jistě známo, jak rok obchodně dopadne. 
Je jasné, že na rok 2011 nebudeme vzpomínat jako na rok, který 

se v oční optice skutečně vydařil. 

malých provozoven. Další nárůst počtu 

optik způsobila strategie řetězců a také 

vznik nových řetězců podle hesla, že všich-

ni v krizi nemůžou prohrát. V neposlední 

řadě počet optik roste také tzv. dělením, 

to znamená, že zaměstnanci odcházejí 

a zakládají si své vlastní firmy. To vše vedlo 

k tomu, že v České republice je v průměru 

7 500 obyvatel na jednu provozovnu oční 

optiky. Porovnání s některými evropskými 

státy nalezneme v tab. 1.

Jak je vidět, jsme na tom podobně jako 

jinde v Evropě, jenom kupní síla a vztah 

k brýlím jsou u nás odlišné. Průměrný 

roční výdaj na optickou pomůcku v České 

republice je 34 euro.

Dalším typickým jevem posledních 

dvou let je neutuchající nabídka ohrom-

ných slev. Slevy podle věku, polovina 

zdarma, druhé brýle zdarma, vyšetření 

zdarma... Je však dobře známo, že o sku-

tečné slevy často nejde. Mnohokrát jsou 

slevy spojeny s tím, že zákazník musí kou-

a dva zpět

patří události v Řecku, změna daňových 

sazeb... O makroekonomických ukazate-

lích se toho v médiích píše tolik jako ještě 

nikdy. Pohled do optických řad je však 

také zajímavý. Počet očních optik a jeho 

růst nezastavila ani zhoršená ekonomic-

ká situace, celkový počet optik stoupal. 

Mnoho podnikatelských subjektů řešilo 

pokles tržeb otvíráním nových a hlavně 

Pokud se za pomalu končícím rokem 

ohlédneme, můžeme vidět některé 

změny.

Především si většina kolegů myslela, že 

špatné výsledky z roku 2009 se nebudou 

opakovat, obzvláště poté, co rok 2010 

byl lepší. Ekonomové tomu říkají krize 

dvojitého W. Po malém zlepšení přijde 

ještě horší výsledek. Příčin je celá řada, a to 

jak makroekonomických, tak i oborových. 

Mezi ty, které nejsme schopni ovlivnit, 

tab. 1 Počet obyvatel na jednu provozovnu oční optiky v České republice

země počet obyvatel na jednu 
optiku

průměrný výdaj na optickou 
pomůcku/rok (euro)

Německo 6 900 56

Francie 5 800 80

Velká Británie 8 600 43

Itálie 6 000 41

Španělsko 5 900 34
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pit jiný výrobek bez slevy, nebo se cena 

výrobku nejdříve zvedne a pak se udělá 

akce, nebo se nabízí neznačkové zboží 

za cenu značkového. V poslední době se 

dokonce objevují takové nabídky, že starší 

typ zboží je nabízen v akci jako novinka. 

Mnohé podobné aktivity jsou na hranici 

zákona o informacích zákazníkovi, nebo 

jsou přinejmenším za hranicí etiky. V kaž-

dém případě to vede k jednomu závěru: 

zákazník již slevy trvale očekává a pře-

devším klesá jeho tzv. referenční cena, 

tj. kolik je ochoten za daný druh zboží 

zaplatit a co považuje za reálnou cenu 

k nabízené službě. Výsledkem je pokles 

marže a tržeb. Kruh se uzavírá tím, že 

pokles tržeb se nahradí počtem zakázek. 

Ten se zase zvedne tím, že přijde více lidí 

za nabízenou slevou. V zásadě tak trpí 

celý trh a je to vidět mimo jiné na tom, že 

optiky mění své dodavatele ze standard-

ních za jiné a tlačí na lepší nákupní ceny. 

Na úplném konci se vše odrazí na daňo-

vém přiznání, neboť celá řada firem, jež 

byly zvyklé na zisk, se dostala za poslední 

roky do ztráty. Odpověď na otázku, jak 

dlouho může tato situace trvat a kam až 

může dojít, je skutečně těžká a složitá. 

Bohužel se ukazuje, že lukrativnost oboru 

oční optika pomalu klesá, obor ztrácí svůj 

glanc a nižší je i zájem investorů. 

Zajímavý je také pohled na to, jak se 

vyvíjí obrat za prvních deset měsíců roku 

2011 ve srovnání se stejným obdobím roku 

2010. Na grafu 1 je vidět, kolika procentům 

optik obrat rostl, kolika procentům naopak 

klesal a o kolik procent.

Fenoménem roku 2010 je určitě 

pojem nestátní zdravotnické zařízení 

a povinnost registrovaného optometristy 

pracovat v takto certifikovaném pracovišti. 

Celá řada optik měnila svůj interiér nebo se 

dokonce stěhovala jen proto, aby naplnila 

požadavek zákona. Téměř 70 % optik, které 

provádějí měření zraku, hlásí k dnešnímu 

dni splněno. Protože jsme v Čechách, 

proběhla na uvedené téma celá řada 

kontrol (většinou na udání) a výsledkem je 

zákaz provádět měření zraku nebo i před-

běžné soudní opatření až do odstranění 

nedostatků kontroly. V každém případě 

je nestátní zdravotnické zařízení nedíl-

nou součástí života optometristy u nás. 

S optometristou je dále spojen kreditní 

vzdělávací systém. Po prodloužení doby 

registrace o 4 roky okamžitě poklesl zájem 

o vzdělávání, což bylo vidět na různých fi-

remních seminářích a vzdělávacích akcích.

Svou vlastní kapitolu sehrály v oboru 

optiky i nové způsoby distribuce brýlí 

k zákazníkovi. Velká vlna nevole optiků se 

zvedla proti nové strategii prodeje brýlí 

OptikDoDomu nebo tzv. kiosku (samo-

obslužná oční optika).

Lze vůbec v situaci, která panuje 

v Evropě, předvídat, jak bude vypadat rok 

2012? Velcí dodavatelé např. brýlových 

čoček v tomto období sestavují plány 

a připravují se na rok, který rozhodně bude 

zajímavý. V čem?

•	 Změna ekonomické situace – růst 

HDP, státní rozpočet a jeho úpravy.

•	 Změna DPH – politici předpoklá-

dají, že prodávající nebudou ceny 

měnit, čímž vezmou DPH na svá 

bedra a sníží si marži. To bude reklam 

na výlohách: U nás ceny stejné 

i po změně DPH!

•	 Všeobecná zdravotní pojišťov-

na (VZP) – přibližně 9 % obratu 

v optikách tvoří VZP. Bude mít naše 

největší pojišťovna dost prostřed-

ků na včasné úhrady? Jak se bude 

platba zpožďovat?

•	 Počet laserových operací – v letech 

2010 i 2011 klesal. O tom dost 

výmluvně svědčí i obrovský konku-

renční boj mezi dvěma největšími 

firmami na trhu v České republice. 

I přesto je část zákazníků pro optiku 

určitým způsobem ztracena.

•	 V neposlední řadě bude zajímavé 

sledovat střet optiků s novými způ-

soby podnikání v optice – viz výše 

popsané nové strategie prodeje.

•	 Díky ekonomické situaci lze sledovat 

jeden z dalších trendů, kterým je 

prodlužování doby nošení brýlí. 

Následkem toho bude také výrazně 

klesat počet zakázek v optikách.

•	 Optici jsou často v ekonomice 

i marketingu velmi nepoučitelní, 

nejsnazším marketingovým nástro-

jem pro ně zůstává snížení ceny. 

Předpoklad je takový, že tato cesta 

do pekla bude bohužel pokračovat 

i v roce 2012.

Co říci na závěr? Dovolil jsem si tu dr-

zost odhadnout, co se bude dít, a přitom 

to dnes nikdo neví. Nezbývá než si držet 

palce. Tak si je držme.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

17,2 %

6,9 %
1,7 %

36,2 %

37,9 %

růst od 0 % do +4,9 %

pokles od 0 % do –4 % 

pokles od –4,1 % do –7 %

pokles více než –7,1 %

růst +5 % a více 

graf 1  Vývoj obratu očních optik za prvních 
deset měsíců roku 2011
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Za druhé: okamžitě poznáme, kdo 

patří k personálu a kdo ne. Manažeři těchto 

obchodů velmi dobře vědí, proč od svého 

personálu vyžadují určitý způsob oblékání, 

a vědí, že se jim dokonce několikanásobně 

vrátí investice do „uniforem“. Bermudy 

od Bosse a vietnamky, byť z krokodýlí kůže, 

do obchodu nepatří. Nebo se snad mýlím?

Pravidlo č. 9
Při rozhovoru se zákazníkem 
se nesmíme ničím nebo 
nikým nechat rušit.

V obchodech často vídáme, že se 

prodávající při obsluze jednoho zákazníka 

věnuje ještě několika dalším činnostem. 

Odbíhá k telefonu, odpovídá na dotazy 

kolegů. Telefon v obchodě nemá co dě-

lat – a když už tam je, tak jedině vypnutý, 

se zapnutým záznamníkem. Teprve když 

máme volno, můžeme zodpovědět pří-

padné vzkazy. 

Představme si následující situaci: 

během prodejního rozhovoru zazvoní 

telefon, my se zeptáme zákazníka, zdali 

můžeme telefon zvednout. Pokud zákaz-

ník svolí, opustíme jej a jdeme telefonát 

vyřídit. V telefonu nám ovšem někdo 

oznámí, že je to omyl. Takovéto zcela zby-

tečné přerušení prodejního rozhovoru se 

negativně projeví na celkovém výsledku 

prodeje.

Podobná situace nastane, když nám 

kolega přeruší náš prodejní rozhovor kvůli 

nějaké zcela jistě nepodstatné otázce. Je 

přece všeobecně neslušné přerušovat 

„cizí“ rozhovor. Toto je však jedna ze zásad, 

kterou bychom si měli se svými kolegy 

ujasnit a určit si jasná pravidla. Rozhovor se 

zákazníkem by měl být pro nás „posvátný“ 

a to musí akceptovat naši kolegové včet-

ně vedoucího i majitele obchodu. My se 

přece snažíme o to, aby u nás měl zákazník 

pocit, že je ten nejdůležitější a že se věnu-

jeme jenom jemu. Tím si také získáme jeho 

tolik potřebnou důvěru. 

Jsem přesvědčen, že se tyto „nešvary“ 

dají velmi jednoduše odstranit. 

V případě telefonu stačí přístroj nasta-

vit tak, aby jednou nebo dvakrát zazvonil 

a poté se přepnul na záznamník, který 

oznámí volajícímu: „...momentálně jsme 

Psychologie 
prodeje

5. část

V úvodu této části se ještě krátce 

vrátíme k tématu oblečení personálu 

z minulého čísla. Když se podíváme nejen 

do luxusních obchodů, ale i do prodejen 

různých řetězců (a tím nemám na mysli 

jenom optiky), zcela nepochybně si všim-

neme dvou zásadních věcí. 

Za prvé: na první pohled vidíme, co 

se v tomto obchodě nabízí. Je to dáno 

tím, že je v těchto obchodech vystaveno 

především zboží určené k prodeji, že není 

schováno za různými nabídkami zpravidla 

doplňkového prodeje.

psychologie prodeje   psychologie   prode
je  psychologie prodeje   psychologie   psy-
chologie prodeje   psychologie prode
prodeje   psychologie prodeje  psycholo-
gie prodeje   psychologie prodeje   psy
chologie prodeje   psychologie prodeje   
psychologie prodeje   psychologie   prodeje   
psychologie prodeje   psychologie prodeje   
psychologie prodeje   deje   
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všichni zaneprázdněni, zanechte nám 

prosím vzkaz...“. Samozřejmě je nezbyt-

né si ve chvilce volna případné vzkazy 

poslechnout a patřičně na ně reagovat. 

O soukromých mobilních telefonech v ob-

chodě jsem se už zmiňoval, můžu tedy jen 

zopakovat: soukromé hovory do obchodu, 

kde se pohybují zákazníci, nepatří, a to ani 

v případě, že právě nikoho neobsluhuji! 

Mimochodem, komu z nás nevadí, když 

v restauraci při obědě někdo u vedlejšího 

stolu hlasitě telefonuje. Přiznejme si, tro-

chu rušivé to přece jenom je. 

A co se týče kolegů, kteří s námi mu-

sejí během našeho prodejního rozhovoru 

něco „důležitého“ bezpodmínečně řešit, 

nebo mají potřebu nám radit, zde by 

snad stačila dohoda mezi kolegy. To však 

platí i pro „dobře míněnou pomoc“. Pokud 

prodávající sám svého kolegu nevyzve, 

aby například řekl svůj názor na vybranou 

obrubu, nebo ho nepožádá o radu při 

výběru brýlových čoček, nesmí se dru-

hým do prodejního rozhovoru vměšovat. 

To platí také pro „starší“, kteří chtějí radit 

„mladším“. My starší bychom si měli uvě-

domit jedno: tím, že se našeho mladšího 

kolegu snažíme opravovat a radit mu před 

zákazníkem, znervózňujeme nejenom 

jeho samotného, ale i zákazníka.

Pravidlo č. 10
Zákazníka vždy informujeme 
o tom, co a proč budeme 
dělat.

Jak už jsem se zmínil, zákazníkovi se 

musíme intenzivně věnovat a bez zá-

važného důvodu jej nesmíme opouštět. 

Pokud je skutečně nezbytně nutné vzdálit 

se od zákazníka, je to možné pouze s jeho 

svolením. To znamená, že zákazníkovi řek-

nu, proč ho opouštím, kam jdu a rovněž 

je důležité mu sdělit, jak dlouho to bude 

trvat. Teprve s jeho svolením můžu vstát 

nebo se otočit a odejít. Vždy, když hovo-

řím se zákazníkem, dívám se mu do očí 

a stojím nebo sedím k němu čelem. Nikdy 

nemluvím se zákazníkem, stojím-li k němu 

bokem, nebo když jsem na odchodu. 

Možná, že se tyto zásady zdají na prv-

ní pohled jako nepodstatné maličkosti, 

ale dodržování těchto nepodstatných 

maličkostí nás přivede blíže k cíli, kterým 

je zákazníkova důvěra. A zákazník, který 

nám důvěřuje, je přece nejvyšší cíl, jehož 

chceme dosáhnout. Takový zákazník se 

k nám jistě rád vrátí, a nejen to, udělá 

nám tu nejlevnější, ale zároveň nejlepší 

a nejúčinnější reklamu – doporučí nás dál.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz

www.richard-optik.cz

Pokračování příště.

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

shutterstock© Monkey Business Images 



10

Kongres

OPTOMETRIE

a anatomické přizpůsobení dětských 

brýlí	•	Prodej	progresivních	čoček	v	praxi	•	

Kamerové systémy v praxi očního optika/

optometristy.

V sobotu večer proběhl party-raut, 

který se již stal nedílnou společenskou 

součástí kongresů organizovaných Spo-

lečenstvem. Kromě dobrého jídla a pití se 

o zábavu v Pivovarské restauraci postarala 

zpěvačka Charlotte Fairman se svojí kape-

lou a později DJ Pachta X.

Během kongresu probíhaly v přileh-

lých chodbách prezentace 14 společností 

podnikajících v oboru. Generálními spon-

zory kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2011 

byly společnosti Johnson & Johnson Vision 

Care a Optika Čivice, kterým děkujeme 

jak za významné přispění do odborného 

programu, tak především za poskytnutí 

finančních prostředků, bez kterých by se 

akce pravděpodobně nemohla uskutečnit.

Děkujeme také 333 účastníkům za to, 

že se našich kongresů účastní v hojném 

počtu, a to i v době, kdy už nejde pouze 

o „hon za kredity“. Oproti minulým rokům 

k optometristům přibylo více optiků a také 

kolegů ze Slovenska. Reakce účastníků 

na průběh akce byly vesměs pozitivní. Ně-

kolik podnětných doporučení k programu 

a organizaci jsme přijali s díky a těšíme se 

na příští kongres, který bude snad ještě 

lepší a proběhne v roce 2012 opět na pře-

lomu léta a podzimu.

Ing. Pavel Šebek

scoo@scoo.cz

V září proběhl v novém Univerzitním 

Kampusu Bohunice v Brně již šestý ročník 

odborného kongresu, který organizuje 

SČOO pro optometristy v rámci kreditního 

systému jejich celoživotního vzdělávání. 

Letos byl kongres připraven nově také pro 

optiky, kteří sice kredity k provozování své 

profese nepotřebují, nicméně i pro ně je 

vzdělávání přínosné. Název akce byl proto 

rozšířen na OPTOMETRIE-OPTIKA.

Moderní přednáškové prostory Kam-

pusu byly pro konání kongresu přímo 

ideální. Kongres odborně zahájil bývalý 

prezident ECOO a WCO Robert Chappell 

prezentací „Vision 2020 – Budoucnost op-

tometrie a optiky“. Poté zazněly přednášky 

českých oftalmologů na téma: Spolupráce 

optometristy a lékaře v refrakční ambu-

lanci, Management pacienta s alergickou 

konjunktivitidou, Hranové filtry a jejich 

užití v oftalmologii.

Odborný program však probíhal pře-

devším ve formě menších hodinových 

seminářů zaměřených odděleně buď 

na optiku, nebo na optometrii. Účastníci 

mohli volit mezi 21 následujícími semináři:

•	Vyšetřování	 slzného	 filmu	 a	 kon-

taktní	čočky	•	Fotografování	štěrbinovou	

lampou	•	Zdraví,	hygiena	očí	a	kontaktní	

čočky	•	Astigmatismus	a	kontaktní	čočky	

•	Celková	onemocnění	 a	 jejich	manifes-

tace na předním i zadním segmentu oka 

•	Mýty	 a	pravdy	o	 astigmatismu.	Dávat	

kontaktní	čočku	na	0,5	cylindru?	 •	Rezis-

tentní	bakterie	v	kontaktologii	•	Prevence	•	

Astenopické potíže při sledování 3D filmu 

•	Péče	o	nositele	kontaktních	čoček	•	Kon-

taktní	čočky	a	slzný	film	•	Kdy	je	kontaktní	

čočka	správně	vybraná?	•	Jak	přistupovat	

ke	korekci	malých	očních	vad?	•	Správné	vi-

dění	řidičů	•	Zásady	práce	s	prizmatickými	

lištami	•	Správné	přenesení	prizmatických	

korekčních	hodnot	do	optické	pomůcky	•	

Jak je pro optika důležitý loajální zákazník? 

•	Objektivní	hodnocení	kvality	antireflex-

ních	vrstev	•	Materiály	pro	výrobu	obrub	

a brýlových čoček, přehled vlastností, 

ukázky,	možnosti	 oprav	 atd.	 •	 Centrace	

6. VZDĚLÁVACÍ KONGRES ZAŘAZENÝ DO KREDITNÍHO SYSTÉMU

17. - 18. září 2011 | Univerzitní Kampus Bohunice, Brno 

Pořadatel Generální sponzoři

logotabule-A3-2011.indd   1 15.9.2011   1:38:29
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laser

Také se vám stává, že za vámi chodí kli-

enti s dotazem, zda podstoupit laserovou 

operaci na odstranění refrakční vady? Také 

jste zděšeni masovou kampaní, ve které 

laserová centra propagují své výkony? 

Na základě masové kampaně ze strany 

lékařů a jejich nadšení jsem se rozhodla, 

že se podívám blíže na rizika a komplikace, 

které jsou s těmito zákroky spojené. Kromě 

superlativ jsem totiž z úst lékařů neslyšela 

jediné negativum. 

Jestliže se podíváme na statistiky, 

hovoří pouze o spokojenosti a úspěšnosti. 

Tyto pocity jsou naštěstí rozebírány z mno-

ha hledisek. Pokud tedy bude klient soud-

ný, uvědomí si to, co tyto statistiky sice 

říkají, ale ne tak zjevně. Údaj o 98% úspěš-

nosti říká, že 2 % výkonů úspěšná nebyla. 

Pravda, jsou to 2 ze 100 – ale kde je záruka, 

že zrovna já nebudu jedna z těch dvou? 

Moderní člověk hledající informaci 

usedne ke svému počítači a zadá ve vy-

hledávači klíčová slova, proto jsem se i já 

rozhodla jít touto cestou.

Zadaná klíčová slova:  
krátkozrakost + odstranit

Opakující se zkratky LASIK, LASEK, PRK. 

Jedná se o jednotlivé techniky provedení 

chirurgického zákroku. Metody se liší 

hloubkou, ve které je zákrok prováděn, 

a v tom, které struktury jsou zákrokem 

trvale změněny.

Více než cokoli jiného neustále pou-

tají moji pozornost (tedy ne že by mě to 

zajímalo, ale nelze si nevšimnout) slogany 

jako „cenově dostupné – bezbolestné – 

šetrné“. Pokud se na to soustředíte víc, tak 

i na stránkách zdánlivě laických, kde se 

klienti svěřují se zážitky z podstoupeného 

Co s refrakční 
vadou aneb

„Žádný chirurgický zákrok není bez rizika. Všichni pacienti mají nárok 
být o těchto rizicích informováni a měli by být ochotni přijmout svůj díl 
odpovědnosti. Jedinou možnou cestou, jak se vyhnout riziku, je zákrok 
odmítnout.“

(http://www.avclinic.com/risks_of_refractive_surgery.htm)

„Pojem ,bezpečný‘ je v medicíně pojmem relativním.“

(http://www.usaeyes.org/lasik/faq/lasik-risk.htm)

ano, nebo ne?
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laser
zákroku (je samozřejmé, že všichni jsou 

nadmíru spokojení), se objevují reklamy 

refrakčních center, což mě přivádí k myš-

lence, že informace je lehce podchycena 

odborníky v oboru. Ale jinak všude samá 

superlativa.

Zadaná klíčová slova: 
refrakční chirurgie 
+ komplikace

Zase nikde žádný problém. Přechodně 

sice můžete mít suché oči, ale to se spraví 

umělými slzami. Vznik zánětu je méně 

pravděpodobný než komplikace při použí-

vání kontaktních čoček. V několika dalších 

informacích se dozvídám, že pokud nějaká 

komplikace nastane, jsou lékaři připraveni 

ji vyřešit. Zvláštní jsou i diskuze a otázky 

zodpovídané na stránkách jednotlivých 

klinik. Klienti se ptají, zda se při zákroku 

oči rozkapávají, zda a jak bude oko slzet 

atd. Našla jsem pouze jednu otázku, kdy 

se klient ptá na rizika spojená se zákrokem. 

V odpovědi bylo vysvětleno, jak se zákrok 

provádí a jaká předoperační vyšetření musí 

pacient podstoupit.

Zadaná klíčová slova: 
refractive surgery 
+ complication

Na rozdíl od českých stránek jsou 

stránky cizojazyčné daleko sdílnější. 

Spočívá to pravděpodobně ve větší 

zodpovědnosti obou stran a v lepším 

právním systému. Pokud totiž klient není 

řádně informován, mohlo by se stát, že 

by se lékař provádějící zákrok v případě 

neúspěchu nedoplatil.

Klientovy emoce mohou někdy pra-

menit ze zklamání, neboť zákrok nesplní 

očekávání. Tyto problémy pramení mnoh-

dy z neinformovanosti, např. v případě chi-

rurgické korekce u osob v presbyopickém 

věku nebo na jeho hranici, nebo z touhy 

klienta zbavit se brýlí. Tito klienti nechtějí 

slyšet, jaká rizika podstupují, jejich jediným 

cílem je brýle již nikdy nenosit. 

V první řadě je třeba si uvědomit, 

s jakými obtížemi se může klient setkat 

po zákroku. 

Dostupné prameny uvádějí následující 

potíže:

•	 ztráta zrakové ostrosti vedoucí až 

k funkční slepotě,

•	 neschopnost řídit auto v noci nebo 

komplikace při řízení za šera, obtěžu-

jící halo kolem světel atp.,

•	 zraková ostrost horší než před 

zákrokem,

•	 kolísání zrakové ostrosti,

•	 neschopnost dosáhnout dobré 

zrakové ostrosti,

•	 zbytková refrakce (překorigování, 

podkorigování),

•	 pozbytí možnosti nosit kontaktní 

čočky,

•	 infekce s následným poškozením 

zraku.

V druhé řadě je třeba vědět – ob-

zvláště pro nás, abychom měli své odpo-

vědi podložené – z čeho tyto komplikace 

vznikají.

Komplikace refrakční 
chirurgie

Bolest
Je samozřejmé, že bolest je spojena 

s jakýmkoli zákrokem. Nelze se jí vyhnout, 

může být pouze tlumena. Za bolest jsou 

odpovědné nociceptory, neurony vysky-

tující se v celém těle. 

Bolest je spojena s řezáním, slzením, 

pocitem cizího tělíska, s červeným okem 

a světloplachostí. Důvodem mohou být, 

shutterstock© coka 
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kromě vlastního porušení tkáně zákrokem, 

i částice vyskytující se pod přiloženou 

lamelou, které zde zůstávají v důsledku 

nedostatečného výplachu. Jsou to buď 

částice organického původu (biologický 

„odpad oka“), nebo anorganické částice, 

které se do oka mohou dostat z roušek, 

nástrojů atp. Při bolesti a svědění spočívá 

nebezpečí hlavně v mnutí oka, kdy si paci-

ent svou nedisciplinovaností sám způsobí 

posun lamely.

Potíže s nočním viděním
Problémy s nočním viděním se u myo-

pů vyskytují často ještě před podstoupe-

ním zákroku. Obtíže se projevují převážně 

ve chvíli oslnění, proto mnoho myopů 

nemá rádo noční řízení auta. Rohovka 

svými odrazy vytváří rozmlžené oslňující 

obrazy, které znemožňují pohodlné vidění. 

Po operaci je tento pocit intenzivnější. 

Kromě oslňujících jevů může pacient po-

zorovat i mlžné opary (halo efekty a glare) 

okolo jasnějších zdrojů a osvětlených 

předmětů nebo duchy v obraze. 

Rozostření obrazu
Rozostřený obraz není bezprostředně 

po zákroku ničím výjimečným. Ve většině 

případů se stav po několika dnech zlepší. 

U 20 % pacientů problémy přetrvávají 

i 3 až 6 měsíců. 

U přibližně 2 % pacientů však zhoršená 

kvalita vidění přetrvává a nelze ji zlepšit 

žádným korekčním prostředkem. U většiny 

komplikací lze řádným předoperačním 

vyšetřením rozlišit vhodného adepta 

od nevhodného. Tato komplikace však 

není otázkou předoperačního vyšetření. 

Nikdo nemůže určit rizikovou skupinu 

náležící k těmto komplikacím. 

Rohovkové záněty 
Každý chirurgický zákrok s sebou při-

náší riziko infekce. Některé metody refrakč-

ní chirurgie vykazují nižší rizika, jiné vyšší. 

Infekce, která se vyskytne ihned 

po zákroku, není častá vzhledem k tomu, 

že po zákroku jsou podávána antibiotika. 

Větší komplikací jsou keratitidy vznikající 

po delší době od zákroku. Většinou vzni-

kají jako reakce na dlouhodobou steroidní 

léčbu, kterou konkrétně před zákrokem 

PRK pacient preventivně podstupuje. Tyto 

stavy mohou podpořit jakékoli dermatitidy 

a blefaritidy.

Zajímavá je neinfekční difusní lamelár-

ní keratitida. Vzniká v reakci na mikročásti-

ce, které se mohou uvolnit i z operačních 

nástrojů. Ty se dostanou pod přiloženou 

lamelu. 

Jiná postižení rohovky
Z hlediska rohovkových komplikací 

se jedná o riziko jizvení, vznik zákalů v ro-

hovce a snížení její průhlednosti. Opět je 

u některých metod nižší, u jiných vyšší. 

Pravděpodobnost vzniku jizev a snížení 

průhlednosti rohovky se zvyšuje u reope-

rací, kde dosahuje až 5 %. 

Epitelové vrůsty
Komplikace v podobě epitelových 

vrůstů lze pozorovat až u 15 % pacientů, 

kteří podstoupili metodu LASIK. Jedná 

se o vrůstání epitelu do vnitřku rohovky, 

namísto aby docházelo k běžnému posu-

nu buněk k povrchu. U této komplikace 

záleží na umístění defektu – zda se jedná 

o překážku v zorném poli, či nikoli. Kon-

krétně u této komplikace záleží nejvíce 

na zkušenosti operatéra. 

Závěr    

Celkový výsledek a úspěšnost zákroku 

závisí převážně na kvalitě předoperačních 

vyšetření a zkušenosti operatéra. Jestliže 

riziko trvalých následků hrozí maximálně 

u „pouhých“ 1–2 % případů, pacient si vět-

šinou nepřipouští, že by se v této skupině 

mohl vyskytnout. Nejsem proti refrakční 

chirurgii nijak zaujatá. I mezi mými klienty 

jsou lidé, kterým bych tento zákrok přála. 

Jsou to však většinou ti, u kterých není 

doporučen. Díky tomu vím, že lékaři prav-

děpodobně přistupují k výběru vhodných 

kandidátů zodpovědně. Nicméně otázkou 

pro mne i nadále zůstává, na kolik může 

být výběr vhodného klienta ovlivněn 

komercí.

Bc. Martina Nováková, MSc Optom

msc.optom@centrum.cz

Kromě přímo uvedených odkazů byly v článku použity 

informace z knihy Oční lékařství, P. Kuchynka a spol., 

Grada 2007. Všem zájemcům o podrobnější informace 

doporučuji kapitolu Refrakční vady a jejich řešení 

(autor MUDr. P. Novák). Výčet komplikací není úplný.

shutterstock© Monkey Business Images  
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Konference OPTOfest 
2011 v Olomouci

V sobotu 8. října proběhl čtvrtý ročník 

odborně-vzdělávací konference OPTOfest 

pro absolventy bakalářského studia kated-

ry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci.

Přednášky byly rozděleny do dopo-

ledního a odpoledního bloku, v přestávce 

účastníci konference rovněž navštívili 

laboratoře optometrie. Večer byl pojat 

jako diskusní. 

Konferenci zahájila přednáškou o pré-

miových nitroočních čočkách k řešení 

refrakčních vad primářka MUDr. Klára 

Marešová, Ph.D., z Oční kliniky Lékařské 

fakulty UP a FN Olomouc. 

V dopoledním bloku zaznělo celkem 

pět přednášek, mezi nimi například před-

náška Bc. Reginy Klemensové věnující se 

bioptice jako řešení vysokých ametropií; 

o zrakovém tréninku vergence a akomo-

dace hovořila Bc. Markéta Halbrštátová 

a přednáškou Ověření klinických vlastností 

fixačních cílů v holografickém prostře-

dí Ir.M.A. se posluchačům představila 

Mgr. Petra Betlachová. 

V odpoledním bloku si zájemci mohli 

vyslechnout například informace o no-

vinkách v kategorii individuálních pro-

gresivních čoček Impression od Bc. Petra 

Ondříka; vlivem kontaktních čoček na abe-

raci optického systému oka se zabývala 

Mgr. Lenka Rubášová; akomodací a refrakcí 

pak Bc. Jana Kotrncová. 

Součástí odpoledního bloku byla 

rovněž odborná vzdělávací sekce, která 

se zaměřila mimo jiné na téma slzného 

filmu s důrazem na syndrom suchého 

oka, dále na téma léčby amblyopie; rovněž 

se hovořilo o ochranných pomůckách 

a komplikacích spojených s nošením 

kontaktních čoček. 

Konference OPTOfest představuje 

pro absolventy možnost vyzkoušet si roli 

přednášejícího před větším publikem. 

Pro všechny účastníky je to pak možnost 

ponořit se do světa oboru, který si zvolili, 

a získat nové informace a inspiraci pro další 

práci ve své profesi. 

Redakce

Zprávy

Zprávy
redakce
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Pomůcka pro snazší 
výběr brýlí 

Nová aplikace s názvem EyeDispense 

může pomoci optikům a jejich zákazníkům 

při výběru brýlových obrub. Aplikace je 

určena pro ty, kdo používají Apple iPad 2 

App. Do něj je možné si aplikaci EyeDis-

pense nahrát. Optik pak pomocí této ap-

likace natočí pro zákazníka, který si zkouší 

nové brýle, čtyři krátké třísekundové vi-

deoklipy, v nichž si dotyčný jednotlivé ob-

ruby zkouší (obr. 1). Klipy se pak dají zaslat  

e-mailem nebo dát na Facebook, kde si je 

mohou prohlédnout přátelé nebo rodina 

zákazníka, podívat se, který typ obrub mu 

nejvíc sluší a poradit mu tak s výběrem. 

Autorem aplikace je David Crystal, 

který pracuje jako optik ve skotském Edin-

burgu. O svém nápadu říká:  „Tuto aplikaci 

jsem vymyslel hlavně pro optiky, abych 

jejich zákazníkům ulehčil výběr a nákup 

brýlí, když u sebe nemají korekční po-

můcku. Zákazníky tato technická novin-

ka – kombinace aplikace EyeDispense 

a iPadu 2 – zaujme. V našem obchodě se 

nám osvědčila. Získáváme tím punc opti-

ky, která používá nejnovější technologie, 

a naše zákazníky těší, že si mohou takto 

spolehlivě vybrat ty správné obruby. Je 

to finančně nenáročný způsob, jak zlepšit 

péči o zákazníka.“ 

Aplikace stojí 39,99 eur. Více informací 

lze nalézt na www.eyedispense.com.

Redakce

MIDO mění termín 
konání

Příští ročník veletrhu MIDO se opět 

uskuteční na výstavišti Fieramilano 

nedaleko Milána, termín konání však byl 

lehce posunut: uskuteční se od neděle 

11. března do pondělí 13. března. 

„K posunutí akce o přibližně dva týdny 

došlo na přání mnoha návštěvníků 

a vystavovatelů,“ sdělil v tiskové zprávě 

viceprezident veletrhu MIDO Cirillo 

Marcolin. Pořadatelé si od tohoto 

kroku slibují, že návštěvníci budou mít 

ve víkendových dnech a v následujícím 

pondělí, kdy bývá ve většině italských 

podniků zavřeno, na veletrh více 

času. Oficiální počet návštěvníků 

v letošním roce byl udáván „přes 40 000“  

s nárůstem 3 % oproti předchozímu 

roku, počet vystavovatelů dosáhl 1 100.

Redakce

Omluva

Vážení čitatelia,

dovoľte doplňujúcu informáciu 

k článku Druhý ročník HOYA FACULTY 

víkendu uverejnenom v predošlom 

čísle časopisu. Informoval o víkendovej 

spoločensko–vzdelávacej akcii uspo-

riadanej výhradným distribútorom 

okuliarových šošoviek značky HOYA 

na Slovensku – firmou Danae – pre 

slovenských odberateľov. 

V Českej republike je výhradným distri-

bútorom produktov a technológií značky 

HOYA spoločnosť HOYA Lens CZ, a.s.

Za prípadné nedorozumenie sa českým 

optikom aj spoločnosti HOYA Lens CZ, a.s. 

ospravedlňujeme.

Danae, Slovensko

obr. 1 Optik pomocí iPadu s aplikací EyeDispense natáčí videoklip pro zákaznici zkoušející nové brýle.
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objektu mění při naklonění hlavy, směru 

pohledu i vzdálenosti.

K popisu poruch binokulárního vidění 

se v angloamerickém systému používá 

kvocient AC/A, což je míra vazby ako-

modace a konvergence. Udává, jak silný 

podnět vyvolá konvergence na míru ako-

modace. Kvocient AC/A je určován dvěma 

užívanými disociačními testy na heterofo-

rii. První metoda je založena na principu 

změny akomodace a tím i konvergence při 

změně vyšetřované vzdálenosti. Nejprve 

je stanovena vzdálenost zornic (PD) při 

pohledu do dálky a do blízka. Kvocient 

AC/A se vypočítává následovně:

Kvocient AC/A (cm) = PD v cm + vzdá-

lenost v m · (forie do blízka – forie do dálky 

v cm/m).

Druhá metoda se zabývá gradienty 

a na rozdíl od první metody zůstává vzdá-

lenost při vyšetření konstantní. Změny 

akomodace se dosahuje předsazovanými 

čočkami. Po určení heteroforie (převážně 

do blízka) se opakuje měření pomocí 

předsazení minusové čočky s hodnotou 

–1,0 dpt. Gradient AC/A se určuje násle-

dovně:

Gradient AC/A (cm) = (prizmata s před-

sazením – prizmata bez předsazení v cm/m) 

/ lomivost předsazené čočky v dpt.

Při správné kontrole vyšetření po-

skytují obě metody reprodukovatelné 

výsledky. Tím je míněno, že vyšetřovaný 

dokonale spolupracuje. Normální hod-

nota kvocientu AC/A u nepresbyopického 

vyšetřovaného činí přibližně 4 cm se stan-

dardní odchylkou ±2 cm.

U téhož vyšetřovaného vykazují obě 

metody často rozdílné výsledky, přičemž 

gradient AC/A je zpravidla nižší. Jako pří-

čina je udávána konvergence do blízka, 

kde hraje roli kvocient AC/A, neboť se 

měří ve dvou vzdálenostech. Konvergence 

do blízka je vyvolána pouze představou 

krátké vzdálenosti a tím ovlivňuje výsledek. 

Scheimann a Wick vycházejí z toho, že 

kvocient AC/A ve srovnání s gradientem 

AC/A představuje nejvhodnější hodnotu, 

která hraje roli v přirozeném prostředí.

Co tedy znamená normální, vysoký či 

nižší kvocient AC/A? U normálních hod-

not (4 cm ±2 cm) je heteroforie do blízka 

i do dálky přibližně stejně velká. Při změně 

pohledu z dálky do blízka dochází fyziolo-

gicky k posunu ve směru exoforie.

Při vysokém kvocientu AC/A (více než 

6 cm) je konvergence ve vztahu k vyvola-

né akomodaci příliš vysoká. Z vysokého 

binokulárního
Pohled do angloamerické praxe

Poruchy

1. část

Úvod

V německy mluvících zemích se 

k měření a korekci heteroforie používá 

metoda podle Haase. Binokulární korekce 

je přitom většinou určována na statických 

testech do dálky. Dynamické vyšetřování 

akomodace a konvergence není zave-

deno. Angloamerický způsob je odlišný 

– souhra akomodace a konvergence zde 

hraje významnou úlohu. V přirozeném 

prostředí může být dosaženo dokonalého 

prostorového vidění s fúzí pouze kvalitní 

vazbou mezi akomodací a konvergencí. 

Komplexní okruh pravidel stanoví, že se 

fixační přímky při současně pozorovaném 

 vidění
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kvocientu vyplývá, že esoforie do blízka 

je silnější než do dálky. Poruchy vidění 

při vysokém kvocientu jsou označovány 

jako exces. 

Při nízkém kvocientu AC/A (méně 

než 2 cm) vychází konvergence ve vztahu 

k akomodaci jako nepatrná. Forie do blízka 

je ve srovnání s forií do dálky posunuta 

zřetelně ve směru exoforie. Binokulární 

poruchy s nízkým kvocientem AC/A jsou 

označovány jako insuficience.

                                                                         

Součásti kompletního 
binokulárního 
vyšetření

Podmínkou pro binokulární vyšet-

ření je předchozí oční vyšetření, nejlepší 

korekce do dálky a dokonalá anamnéza, 

zaměřená především na činnost do blízka.

Vyšetření podle angloamerického 

systému zahrnuje měření heteroforie 

do dálky a do blízka, měření amplitudy 

vergence a flexibility, ale také hodnocení 

přesnosti flexibility.

Dále sem patří metody k vyšetření 

blízkého bodu konvergence, motility 

bulbů a stereopse. Všechny testy jsou 

prováděny binokulárně. Standardní vy-

šetřovací vzdálenost do blízka je 40 cm. 

V tab. 1 jsou uvedeny normální hodnoty 

jednotlivých testů.

V následujících odstavcích si popíše-

me několik testů, které jsou mezi našimi 

optometristy méně rozšířené.

Nejprve se provádí zakrývací/odkrý-

vací test do dálky i do blízka, na závěr test 

na heteroforii rovněž do dálky i do blízka. 

Často se používá také metoda měření 

pomocí Graefeho prizmat a modifikova-

ný Thoringtonův test, který v současné 

době platí jako nejspolehlivější postup 

disociace. Při něm je používán Maddoxův 

cylindr. Testovací tabulka obsahuje řadu 

písmen nebo číslic, uprostřed je otvor 

pro světelný paprsek. Pro upřesnění jsou 

používána prizmata.

Měření fúzní vergence patří podle 

angloamerického názoru k plnohod-

notnému vyšetření binokulárních funk-

cí. Fúzní vergence podává informace 

o rozsahu (amplitudě) vergence. Ta je 

rozdělena na pozitivní (PFV) – rezerva 

konvergence, negativní (NFV) – rezerva 

divergence a vertikální (VFV). Pozitivní 

fúzní vergence je vyšetřována prizmaty 

zevně, negativní prizmaty k bázi. VFV 

je vyšetřována nejprve před pravým 

okem prizmaty nahoru, zesilovanými až 

po údaje rozdvojeného vidění. Potom se 

totéž opakuje s prizmaty před pravým 

okem bází dole.

Potom se vyšetřuje vergenční systém 

na flexibilitu. Přitom se předkládají 2 priz-

mata střídavě před jedno oko: 3 prizmata 

bází dovnitř a 12 bází zevně (obr. 1). Vy-

šetřovací vzdálenost zůstává konstantní, 

tedy 40 cm. Vyšetřovaný udává, kdy došlo 

k fúzi a zřetelně viděl pozorovanou značku. 

Měří se, jak často v daném čase lze obracet 

prizmata.

Schopnost akomodace hraje význam-

nou roli v kvalitě binokulárního vidění 

ve všech popsaných hodnotách. Měření 

pozitivní a negativní akomodace (PRA 

a NRA) odpovídá předchozím měřením 

fúzní vergence do blízka. Požadovaná 

akomodace se mění předsazováním plu-

sových (NRA) a poté minusových (PRA) 

čoček (obr. 2).

Vyšetřování akomodativní flexibility 

se provádí pomocí předsazovaných 

sférických čoček s hodnotou +2,00/ 

–2,00 dpt ve vzdálenosti 40 cm před obě 

oči. Vyšetřovaný udává, kdy vidí jednoduše 

obr. 2  Měření pozitivní relativní akomodace 
na foropteru

obr. 1  Měření flexibility vergence dvanácti 
prizmaty bází zevně a třemi bází dovnitř

tab. 1 Normální hodnoty dle Scheimanna a Wicka. Hodnoty fúzní vergence jsou získány měřením 
na foropteru a kompenzací prizmaty.

Test Normální hodnoty Standardní odchylka

heteroforie do dálky 1 cm/ m ±2 cm/m

heteroforie do blízka 3 cm/m ±3 cm/m

kvocient AC/A 4 cm ±2 cm

vergence fúze (cm/m) zakrýt/odkrýt

bází zevně do dálky 9/19/10 ±4/±8/±4

bází dovnitř do dálky x/7/4 ±3/±2

bází zevně do blízka 17/21/11 ±5/±6/±7

bází dovnitř do blízka 13/21/13 ±4/±4/±5

blízký bod konvergence s optotypem 5/7 cm ±2,5/±3 cm

amplituda akomodace monokulárně 18 –1/3 x věk ±2 dpt

negativní relativní akomodace (NRA) +2,0 dpt ±0,50 dpt

pozitivní relativní akomodace (PRA) –2,37 dpt ±1,00 dpt

MEM skiaskopie +0,50 dpt ±0,25 dpt

binokulární akomodativní flexibilita (BAF) 8 změn za minutu ±5

monokulární akomodativní flexibilita (MAF)    11 změn za minutu ±5

dynamika vergence                   15 změn za minutu –
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ze tří kroků. V prvním kroku jsou výsledky 

porovnány s normálními hodnotami, které 

jsou uvedeny v tab. 1. Potom jsou výsledky 

rozděleny do skupin a jako závěrečný krok 

následuje klasifikace anomálie. Tato analý-

za je tak sestavena záměrně, aby nápadné 

hodnoty neovlivňovaly výsledek. Proto 

jsou v každé skupině vyčleněny mimořád-

né výsledky. Získaná data jsou rozdělena 

do následujících skupin:

1. Motorická rovnováha (MAIT)
Výsledky zakrývacího testu, testy 

na heteroforii a/nebo disparaci fixace. 

K této skupině patří rovněž měření kvo-

cientu AC/A.

2. Skupina pozitivní fúzní 
vergence (PFV)

Do této skupiny jsou zařazeny výsled-

ky testů, které se zabývají schopností kon-

vergence. Zahrnují měření pozitivní fúzní 

vergence a její dynamiky s prizmatem bází 

zevně. Indirektní měření jsou úspěšná při 

použití plusových čoček (NRA, BAF) a MEM 

skiaskopie.

3. Skupina negativní fúzní 
vergence (NFV)

Do této skupiny jsou zahrnuty testy, 

vyšetřující možnosti divergence. K přímým 

testům se řadí měření negativní fúzní ver-

gence a její dynamiky s prizmaty bází do-

vnitř. Do indirektních testů jsou zařazeny 

akomodativní testy s minusovými čočkami 

(PRA, BAF) a MEM skiaskopie.

4. Akomodace (skupina ACC)
Tato skupina se skládá z údajů zjiš-

těných na základě pochopení možností 

akomodace. Patří sem maximální výsledek 

akomodace, monokulární i binokulární 

flexibilita akomodace, negativní a pozitivní 

relativní akomodace a MEM skiaskopie.

5. Motilita bulbů
V této skupině jsou shrnuty testy, které 

se týkají pohyblivosti očí – např. následné 

pohyby a sakády.

6. Skupina vertikální fúzní 
vergence (VFV)

Sem patří měření vertikální fúzní ver-

gence, test heteroforie a fixační disparity, 

které vyšetřují vertikální komponenty.

se dívá při normálním osvětlení prostoru 

binokulárně na vyšetřovací terč. Důležité 

je, aby předkládané čočky byly těsně 

před okem, aby neovlivňovaly akomodaci 

(obr.  3). Metoda MEM skiaskopie poskytuje 

informace jak o schopnosti akomodace, 

tak o vergenčním systému. Pokud jsou 

naměřené hodnoty příliš nízké, svědčí 

to o vysoké akomodaci, vysoké exoforii  

a/nebo snížené fúzní vergenci. Příliš vyso-

ké výsledné hodnoty svědčí o nepatrné 

akomodaci, vysoké esoforii a/nebo o sní-

žené negativní fúzní vergenci. 

Současně lze říci, že při provádění tes-

tů na akomodaci a vergenci jsou nepřímo 

vyšetřovány i jiné systémy, např. s předsa-

zením plusových čoček měříme pozitivní 

fúzní vergenci, s předsazením minusových 

čoček negativní fúzní vergenci.

Výsledky binokulárních vyšetření nám 

umožňují posoudit souhru akomodace 

a konvergence. Možným kritickým bodem 

při posuzování těchto metod by mohla 

být nízká reprodukovatelnost výsledků. 

Ve své studii se tímto hodnocením zabýval 

von Rouse a jeho spolupracovníci. Jako 

dobré až velmi dobré hodnotí měření 

heteroforie Graefeho prizmaty do blízka, 

měření blízkého bodu konvergence 

a měření maximální akomodace. Pouze 

měření pozitivní fúzní vergence přisuzuje 

průměrnou spolehlivost.

Shrnutí výsledků

V angloamerické oblasti je rozšířeno 

více systémů k hodnocení údajů, proto 

se používá řada analýz, které hodnotí do-

sažené výsledky podle různě stanovených 

programů. 

Vyhodnocení výsledků u celkové 

analýzy podle Scheimanna a Wicka sestává 

a zřetelně. Při použití minusových čoček 

musí vyšetřovaný akomodovat, což je 

spojeno s konvergencí, která musí být 

kompenzována negativní fúzní vergencí. 

Určení akomodativní flexibility je měřeno 

binokulárně. Pouze tehdy, je-li binokulární 

akomodativní flexibilita (BAF) velmi nízká, 

je určována monokulární akomodativní 

flexibilita (MAF). Pokud jsou výsledky mo-

nokulárních testů nízké, hovoříme o ako-

modativní poruše. Pokud naproti tomu 

monokulární testy vycházejí normálně, 

příčina je v systému vergence.

Skiaskopie označovaná MEM (z anglic-

kého výrazu Monocular Estimate Method) 

je metoda dynamické skiaskopie. Cílem je 

vyzkoušet přesnost akomodace. Akomo-

dační reakce na blízký objekt může být 

větší, stejná nebo nižší než vyvolávající 

podnět. Předpokladem pro tuto metodu 

je dokonalá korekce do dálky. Vyšetřovaný 

obr. 3  MEM skiaskopie (dynamická metoda)
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Klasifikace výsledků

Scheimann a Wick použili následující 

dělení, aby nedocházelo ke klasifikaci 

nestrabologických poruch binokulárního 

vidění:

1.  Binokulární anomálie (systém 

vergence)

2. Akomodativní anomálie 

3. Okulomotorické poruchy 

4. Vertikální forie

Blíže si popíšeme pouze binokulár-

ní a akomodativní anomálie. Wickova 

klasifikace horizontálních binokulárních 

anomálií je vyobrazena na obr. 4. Jsou od-

stupňovány podle forie do dálky a podle 

kvocientu AC/A.

1.1 Nízký kvocient AC/A

Nejčastější binokulární anomálií je 

insuficience konvergence (postihuje 2,25 

až 8,3 % obyvatel). Jejím symptomem 

je exoforie, která je větší do blízka než 

do dálky. Insuficience divergence je raritní 

a je charakterizována esoforií do dálky. 

Dalším typickým znakem je snížení rezervy 

divergence do dálky.

1.2 Normální kvocient AC/A

Zde jsou rozlišovány čisté exoforie 

a esoforie (vyznačují se přibližně stejnou 

heteroforií do dálky i do blízka) a poruchy 

vergence. 

Při poruše fúzní vergence dochází 

k ortoforii do dálky i do blízka nebo jen 

k nepatrné horizontální heteroforii. Ná-

padná je snížená schopnost vergence, 

kterou lze nalézt při předložení prizmat 

bází zevně i dovnitř. Hodnota testu MEM 

je u exoforie nízká, u esoforie vysoká.

Při dysfunkci fúzní vergence nachá-

zíme ortoforii do dálky i do blízka nebo 

jen nepatrnou heteroforii. Zvláštním 

příznakem fúzní poruchy vergence je 

skutečnost, že bod diplopie je vzdálený 

od bodu opětného spojení a tudíž spojit 

opět obrazy po diplopii činí obtíže. Binoku-

lární akomodace je obtížná, monokulární 

akomodativní flexibilita je naproti tomu 

normální.

1.3 Vysoký kvocient AC/A

Binokulární anomálií s vysokým kvo-

cientem AC/A je exces konvergence 

(který je vedle insuficience konvergence 

nejčastější binokulární anomálií) a exces 

divergence. První se vyznačuje tím, že 

esoforie do blízka je větší než do dálky. 

Akomodační test do blízka s minusovými 

dioptriemi je rovněž nízký.

Při excesu divergence se vyskytuje 

exoforie do dálky, někdy dokonce pře-

chodná exotropie. Do blízka je exoforie 

nízká a může se přesunout do ortoforie 

až lehké esoforie. Rozdíl mezi forií do dálky 

a do blízka představuje nejméně 10 cm/m 

bází dovnitř. Rezerva konvergence do dál-

ky i do blízka je normální.

2. Akomodativní anomálie

Mnohé studie, které vyšetřují poruchy 

binokulárního vidění, udávají, že akomo-

dativní anomálie jsou častější než anomá-

lie vergenčního systému. Akomodativní 

anomálie jsou rozděleny na akomodativní 

insuficienci, exces a nepružnost. Vyskytují 

se buď izolovaně, nebo ve spojení s jinými 

poruchami. Jako výsledek interakce mezi 

akomodací a konvergencí můžeme nalézt 

exces nebo insuficienci konvergence 

a zvýšenou či sníženou reakci. 

Akomodativní insuficience je nejčas-

tější akomodativní anomálií. Výsledky těch 

testů, které povzbuzují akomodaci, jsou při 

ní mimo normální hodnoty. Při testech, při 

nichž se předsazují minusové čočky, jsou 

vykázány velmi nízké hodnoty (měření po-

zitivní relativní akomodace a jednostranné 

i oboustranné akomodativní flexibility). 

Další důležitou známkou je příliš vysoká 

hodnota MEM.

Akomodativní exces se vyznačuje tím, 

že testy, které vyšetřují napětí akomodace, 

vycházejí jako nízké. Při předsazení pluso-

vých čoček dochází k obtížím při snaze 

vidět jasně a nezdvojeně. Proto jsou nízké 

hodnoty relativní akomodace a flexibility 

mono- i binokulární. Důležitým příznakem 

je, že MEM skiaskopie udává negativní 

hodnoty.

Velká část akomodativních testů při 

vyšetřování flexibility je mimo normál-

ní oblast, to znamená, že akomodace 

může být napjatá nebo uvolněná. Obtíže 

vzbuzuje především střídání dálky fixace. 

Předsazeny nemohou být ani plusové, ani 

minusové čočky, a to ani monokulárně, 

ani binokulárně. Maximální výsledek 

akomodace je přiměřený věku, hodnoty 

pozitivní a negativní relativní akomodace 

jsou naproti tomu nápadné.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Krawczyk, I., Grein, H.-J.: Störungen des Binokularse-

hens, Einblicke in die anglo-amerikanische Sichtweise, 

Teil 1, DOZ 12/2010, str. 67–72

obr. 4  Rozdělení horizontálních binokulárních anomálií podle Wicka
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exces konvergence

exoforie do dálky
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rozhodnout

MUDr. Břetislav Brožek, CSc., působil na začátku své 
kariéry v Ústavu experimentální medicíny ČSAV. 
Pracoval také jako první revizní lékař v oftalmologii 

pro VZP. V současnosti je primářem Očního oddělení Fakultní 
nemocnice Bulovka. Kromě této hlavní profese předává své 
znalosti studentům II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a působí 
ve svém oboru rovněž jako soudní znalec. Našim čtenářům se 
kromě jeho odborných textů mohla do ruky dostat také jeho 
populárně naučná příručka Domácí oční lékař, kterou se chystá 
aktualizovat formou webových stránek. 

konalou práci. Jen tak se může neustále 

zlepšovat. Poctivost k pacientovi, který 

nám svěří své oko, se jaksi předpokládá.

 Co u Vás sehrálo klíčovou roli při 

volbě Vaší specializace?

Musím se přiznat, že náhoda. Spolužák 

na fakultě dětského lékařství, výborný 

student, nepřijal nabízené místo na oční 

klinice pro méně dokonalý zrak. Moje 

zásluha spočívala v tom, že jsem se bez 

ostychu nabídl výměnou a byl jsem přijat.

 Jaké jsou nejčastější operace oka, 

které na Vaší klinice, na mikro-

chirurgii, pacienti v současnosti 

podstupují?

Hlavní operace, medicínsky i pro 

pojišťovny, je operace šedého zákalu. 

Za posledních patnáct let udělal tento 

typ operace obrovský pokrok. Rychlost, 

bezpečnost a trvanlivost výsledků je 

taková, že bych si troufl operovat i své 

nejbližší. Další jsou operace zeleného 

zákalu – glaukomu, excimerové operace 

refrakčních vad a jiné méně časté operace. 

Velké je množství drobnějších zhoubných 

nádorů víček a okolí oka. Složitostí jsou 

významné operace sítnice a sklivce.

 Vystudoval jste Fakultu dětského 

lékařství Univerzity Karlovy. Čemu 

je podle Vás u dětského zraku třeba 

věnovat pozornost především?

Naši učitelé nás učili, že dětské oko 

není zmenšeným dospělým okem, že 

a mít vždy pravdu 
není jednoduché

 Jaké předpoklady má mít podle 

Vás člověk, který se chce stát špič-

kovým očním mikrochirurgem?

Podobně jako úspěšný sprinter potře-

buje dokonalou souhru těla a řídicí nervo-

vé soustavy, stejně tak mikrochirurg musí 

dostat do vínku od přírody komplexní 

výbavu: prostorové vidění a výborný zrak, 

souhru všech čtyř končetin, trpělivost zno-

vu a znovu se učit a nenechat se odradit 

nezdary. Především však musí být upřímný 

sám k sobě, přiznat si neúspěch a nedo-

Definitivně
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se neustále vyvíjí a že vše, co dobře či 

nedobře na dětském oku uděláme, bude 

za deset či dvacet let vypadat jinak. Řada 

chorob „nepočká“ a je třeba operovat 

co nejdříve. V tomto ohledu je velkou 

zásluhou motolských kolegů, že prosadili 

cílené pátrání po vrozeném šedém zákalu 

u všech novorozenců v celém státě.

 Úplně na začátku Vaší kariéry jste 

působil v Ústavu experimentální 

medicíny ČSAV. Můžete o tomto 

období nastínit něco více? Jak jste 

vnímal tehdejší práci na tomto 

pracovišti?

Dnes na ty časy vzpomínám s úsmě-

vem. Nebyly počítače, internet. Nastudo-

vat problematiku (v mém případě otázku 

axoplazmatického transportu zrakovým 

nervem) znamenalo hodiny a dny pečli-

vého čtení, hledání v knihovnách a třídění 

hodnotných a méně vhodných údajů. 

To bylo složitější než dnes. Na druhou 

stranu je dnes k dispozici mnohoná-

sobně více poznatků a dnešní vědec je 

ve stále obtížnější situaci. Tehdejší práce 

mě naučila, že jen pečlivý hnidopich má 

naději na úspěch. Mozek a znalosti jsou 

jaksi samozřejmé.

 

 Několik let jste působil také jako 

revizní lékař VZP. Jaké zkušenosti 

jste při této práci získal?

Byl jsem historicky prvním revizním 

lékařem v oftalmologii pro VZP vůbec. V té 

době řada principů nebyla jasná a cesty 

se teprve hledaly. Dnes díky obrovskému 

arzenálu výpočetní techniky a díky tomu, 

že data do pojišťoven proudí elektronicky, 

mají revizní lékaři a manažeři snazší práci. 

Balíky nastavených principů třídí možné 

a nemožné kombinace a revizáka již není 

tolik třeba. Řada činností je zastropována, 

takže toho není moc k revidování. Tato 

práce pro mě byla cennou zkušeností, 

naučil jsem se odpovídat revizním lékařům 

a dnes naopak pracuji pro oftalmologic-

kou společnost při vývoji seznamu výkonů 

v oftalmologii.

 Když byste porovnal situaci v 80. le-

tech, 90. letech a v současnosti, jak 

jsou na tom v současné době lékaři, 

co se týče komunikace s pacienty? 

Velký tlak na dokonalost ve vztahu 

a chování k pacientovi jsme zpočátku 

vnímali jaksi úkorně – vždy se k pacientům 

chováme hezky! Ale postupně jsme zjistili, 

že všechny tyto věci mohou a musí být 

mnohem dokonalejší a lepší. Vlastní zku-

šenost lékaře jako vyděšeného pacienta je 

rovněž vynikající školou. Mladí kolegové, 

kteří dnes přicházejí ze škol do praxe, jsou 

v těchto komunikačních dovednostech 

mnohem dále, než jsme byli my.
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 Od roku 2002 pracujete jako primář 

Očního oddělení Fakultní nemocni-

ce Bulovka. Co pro Vás znamená být 

v čele tohoto oddělení?

Kdo nezkusí, neví. Mnoho věcí mi 

předtím připadalo tak snadných! Být ten 

poslední v řadě, který musí definitivně 

rozhodnout a mít vždy pravdu, není jed-

noduché. Nejtěžší je zorganizovat dobrou 

spolupráci různorodého kolektivu tak, aby 

všichni pracovali dobře a rádi. Myslím, 

že se tomu říká utopie. Měl jsem štěstí 

na sehraný kolektiv kolegů a sestřiček, kde 

každý je výborný na určitou oblast, a mým 

úkolem je chválit je za to.

 Co považujete v poslední době 

ve Vašem oboru za nejdůležitější 

objev? 

Každý rok se v oftalmologii objeví 

nějaká bomba. Dnes, měsíc po kongre-

su ve Vídni, jsem nadšen z novinky pro 

operace šedého zákalu. Jedná se o femto-

sekundový laser, který bez otevření oka na-

krájí, či předkrájí čočku mnohem přesněji 

a šetrněji než ruka chirurga. Mikrochirurg 

pak operaci dokončí klasickým způsobem. 

Tato metoda je zcela nová a nese s sebou 

mnoho otazníků. Jsem však přesvědčen, 

že je to stejně převratná věc, jako před 

patnácti lety fakoemulsifikace.

 Pracujete s excimerovými lasery 

třetí generace. Pokud byste to měl 

jednoduše vysvětlit neodborní-

kovi, v čem je konkrétně poslední 

generace laserů lepší? 

Nejsem si jist, zda ostatní (mnohem 

zkušenější) refrakční chirurgové budou 

s třetí generací souhlasit. Jedná se o to, 

že tento (náš) excimerový laser ošetřuje 

při každém pulzu celou ošetřovanou plo-

chu naráz. Zároveň automaticky vytváří 

dokonalé asférické zakřivení rohovky. Ex-

cimery s metodou tzv. flying spot dosahují 

takového výsledku dokonalým, ale velmi 

složitým pokrýváním ošetřované oblasti 

spoustou drobných laserových pulzů. 

Ošetřená plocha naším laserem firmy InPro 

je proto mnohem hladší a terapie rychlejší. 

Například odstranění –5,0 dioptrií trvá asi 

10 sekund.

 Četla jsem, že metoda LASEK se 

liší od metody fotorefrakční ke-

ratektomie tím, že se povrchový 

epitel odstraní (u fotorefrakční 

keratektomie), nebo jen odhrne 

(u LASEKU), u metody LASIK se 

částečně odřezává a částečně odhr-

nuje. Dělí se odborníci na skupiny, 

které preferují tu nebo onu meto-

du? Kterou Vy osobně preferujete? 

V čem spočívají podle Vás výhody 

a nevýhody těchto jednotlivých 

metod?

Rozbor této otázky by vydal na celé 

sympozium a stejně bychom nedospěli 

k jednomyslnému závěru. Nepochybně je 

nejdůležitější provést jakoukoliv excimero-

vou či femtolaserovou operaci jen u těch 

klientů, kde je to vhodné.

Je pravda, že u metody LASIK se, dle 

mého názoru, vůbec nemluví o tom, že 

lalok odříznutý mikrokeratomem či fem-

tolaserem se nikdy v ploše nepřihojí zpět 

a lze jej kdykoliv velmi snadno zvednout! 

Zároveň jsou při tomto řezu přeříznuta 

všechna nervová zakončení vedoucí 

k povrchu rohovky. Ta se zpětně hojí jen 

velmi složitě. Problémy se suchým okem 

jsou proto v tomto případě velmi časté.

Na druhou stranu je třeba říci, že větši-

na pacientů je po LASIKU velmi spokojena 

a to uspokojuje i chirurgy. My používáme 

zdánlivě obstarožní metody PRK a LASEK, 

které však vnímáme jako velmi bezpečné.

Navíc máme obrovskou výhodu: spe-

ciálním přístrojem Corneascop můžeme 

zjistit, zda struktura rohovky je pravidelná, 

či nikoli. To nám umožní vyhnout se obá-

vané komplikaci zvané keratektázie.

 Vyučujete na II. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy. Která zkušenost 

je podle Vašeho názoru ve Vašem 

oboru nepřenosná? 

Předávat zkušenosti a učit mladé ko-

legy a studenty je jedna z nejkrásnějších 

věcí, kterou znám. Snažím se jim vštípit, 

aby co nejrychleji a nejpečlivěji vybudovali 

ve svém mozku velkou databázi prece-

dentů – pacientů. Teprve tehdy, když má 

lékař „odvyšetřováno a odléčeno“ velké 

množství pacientů, stává se opravdovým 

lékařem, který dokonale a citlivě diagnos-

tikuje a léčí.

 Kromě práce v nemocnici a výuky 

studentů jste také soudním znal-

cem. Jaké případy nejčastěji posu-

zujete? Co konkrétně práce znalce 

obnáší a co je na ní nejobtížnější?
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V soudněznalecké praxi posuzuji nejrůznější kauzy. Nejsloži-

tější nejsou případy pochybení a podobně, ale spory s jemnými 

nuancemi. Například to, zda zesnulá stařenka mohla, či nemohla 

přečíst svou závěť. Samozřejmě máte k dispozici jen málo dokladů 

a lékařských zpráv. Hlavním poučením, které se snažím předávat 

kolegům, je naprosto nezbytná dokonalost lékařské dokumen-

tace. Co v dokumentaci není, to se z pohledu soudce nestalo...

 V současné době si lidé nechávají upravovat myopii či 

hypermetropii pomocí laseru. Jaké další postupy, které 

mohou pomoci oku, se podle Vás budou v budoucnu 

nabízet? 

Na celém světě všichni specialisté pořádají hon na presbyopii. 

Snaží se najít jednoduchou, levnou a neškodnou operační či la-

serovou metodu, která by odstranila nutnost nosit brýle na čtení.

Kolegy z oboru oční optiky takové snahy asi příliš netěší. 

Snad je uklidním, když vyslovím svůj názor, že jsme ještě velmi 

daleko od takového jednoduchého řešení. My sami také na našem 

excimeru provádíme takovou operaci, ale netroufáme si zatím 

vyslovit nadšený konečný soud.

 Jste autorem příručky Domácí oční lékař, která poskytuje 

rady laikům. Co pro Vás bylo impulsem pro napsání této 

příručky?  

Domácí oční lékař ve svých dvou vydáních je pro mě pýchou 

z mládí. Snažil jsem se do něj napsat všechno to, co pacientům 

znovu a znovu říkáme a oni si to nepamatují. V současné době 

se chystám s kolegy toto dítko probudit, důkladně opravit dle 

současných poznatků a formou webového serveru s mnoha 

dalšími možnostmi uvést do života.

Za korespondenční rozhovor poděkovala Eva Klapalová

Foto: archiv autora
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Optickej únie

Pre optometristu je nesmierne dôleži-

té včas odhaliť ochorenie očí, prejavujúce 

sa zhoršením zrakovej ostrosti, ktorá však 

nie je spôsobená refrakčnou vadou. 

Vynikajúca prednáška MUDr. Ondrejičku 

nám presne takéto ochorenia očí aj s ich 

príznakmi ozrejmila. MUDr. Ondrejička 

prednášal na našich kongresoch už 

viackrát. Vždy vystupuje voči optikom 

a optometristom veľmi otvorene a bez 

predsudkov, za čo sme mu veľmi vďační 

a ceníme si to.

Zlatým klincom odborného programu 

bola prednáška ako vždy vynikajúceho 

Ing. Ivana Vymyslického „3D technológie 

a ich vplyv na ľudský zrak“, prezentovaná 

v 3D zobrazení. Bol to veľmi nevšedný 

zážitok, ktorý všetkých príjemne prekvapil. 

Po celodennom načerpávaní vedo-

mostí prišiel večer naplnený zábavou. 

V ľudovej reštaurácii nám po večeri hrala 

žilinská hudobná skupina AYA, ktorú 

humorným slovom sprevádzal ľudový 

zabávač Jožko Bryndza. Tento rok čakala 

na účastníkov kongresu, vďaka spon-

zorom, veľmi bohatá tombola. Po nej 

nasledovala zábava až do skorých ranných 

hodín.

Prezident OÚS Pavel Moravec vyjadril 

vďaku všetkým sponzorom kongresu, 

lebo bez nich by sa takáto náročná akcia 

nemohla uskutočniť. Hlavným sponzorom 

bola firma Optika Žácka, ale vďaka patrí aj 

ostatným firmám: Essilor, CooperVision, 

AMBG, Finest Group, Shamir Optiproject, 

Geodis Slovakia, Ciba Vision a Presenta 

Nova.

Slovenska

Správa zo 
7. odborného 
kongresu optikov 
a optometristov 
v Jasnej 

V dňoch 14.–16. 10. 2011 sa konal 

v krásnom prostredí Nízkych Tatier v Jasnej 

7. odborný kongres optikov a optometri-

stov pod záštitou Optickej únie Slovenska.

V príjemnom prostredí hotela DRUŽ-

BA**** mali všetci zúčastnení možnosť 

Stránky

stráviť niekoľko príjemných dní napl-

nených vzdelávaním, zábavou, relaxom 

a stretnutiami s priateľmi a kolegami. Tí, 

ktorí pricestovali už v piatok, mohli večer 

stráviť posedením pri ľudovej hudbe 

a dobrom jedle, a tak sa pripraviť na nároč-

ný sobotný prednáškový maratón. V tomto 

roku boli prednášky tematicky zamerané 

na optometriu, marketing v očných opti-

kách a 3D technológie. Odborná úroveň 

kongresu graduje z roka na rok najmä 

vďaka skvelým prednášajúcim odborní-

kom. Niektorí z nich prijali naše pozvanie 

na kongres už viackrát, a vždy svojich 

poslucháčov dokázali zaujať a naučiť ich 

niečo nové.

Mimoriadne užitočné pre prax opto-

metristu boli prednášky našich českých 

kolegov – optometristov Bc. Jakuba Vrbu, 

Bc. Jiřího Žaloudka a Bc. Tomáše Dobřen-

ského, ktorí sa so svojimi poslucháčmi 

podelili o bohaté vedomosti a skúsenosti 

z praxe. 
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V posledný deň kongresu sa už tradič-

ne konal snem Optickej únie Slovenska. 

Kľúčovou témou bola správa Ing. Petra 

Urbánka o pripravovaných zmenách 

v zákone č. 140/1998 Z. z. O liekoch 

a zdravotníckych pomôckach. Uvedené 

zmeny sa budú bytostne týkať optikov 

a optometristov. V čase konania kongresu 

boli zmeny v uvedenom zákone už schvá-

lené Parlamentom SR a v týchto dňoch už 

sú podpísané aj prezidentom SR. Zákon si 

môžete prečítať na stránkach Parlamentu 

SR medzi schválenými dokumentami, 

a určite sa o ňom dozviete viac v našom 

budúcom príspevku v časopise Česká 

oční optika. 

Predstavenstvo OÚS ďalej upozornilo 

na zákon č. 618/2003 Z. z. O autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon). Na základe tohto 

zákona je používateľ verejného prenosu 

(šírenie zvukov a obrazov na miestach, 

kde by ich osoby bez tohto prenosu 

nemohli vnímať, t.j. použitie rozhlasu 

alebo televízie v prevádzke) povinný na-

dobudnúť súhlas, resp. uhradiť odmenu 

za použitie každého predmetu ochrany. 

Ak k vám do optiky zavítajú zástupcovia 

organizácií na ochranu autorských práv 

(mimochodom, tých organizácií je šesť), 

tak máte dve možnosti. Každej z týchto 

organizácií zaplatiť požadovaný poplatok, 

alebo odstrániť z predajne rozhlasový, príp. 

televízny prijímač, ak sa nechcete s týmito 

organizáciami dostať do súdneho sporu.

Účastníci snemu Optickej únie Sloven-

ska sa zhodli na tom, že hlavným cieľom 

pre predstavenstvo OÚS bude vybudo-

vanie kreditného systému celoživotného 

vzdelávania optikov a optometristov pod 

odborným dohľadom OÚS. Prvým krokom 

bolo aj potvrdenie účasti na 7. odbornom 

kongrese certifikátom. Na základe vyhlášky 

MZ ČR č. 423/2004 mohli byť každému 

účastníkovi kongresu pridelené 4 kreditné 

body v rámci kreditného systému celoži-

votného vzdelávania optometristov, čo 

mohli využiť naši kolegovia z Čiech. Dúfa-

me, že v blízkej budúcnosti budú aj naši 

optici a optometristi odmeňovaní za svoju 

snahu vzdelávať sa kreditnými bodmi. 

7. odborný kongres očných optikov 

a optometristov v Jasnej opäť potvrdil, že 

optici a optometristi na Slovensku sa radi 

vzdelávajú, stretávajú a spoločne zabávajú, 

a že táto akcia má na Slovensku už svoju 

tradíciu, čo potvrdzujú účastníci aj svojou 

hojnou účasťou. 

Tešíme sa na stretnutie v Nízkych 

Tatrách v roku 2012! 

Ing. Alexandra Kováčiková

členka predstavenstva OÚS

Foto: Juraj Lendel 

Gratulácia  
Mgr. Slaninkovi 
ku významnému 
životnému jubileu

Predstavenstvo OÚS v mene všet-

kých svojich členov srdečne gratuluje 

Mgr. Andrejovi Slaninkovi k jeho okrúhlym 

narodeninám. Jeho život je naplnený 

nesmierne užitočnou prácou pre svojich 

študentov optiky a optometrie v Košiciach, 

pre svoju rodinnú firmu a pre celú optickú 

obec v oblasti legislatívy a vzdelávania. Je 

to neuveriteľne obetavý a skromný človek. 

Zo všetkých členov predstavenstva OÚS 

to má na naše spoločné stretnutia vždy 

najďalej, a predsa na nich nikdy nechýba. 

Je nám veľkou cťou, že môžeme byť An-

drejovými priateľmi a že s ním môžeme 

spolupracovať. Prajeme Mgr. Andrejovi 

Slaninkovi mnoho síl, energie a pevné 

zdravie do ďalších rokov.

Predstavenstvo OÚS

K blahopřání představenstva OÚS se 

připojuje i redakce časopisu Česká oční 

optika. Rozhovor s Mgr. Slaninkou jste si 

mohli přečíst v čísle 4/2010.
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V její stejnojmenné povídce z knihy Straka v říši entropie se dozvíme, 
proč vše přirozeně směřuje k neuspořádanosti, a to z příběhu, 
ve kterém si vyprávějí holubice se strakou. Pomocí povídek tak 

dokázala tato autorka nastínit čtenářům fyzikální zákony tak, že jim 
začnou připadat napínavé. Za propojení vypravěčského a výtvarného 
talentu získala tato kniha právem cenu Magnesia Litera za objev roku. 
Markéta Baňková se věnuje grafice, malbě a fotografii, ale také s ní můžete 
křižovat New York – když si na internetu najdete její mapu tohoto města, 
projdete se jím pomocí fotografií, vjemů a vyprávění.  

zajímavé, že byl pravděpodobně jedním 

z prvních obyvatel Země, u něhož se 

vyvinul zrak. 

 Koho nebo co byste střežila jako 

oko v hlavě?

Tahle otázka se nedá doslova zod-

povědět. Oko v hlavě nestřežím – dokud 

s ním nic není, předpokládám, že je přiro-

zené, že člověk vidí. Až když se něco stane, 

zjistím, jak se pletu. Má dcera mě omylem 

škrábla do oka a dva týdny jsem chodila 

s obvazem. Pak jsem si teprve začala oko 

střežit! 

 Jaký obraz, fotografie či socha Vás 

v poslední době oslovily? 

Příroda je natolik krásná, že její inter-

pretace jí většinou ubírá na síle. Ale miluji 

výjimky. 

 Kdy je podle Vás nutné mít oči 

na stopkách?

Jak bylo výše řečeno: v případě, že jste 

hlemýžď nebo zkamenělý trilobit.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Doktor Jeřábek! Od tří let do třinácti 

jsem nosila silné brýle. Šilhala jsem a měla 

jsem jít na operaci. Naštěstí jsem se dostala 

do rukou skvělého očního lékaře, který 

byl v té době kapacitou. Díky němu jsem 

na operaci nemusela a dnes zašilhám jen 

na požádání.

Byl to úžasný starý pán s charismatem 

anglického gentlemana, s uklidňujícím 

hlubokým hlasem, vonící kolínskou a ta-

bákem. Vzpomínám, jak pečlivě vybíral 

dioptrie, svítil světýlkem do očí... Bylo vidět, 

jak nad každým pacientem přemýšlí, jak se 

snaží najít nejlepší řešení... Bylo mi sedm 

a byla jsem do něj trochu zamilovaná. Už 

zemřel, takže se to nedozví. 

 Takže se Vám od té doby zásadně 

zlepšilo vidění?

Někdy jen stačilo vyčistit zapatlaná 

skla. Na druhou stranu, nevzpomínám 

na dobu s brýlemi jen ve zlém. Lehce 

rozmlžené vidění bylo leckdy milosrdnější, 

člověk si mohl leccos domýšlet, uplatnit 

fantazii. Přestože bych tu dobu vrátit zpět 

už nechtěla, nebylo špatné žít v lehké iluzi.

 Zavíráte před něčím oči?

Zavírám oči, když jdu spát. Sním ale 

i s očima otevřenýma. 

 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Momentálně mne uhodila do očí 

absence očí mého trilobita z období or-

doviku. Mám ho na stole jako domácího 

mazlíčka, občas jej pohladím. Myslela jsem, 

že je v bezpečné vzdálenosti u zdi, kde se 

mu nemůže nic stát... Po celý svůj život 

a pak ještě dalších 450–500 milionů let 

měl můj trilobit dlouhé oči na stopkách, 

podobné šnečím. Bohužel je někdo před 

měsícem zlomil, byly velice křehké. Mohu 

teď alespoň vidět v místě zlomu ve zkame-

nělině úzkou škvíru, kudy pravděpodobně 

procházely nervy. Na mém trilobitu je 

Jak to vidí 

Markéta 
Baňková
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 Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Ještě jste zapomněli na oko na pun-

čoše! To je specifický druh očí, či spíš ok, 

který zrovna nepovažuji za O.K. 

 Existuje výjev, na který nikdy neza-

pomenete?

Takových chvil je více, ale nehrají zde 

roli pouze oči. Nejsilnější scény uvízlé 

v mých vzpomínkách byly zprostřed-

kovány více smysly najednou. Zrakem, 

sluchem, čichem – zajímavé je, jak určité 

vůně silně evokují emocionální vzpomín-

ky. Proto mi připadá, že zrak a sluch, byť 

asi nejdůležitější ze smyslů, nemohou být 

dostatečně silným nástrojem virtuální 

reality. Žádný 3D film dosud nedovede 

intenzitou zážitku zastínit realitu, protože 

nejsou ve hře další smysly. Na druhou stra-

nu kamera se zase může podívat do míst, 

kam se nikdy nedostanete.

 Co Vás obvykle upoutá na první 

pohled?

Myslíte na lidech? Tak to skutečně oči. 

Hodně toho prozradí. Že by proto tolik 

celebrit nosilo tmavé brýle?

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Odpovím otázkou: co vlastně vidíte – 

je to doopravdy ono malebné místo, které 

„stojí za vidění“, nebo proud fotonů, které 

vaším zrakem projdou do vašeho mozku? 

A jsme zase u virtuální reality.

 Které místo v české krajině je pro 

Vás nejmalebnější? 

Barevný podzim, téměř kdekoliv. Plus 

vůně tlejícího listí, vítr...

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

Můj profesor na AVU Vladimír Koko-

lia pořádal semináře, kde učil studenty 

„vidět“. Dodnes na to vzpomínám jako 

na velkou inspiraci, i když mne tenkrát 

občas štvalo mít třeba za úkol civět dvacet 

minut na jedno místo na zdi. No, ale třeba 

v zaměstnání už by vám takovéto „cviče-

ní“ asi neprošlo... Ráda také vzpomínám 

na kreslení ve tmě, či spíše v šeru. Bylo 

nutné pokusit se nakreslit to, co člověk 

opravdu viděl, nikoli to, co si pamatoval, 

že tam viděl za světla. Čili bylo nutné se 

dívat, nikoli lovit v paměti.

 Jaký vhled a poučení Vám dává 

Vaše práce?

Mám radost, že se momentálně mohu 

zabývat tím, co mne baví. Příroda, ať pří-

rodní vědy nebo moderní technologie, 

které mne zajímají, jsou příležitostí k úžasu.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Byly by napojeny na Hubbleův teleskop, 

CNN, Facebook a chůvičku mých dětí.

Za rozhovor poděkovala redakce

Foto: Lukáš Vrtílek
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Příčiny snížení ostrosti 
obrazu s brýlovou 
korekcí

Po nasazení hotových korekčních 

brýlí ovlivňuje z optického hlediska kvalitu 

obrazu vznikajícího na sítnici:

•	 hodnota vrcholové lámavosti čoček, 

•	 vzdálenost brýlových čoček od vr-

cholu rohovek,

Dodržení hodnoty vrcholové 
lámavosti brýlových čoček  

Vrcholovou lámavost předepsaných 

čoček by optik neměl bezdůvodně 

měnit. Ta je dána předpisem od lékaře 

nebo optometristy. Jediným důvodem 

pro objednání čoček o jiné lámavosti, než 

je na předpise, je jejich jiná vzdálenost 

od vrcholu rohovky ve vybraných obru-

bách (nasazených na obličej), než byla při 

subjektivním měření refrakčního stavu 

s čočkami ve zkušební obrubě u lékaře 

nebo optometristy. Pro zachování poža-

dované podmínky, aby oko při korekci 

do dálky bylo v akomodačním minimu, je 

třeba u vyšších hodnot lámavostí provést 

jejich přepočet, nebo vyhledat nové hod-

noty v tabulce. K tomu je však potřeba znát 

vzdálenost čočky od vrcholu rohovky při 

subjektivním zjišťování korekce u lékaře 

nebo optometristy. 

Vrcholová lámavost spojek se při 

zkracování vzdálenosti od oka má zesi-

lovat, hodnota rozptylek se má naopak 

zeslabovat (číslo 1/2010, str. 40).

       

Dodržení polohy optických 
středů v brýlích

Měření vodorovné a svislé polohy 

optických středů (vztažných bodů) vůči 

středům zornic (PD a výška) bylo popsáno 

v čísle 1/2011. Nedodržení ideální polohy 

optických středů v brýlích před očima 

brýlových
čoček

Centrování 
4. část

•	 poloha optických středů (vztažných 

bodů) čoček v obrubě vůči středům 

zornic,

•	 úhel odklonění čoček od svislé 

roviny, nazývaný někdy podle tech-

nických parametrů obruby inklinace 

(popsáno v předcházející části v čísle 

3/2011), 

•	 prohnutí nosníku obruby – úhel 

vodorovného odklonění rovin obou 

čoček v obrubě.

Proto hraje velmi významnou roli do-

konalé anatomické přizpůsobení obruby, 

které se má provádět před měřením údajů 

pro centrování a při vydávání hotových 

brýlí (číslo 1/2011), a respektování všech 

uvedených parametrů.
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uživatele má za následek vznik nežá-

doucího klínového účinku (prizma). Ten 

může působit ve vodorovném a svislém 

směru (obr. 1). Negativní vliv na zrakovou 

pohodu má jen pro ty uživatele, kteří 

mají vyvinuto binokulární vidění, neboli 

vnímají obrazy pravého a levého oka 

současně. Vlivem tohoto klínového účinku 

se oční pár musí při korekci do dálky pro 

zachování jednoduchého binokulárního 

vidění stáčet ve vodorovném směru 

sbíhavě (konvergence), nebo rozbíhavě 

(divergence). Rozbíhavé stočení pohledo-

vých os očí je více zatěžující než sbíhavé, 

na které jsme zvyklí při dívání do blízka. 

Při vzniku rozdílného klínového účinku 

ve svislém směru se musí jedno oko ne-

přirozeně stáčet do jiného svislého úhlu 

než druhé, což zatěžuje oční pár ještě více 

než stáčení rozbíhavé. Touto zátěží podle 

stupně nepřesnosti vznikají po určité době 

astenopické potíže, které jsou stejné jako 

při postižení skrytým šilháním (heteroforií). 

Při vyšších nepřesnostech v centraci může 

rovnou vzniknout rušivé dvojité vidění, kdy 

musí uživatel brýlí zavřít jedno oko, aby byl 

schopen orientace v prostoru nebo čtení.         

Vyhodnocení nežádoucího 
klínového účinku v brýlích 
do dálky pomocí fokometru
•	 Na brýlích označíme pomocí popiso-

vače polohu středů zornic přímo 

na přední ploše čoček při rovno-

běžném postavení pohledových 

os a přirozeném držení hlavy při 

pohledu do dálky (číslo 1/2011).

•	 Brýle s takto označenými čočkami 

vložíme do fokometru, opřeme obě 

očnice spodními nebo horními okraji 

o opěrnou vodorovnou lištu tak, 

aby byly měřeny ve stejné rotační 

poloze jako při nasazení na obličeji 

uživatele (nesmí být stočené nebo 

„vzhůru nohama“)! 

•	 Čočky vycentrujeme zhotovenými 

značkami středů zornic přesně 

do středu opěrného kroužku 

fokometru.

•	 Zjistíme klínový účinek ve vodorov-

ném a svislém směru na pravé a pak 

na levé čočce (obr. 1).

•	 Provedeme binokulární vyhodno-

cení nežádoucího klínového účinku 

zvlášť ve vodorovném a svislém 

směru (tab. 2) a porovnáme s tabul-

kou povolených hodnot.

Zásady pro binokulární vyhodnocení 

klínového účinku:

•	 jestliže klínové účinky působí na obě 

oči podle úhlových stupnic stejným 

směrem (směr báze – bas), jejich 

hodnoty v prizmatických dioptriích 

odečteme,

•	 jestliže klínové účinky působí 

na oči protisměrně, jejich hodnoty 

sečteme,

•	 výslednou hodnotu porovnáme 

s přípustnými hodnotami (tab. 1) 

a rozhodneme o možnosti vydání 

těchto brýlí k užívání. 

tab. 1  Povolené odchylky centrování brýlových čoček v prizmatických dioptriích

Báze dovnitř = divergence 
očí

Báze ven = 
konvergence očí

Báze svisle

Vodorovný směr 0,5 pD 1,0 pD ---

Svislý směr --- --- 0,25 až 0,5 pD

obr. 1  Měření klínového účinku torické čočky na fokometru: testová značka je posunuta vodorovně 
o 1,75 pD  do 180° a  svisle o 1,0 pD do 90°
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tab. 2  Naměřené a vyhodnocené příklady nežádoucí klínové zátěže vzniklé nepřesnou centrací

Směr měření Pravá čočka Levá čočka Vyhodnocení binokulárně

Brýle č. 1

Vodorovně 1,0 pD bas 0° 1,0 pD bas 180° 2 pD bas dovnitř, což způsobuje rozbíhavé stočení 
očí = nevyhovuje

Svisle 1,0 pD bas 90° 0,75 pD bas 90° 0,25 pD = vyhovuje

Brýle č. 2
Vodorovně 1,5 pD bas 180° 0,50 pD bas 180° 1,00 pD bas ven, což způsobuje sbíhavé stočení 

očí = vyhovuje

Svisle 0,5 pD bas 270° 0,5 pD bas 90° 1,0 pD = nevyhovuje

Brýle č. 3
Vodorovně 1,0 pD bas 180° 1,0 pD bas 180° 0 pD = vyhovuje

Svisle 0,75 pD bas 270° 0,75 pD bas 270° 0 pD = vyhovuje

Úhel odklonění čoček 
od svislé roviny

Jestliže jsou brýlové čočky do dálky 

v brýlích ve svislém směru nacentrovány 

na středy zornic a zároveň svisle odkloněny 

od roviny kolmé k vodorovné pohledové 

ose, vzniká astigmatismus šikmých 

paprsků. Jeho vlivem se stává obraz 

na sítnici uživatelova oka neostrým. Tato 

problematika byla popsána v předcháze-

jící části o zadávání centrovacích údajů 

při použití různých typů korekčních čoček 

(číslo 3/2011). 

Svislý úhel sklonu čoček má vliv 

na volbu varianty svislé centrace v brý-

lích. U svislé centrace upřednostňujeme 

buď kvalitní bodové zobrazení (centrace 

„na střed otáčení oka“), nebo binokulární 

zobrazení bez rozdílného svislého klíno-

vého účinku (centrace „na přímý pohled“). 

Při rozhodování u speciálních typů čoček 

bychom se měli řídit pokyny pro centraci 

dané čočky, které by firma dodávající 

čočky měla optikovi sdělit.

 

Prohnutí obruby v nosníku
Nevhodné prohnutí nosníku obruby 

ve vodorovném směru může způsobovat 

stejné problémy s astigmatismem šikmých 

paprsků a s tím související snížení zrakové 

ostrosti uživatele brýlí, jaké se projevují 

nakloněním čoček ve svislém směru. 

I ve vodorovné rovině platí, že optické osy 

páru čoček musí pro zachování bodového 

zobrazení procházet středy otáčení očí. 

Nevhodné prohnutí obruby v nosníku 

tuto podmínku poruší. Nejvíce se astig-

matismus projeví u plochých asférických 

a atorických čoček.

Jednoduchou kontrolu prohnutí 

nosníku hotových brýlí určených do dál-

ky můžeme provést  jejich přiložením 

přední (konvexní) plochou čoček k rovné 

hraně. Předtím si na čočkách označíme 

fokometrem optické středy. Pro splnění 

podmínky centrace „na střed otáčení oka“ 

obr. 2  Kontrola rovnoběžnosti optických os čoček

obr. 3  Kontrola stupně prohnutí obruby
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obr. 4  Měření úhlu prohnutí obruby

obr. 5  Negativní úhel prohnutí obruby na čtení

by se čočky měly dotýkat rovné hrany 

přesně v místě označení optických středů 

(obr. 2). V tomto případě budou optické 

osy pravé a levé čočky rovnoběžné a bu-

dou procházet středy otáčení očí uživatele 

brýlí. Z estetických důvodů je však větši-

nou nutné obrubu mírně prohnout, aby 

se přizpůsobila zakřivení čela uživatele. 

Doporučuje se, aby se vnitřní (nosníkové) 

okraje očnic nacházely asi o 3–5 mm dále 

od rovného okraje měřítka přiloženého 

k vnějším (temporálním, stranicovým) 

okrajům očnic (obr. 3).

Pro výpočet potřebné lámavosti 

individuální čočky je potřeba tento vo-

dorovný sklon čočky vůči rovině kolmé 

k pohledové ose změřit. Při objednávání 

individuálních čoček se tento údaj uvádí 

v objednávkovém formuláři jako úhel 

prohnutí obruby. Průměrně bývá podle 

šířky obruby 5–8°. K jeho změření slouží 

různá speciální příložní měřítka (obr. 4), 

která mají úhlovou stupnici označenou 

polovičními hodnotami úhlů ve stupních. 

Je tomu tak proto, že přiložením obruby 

k měřítku se zjistí úhel, který svírají roviny 

pravé a levé očnice, avšak na stupnici je 

již uvedena polovina tohoto úhlu, což 

je hledaný úhel odklonění každé čočky 

od roviny kolmé k pohledové ose do dál-

ky. Nejpřesněji změříme úhel prohnutí 

obruby speciálním zařízením až po anato-

mickém přizpůsobení a nasazení obruby 

na obličej uživatele, protože po nasazení 

se díky pružnosti nosníku úhel prohnutí 

obruby zmenší.

 

Vodorovná centrace brýlových 
čoček v brýlích na čtení  

Z požadavku bodového zobrazení 

bez vlivu astigmatismu šikmých paprsků 

vychází i doporučení centrovat brýlové 

čočky na čtení podle PD do dálky. Pokud 

bychom centrovali tyto čočky podle PD 

do blízka a očekávali dokonalou ostrost 

obrazu, měli bychom upravit sklon pravé 

a levé čočky ve vodorovném směru tak, 

aby se jejich optické osy ve sbíhavém 

postavení shodovaly s pohledovými 

osami páru konvergujících očí při čtení 

(obr. 5). Říkáme tomu negativní úhel 

prohnutí obruby. Tím by však došlo 

k velmi nevzhledné deformaci brýlí. Proto 

se doporučuje raději ponechat obrubu 

prohnutou přirozeně a zvláště ploché 

asférické a atorické čočky centrovat podle 

PD do dálky.

Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.
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2. část

Pleoptika
Optická penalizace

Optickou penalizaci můžeme také na-

zvat jako parciální okluze. Při této metodě 

dochází ke znevýhodnění vedoucího oka 

cykloplegiky a brýlovou čočkou. Existuje 

několik druhů penalizace – penalizace 

do blízka, do dálky, totální, alternující... 

Jak vypadá použití penalizace v praxi si 

uvedeme na příkladu penalizace do blízka 

– vedoucí oko je při plné korekci atropini-

zováno a amblyopické oko se na začátku 

léčby překoriguje o +3,0 dioptrie. Hyper-

korekce se postupně snižuje. Dochází 

ke zlepšování zrakové ostrosti do blízka, 

ale i do dálky.

Optická penalizace se nepoužívá 

u těžkých amblyopií a nenahrazuje klasic-

kou pleoptickou léčbu. V současné době 

se také příliš nepoužívá.

Aktivní pleoptická 
léčba

Při aktivní pleoptické léčbě je na lépe 

vidoucím oku okluze a tupozraké oko pro-

vádí na krátkou vzdálenost (= na blízko) 

úkoly, při kterých využívá hmat, sluch nebo 

paměť. Tato léčba se používá u amblyopie 

s centrální fixací bez věkového omezení. 

Pacienti, kteří mají excentrickou fixaci, 

mohou tuto léčbu absolvovat do 4 let bez 

rizika upevnění excentrické fixace. U dětí 

starších s excentrickou fixací provádíme 

aktivní pleoptickou léčbu velmi zřídka.

Léčba cykloplegiky

Léčba tupozrakosti pomocí cyklo-

plegie se používá u velmi malých dětí 

(do věku 1,5 roku), kde nelze předepsat 

brýlovou korekci. Léčba cykloplegiky bývá 

úspěšná u poloviny pacientů. U těžkých 

amblyopií bývá tato léčba již méně úspěš-

ná, proto se u těžších amblyopií postupně 

přechází na léčbu pomocí okluze. 

Cykloplegie se provádí na vedoucím 

oku. K navození cykloplegie se používá 

0,5% atropin. Pravidelně se kontroluje 

fixace očí. Pokud začne pacient fixovat 

amblyopickým okem, znamená to, že se 

zlepšila zraková ostrost amblyopického 

oka. Jakmile je pacient schopen nosit 

brýlovou korekci a okluzi, ukončuje se 

léčba pomocí cykloplegie.

V současné době se tato léčba již 

nevyužívá tak často jako dříve.
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Aktivní pleoptická léčba se provádí 

v ortoptických ambulancích pod dozo-

rem ortoptisty a také ji pacient provádí 

po zaučení doma za dozoru rodičů. Po-

učení rodičů ze strany ortoptisty je zde 

velmi důležité. Nejen že ortoptista vysvětlí, 

proč musí dítě doma cvičit, ale musí také 

zdůraznit, že léčba je nejúčinnější při práci 

na krátkou vzdálenost. U malých dětí to 

pro rodiče znamená, že se jim musí pocti-

vě věnovat, protože dítě neudrží dlouho 

pozornost. Někteří rodiče dítěti oko zalepí 

na požadovanou dobu, ale již nehlídají, 

jakou činnost dítě provádí. „Jednooké“ dítě 

nemá žádné prostorové vidění, je zde tedy 

rovněž možné riziko vzniku úrazu. 

Rodiče mohou s dítětem provádět 

aktivní pleoptickou léčbu např. formou 

skládání puzzlí, kreslení, modelování, sklá-

dání stavebnic, vypichování obrázkových 

předloh, navlékání korálků, práce na po-

čítači apod., nebo se může zapojit celá 

rodina formou hraní společenských her, 

jako je např. domino, Člověče nezlob se...

Jak jsem již zmínila v minulém článku, 

většina malých dětí spolupracuje velmi 

dobře v ortoptické ambulanci, ale doma 

s rodiči se okluzi brání. Zde je na místě 

důslednost rodičů a trpělivost. 

V ortoptické ambulanci se aktivní 

pleoptická léčba provádí také na jednodu-

chých přístrojích, jako je např. lokalizátor 

nebo korektor.

 

Lokalizátor slouží pro nácvik lokaliza-

ce a sleduje cíl centrální fixace spojením 

různých principů. Např. spolupráce oko 

– ruka nebo přeložení pozornosti z ex-

trafoveolární oblasti na oblast foveolární. 

Lokalizátor je kovová deska s otvory, 

které se postupně rozsvěcují. Velikost 

otvorů se může výměnou desek měnit 

od největších po nejmenší. Dítě má za úkol 

rozsvícený otvor v desce zakrýt prstem 

nebo ukazovátkem. Ortoptista kontrolu-

je, zda dítě zakrývá správný otvor a dále 

sleduje rohovkové reflexy.

Korektor upevňuje naučenou lo-

kalizaci. Využívá lokalizačního cvičení 

založeného na svazku oko – ruka – sluch. 

Korektor je také kovová deska, na které 

je vyryt obrázek. Dítě obtahuje obrázek 

speciální kovovou tužkou, která je zapo-

jena do proudového okruhu obrázku. 

Jestliže konturu obrázku přetáhne, ozve 

se zvukový signál a rozsvítí se červená 

žárovka. Dítě začíná cvičení vždy s jedno-

duchými obrázky.

Mgr. Andrea Jeřábková

předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Literatura:

1. Hromádková, L.: Šilhání, Institut pro další vzdělávání 

pracovníků ve zdravotnictví Brno (IDVPZ Brno), 1995

2. Divišová, G.: Strabismus, Avicenum Praha, 1979

Pokračování příště.

obr. 1  Lokalizátor

obr. 2  Korektor
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Mozek 

Jak funguje lidské 
vidění

Lidské oko (obr. 1) funguje jako vstupní 

senzor – zachytí obraz na světločivné 

buňky sítnice, převede jej do kódu ner-

vových vzruchů a ty putují do zrakového 

centra v mozkové kůře. Nervové buňky 

pak podrobí signál velice důkladné ana-

lýze. Hodnotí kontrast, linie a také pohyb 

obrazu po sítnici. Analýza má svůj přesný 

řád a nervové buňky při ní plní zcela spe-

cifické úkony.

Pokud si představíme informaci o ob-

razu zakódovanou do nervových vzruchů 

jako psaný text, pak si můžeme přiblížit 

dělbu práce mezi neurony zrakové mozko-

vé kůry následujícím způsobem. Některé 

neurony čtou jednotlivá „písmena“ obra-

zové informace a skládají z nich „slabiky“. 

Další buňky přebírají přečtené „slabiky“, 

čtou si je a skládají z nich „slova“. Ta jsou 

nakonec čtena dalšími neurony, jež si ze 

„slov“ skládají celé „věty“. 

Tyto věty jsou odesílány do nadříze-

ných center mozku. Tam teprve dochází 

ke vnímání obrazu a zároveň jsou obrazo-

vé informace ukládány do paměti. Buňky 

zrakové kůry mozku jsou uspořádány 

do „sloupců“. V každém sloupci plní buňky 

jediný dílčí úkol. „Sloupce“ jsou uspořá-

dány do „hypersloupců“, které zabírají 

v mozku plošku 2 x 2 milimetry. Tady se 

zpracovává obraz přicházející z určité 

malé části oční sítnice. Obraz v reálném 

čase přijímá levá polovina mozku a ukládá 

a zpracovává jej pravá polovina mozku 

(pravá a levá hemisféra, obr. 2).

Tato fakta se projeví při učení různých 

dovedností, včetně sportovních. Když se 

neučíme integrovaně, ale např. jen ana-

lytickou polovinou mozku, známe sice 

mnoho detailů, ale nejsme z nich schopni 

jako nástroj vidění 

Lidské vidění se do dnešní podoby vyvíjelo miliony let. Zrak je smysl, 
který člověk využíval ze všech pěti smyslů nejvíce, neboť mu po-
skytoval informace potřebné pro přežití. 



Česká oční optika 4/2011

vytvořit celek. Když se naopak učíme jen 

intuitivní polovinou mozku, umíme sice 

věci chápat jako celek, chybí nám však 

smysl pro detail.

Když vnímáme malý prostor, například 

při čtení textu, začínáme na levé straně 

papíru a pohybujeme se přes střed smě-

rem k pravé straně. Z výzkumu legastenie 

(porucha projevující se obtížemi při učení 

čtení, dyslexie) je známo, že když očima 

překročíme střed, musíme vystřídat i své 

mozkové hemisféry. Když čteme na levé 

straně řádku, je aktivována pravá polovina 

mozku, když pohybujeme očima doprava, 

aktivuje se levá polovina. Obě poloviny 

mozku jsou spolu spojeny svazkem nervo-

vých vláken (Corpus callosum). Pokud tato 

vlákna nejsou správně aktivována a my 

přecházíme očima přes střed, nastávají 

problémy, které tělo vyhodnotí jako stres 

a dochází k potížím. Máme problémy se 

soustředěním, s chápáním, s pamatová-

ním a s reprodukcí vnímaného obrazu. 

Při sportu je třeba tento fakt aplikovat 

na vnímání ohraničených prostor, jako jsou 

třeba stoly pro stolní tenis, squashový kurt 

nebo hřiště a ledová plocha kluziště, kde je 

prostor vnímán ve větším měřítku, dochází 

však k podobným potížím při nesprávném 

přechodu obrazu mezi hemisférami.

Jak mozek poznává 
svět prostřednictvím 
vidění

Schopnost buněk zpracovávat a vy-

hodnocovat kódovanou informaci při-

cházející z oka se vyvíjí po narození. 

Oko je vystaveno obrazovým stimulům. 

Ty „prošlapávají cestu“ do zrakové kůry 

mozku a cvičí „sloupce“ a „hypersloupce“ 

v jejich úlohách. K tomuto výcviku musí 

oko dostávat skutečný obraz, samotné 

světlo nestačí. Pro „výcvik“ zrakové kůry 

musí oko dostávat obraz s jeho základními 

složkami, tj. kontrastními plochami, liniemi 

a pohybem.

Po narození nemá lidský mozek o svě-

tě žádné znalosti, musí se vše učit pokaždé 

od začátku. Hrany a barvy předmětů mu 

nedávají smysl, neboť je neumí dát do sou-

vislosti. Postupným vštěpováním vzpomí-

nek a asociací k předmětům do paměti 

si mozek utváří jakousi mapu, se kterou 

později srovnává nově příchozí obrazy. 

obr. 1  Schéma lidského oka

obr. 2  Pravá a levá hemisféra
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Tato cvičení, která jsou pro novorozence 

automatická, můžeme v budoucnu využít 

k vytvoření výcvikových programů k posí-

lení různých částí zrakové kůry a k osvojení 

automatických reakcí na určité signály, což 

je hlavním posláním cvičení zraku v oblasti 

sportovní optometrie. Člověk ve stadiu 

novorozence má tuto rozpoznávací úlohu 

ještě těžší, neboť vlivem vlastností oční 

čočky dopadají světelné paprsky na sítnici 

obráceně. To způsobuje, že malé děti vidí 

svět vzhůru nohama. Mozek si s tím ale 

postupem času poradí, neboť je pro něj 

jednodušší obraz otočit, než pohybovat 

tělem s hlavou dolů. Na tomto příkladu je 

dobře vidět schopnost mozku vypořádat 

se s novými, neznámými situacemi a jeho 

schopnost si tyto situace zapamatovat, 

tedy naučit se jim. Tuto mozkovou „doved-

nost“ využíváme následně v tréninkových 

programech.

Problémy v poznávání 
světa viděním

Poznávání světa viděním je pro člo-

věka velice složitá úloha, ačkoliv na tom 

závisí jeho přežití. V tomto procesu nalez-

neme tři kritické úseky: oko jako takové, 

přenos informace do zrakového centra 

a rozpoznávání obrazu vyššími mozkovými 

strukturami.

První nezbytnou podmínkou k tomu, 

aby člověk mohl získat vizuální poznání 

o světě, je dostatečná funkce oka. Dosta-

tečnou funkci oka rozpoznáme stanove-

ním refrakce. Lidské oko je velice náchylný 

aparát, který se může poškodit i při těch 

nejneočekávanějších situacích, které si 

jen můžeme představit. Ne nadarmo se 

říká „chránit jako oko v hlavě“. Moderní 

medicína je však již na tak vysoké úrovni, že 

dokáže různě rozsáhlá poškození oka opra-

vit či dokonce odstranit nebo nahradit. 

Většina lidí si dnes ani neuvědomuje, jak 

své oči poškozují každodenním špatným 

zacházením a nedostatečnou péčí. Ochra-

nou oka jako orgánu přijímajícího zrakové 

signály se zabývá sportovní optika, která 

však nezmůže mnoho bez spolupráce 

s optometristou.

Další potíže při poznávání světa 

mohou nastat při přenosu nervových 

vzruchů mezi sítnicí oka, zrakovým cen-

trem a dalšími vyššími oblastmi mozku 

pro zpracování obrazu. Podobně jako 

potřebuje internetová kamera přenést 

obraz do počítače kabelem, potřebuje 

i oko přenést obraz do mozku. Používá 

k tomu zrakový nerv (nervus opticus), 

který je tvořen gangliovými buňkami. Ty 

sbírají podněty ze světločivných buněk 

oční sítnice. Nervová vlákna (axony, obr. 3) 

přenášejí elektrické signály rychlostí až 

350 km/h; pokud jsou axony obalené 

navíc tukovou látkou myelinem, přenášejí 

signály ještě rychleji. Mozková příhoda, 

prasklá cévka v mozku či psychotropní 

látky mohou tyto vysokorychlostní dráhy 

(axony) elektrických signálů zrakového 

nervu velice zásadně poškodit či zpoma-

lit. Závažnější potíže však mohou nastat 

špatným přístupem už v dětství. Pokud 

se dítě narodí zdravé, avšak vlivem malé 

refrakční vady si nedokáže „prošlapat“ 

cestičku k poznání světa samo, zrakové 

centrum začne zaostávat a postupně 

ztrácí schopnost vnímat svět kolem sebe. 

Jeho celkový vývoj se může zastavit pouze 

na schopnosti rozpoznávat světlo a tmu. 

Pokud se tento problém nezačne řešit 

okamžitě, je velice pravděpodobné, že 

zrakové centrum a vyšší centra pro vidění 

ztratí úplně schopnost poznávání a učení 

se na základě vizuálních obrazů. Tento jev 

je nejvíce patrný v Indii – z celkové celo-

světové populace 45 milionů nevidomých 

je jich v Indii plných 15 milionů.

Pochopení základních funkcí apará-

tu, který umožňuje člověku vidět, je pro 

sportovního optometristu o to důležitější, 

že se snaží nejen korigovat příslušné vady, 

které v prvním stupni aparátu – oku – 

nalezne, ale pomocí velmi jednostranně 

zaměřených tréninkových programů také 

naučit mozek a následně tělo reagovat 

na podněty přijímané a zpracovávané 

celým tímto aparátem.

Mgr. Vilém Rudolf

vilem.rudolf@seznam.cz

www.visusoptik.cz

obr. 3 Nervová vlákna (axony) přenášejí elektrické signály rychlostí až 350 km/h

shutterstock© Sebastian Kaulitzki 
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Anamnéza

Pacientka ve věku 28 let, do ordinace 

optometristy se dostavila na základě do-

poručení úrazové chirurgické ambulance. 

Pacientka má již několik let problémy 

s padáním na schodech, obrubnících 

chodníků a podobně. Svým okolím je 

považována za nemotornou a cítí se kvůli 

tomu nejistá. Vzdala se kvůli tomu i vol-

nočasových sportů jako joggingu nebo 

jízdy na kole. Pacientka má již od útlého 

dětství diagnostikováno sbíhavé šilhání 

(strabismus convergens) a s tím spojenou 

amblyopii. Při stanovení anamnézy se pa-

cientka náhodně zmínila o toxoplazmóze.

Nález

Při vyšetření optometristou bylo zjiště-

no centrální a periferní omezení zorného 

pole a sbíhavé šilhání s amblyopií. Test 

motility neprokázal dextroverzi, ale pouze 

nízkou laevoverzi levého oka. Na pravém 

oku byla nápadná dextrodeprese.

Vyšetření perimetrem potvrdilo oftal-

mologický obraz sítnice a výsledky testu 

motility. Na fotografii z fundus kamery byla 

na sítnicích obou očí patrná zjizvená tkáň.

U pravého oka bylo možné s optimální 

korekcí docílit velmi dobrého centrálního 

vidění. Hodnoty refrakce obou očí do dál-

ky jsou následující: 

P: sph –2,25 cyl +0,75 ax 73° V
 
1,20

L: sph –1,75 cyl +0,50 ax 130° V
 
0,15

Diagnóza

Šilhání a omezení zorného pole jsou 

následky kongenitální toxoplazmózy. Mat-

ka pacientky byla v pozdním stadiu těho-

tenství infikována parazitem Toxoplasma 

gondii. U pacientky se do dneška projevují 

bilaterální zhojené chorioretinální jizvy se 

subklinickým obrazem nemoci. V levém 

oku je centrální sítnice zjizvená, takže 

není možná foveolární fixace. Pacientka 

fixuje pomocí paracentrální sítnice, což 

objasňuje nízkou zrakovou ostrost a šilhání 

levého oka.

s toxoplazmózou
Vyšetření 
pacientky

u optometristy

Případ, který je popsán v následující kazuistice, se týká německých 
kolegů. Nicméně i český optometrista se velmi často setkává  
s klienty, kteří přišli do styku s toxoplazmózou a celoživotně  

se potýkají s jejími důsledky.
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Péče

Cílem klasického měření zraku a před-

pisu brýlí je vždy dosažení optimálního 

centrálního vizu. V případě naší pacientky 

se však nesmí podcenit periferní vidění 

levého oka. Z důvodu bezpečnosti byly 

doporučeny takové brýlové čočky, které 

umožňují dobré periferní vidění. 

Zákaznice dostala brýle do dálky 

s polykarbonátovými skly. Obruba byla 

záměrně vybrána tak, aby nebyla příliš 

malá a nezpůsobovala dodatečné ome-

zení zorného pole směrem dolů. Tenká 

titanová obruba splnila kosmetické 

představy zákaznice a poskytla dobrou 

ochranu očí před UV zářením, zároveň 

je velmi lehká. Riziko poranění při rozbití 

skel je u materiálu, jakým je polykarbonát, 

zanedbatelné. 

Diskuze

Toxoplazmóza je infekční onemocnění 

vyvolané jednobuněčným organismem 

Toxoplasma gondii, které má zpravidla 

neškodný průběh. Onemocnění leckdy 

proběhne bez znatelných klinických sym-

ptomů. Původce nákazy je jednobuněčný 

organismus, který se vyskytuje ve tkáních 

celé řady teplokrevných živočichů. Nejzná-

mějším přenašečem na člověka je kočka. 

Důležitou cestou přenosu toxoplazmózy 

může být také syrové nebo nedostatečně 

tepelně zpracované vepřové maso. Rozší-

ření původce nákazy je vysoké. Původcem 

jsou infikovány přibližně dvě třetiny všech 

šedesátníků.

K prenatální toxoplazmóze dojde, 

onemocní-li těhotná žena toxoplazmózou 

poprvé během těhotenství. Infekce v rané 

fázi těhotenství mívá výrazně těžší průběh 

než v pozdní fázi. Jedná se o přibližně tři 

případy prenatální toxoplazmózy na 1 000 

živě narozených dětí. Mezi komplikace, 

které se mohou vyskytnout, patří kromě 

mrtvě narozeného dítěte také hydrocefa-

lus, intrakraniální kalcifikace a poškození 

očí. Ačkoliv se dítě s prenatální toxoplaz-

mózou narodí klinicky zdravé, může se až 

po letech projevit poškození očí, přičemž 

může dojít až k oslepnutí. 

Postnatální toxoplazmóza se obje-

vuje poprvé až po narození. Projevuje se 

lehkou horečkou, únavou, bolestmi hlavy 

v oblasti čela, bolestmi svalů a kloubů 

nebo průjmem. 

Závěr

Diagnóza toxoplazmózy představuje 

pro nemocného, který si podobně jako 

u jiných onemocnění sítnice musí zvyk-

nout na defekty zorného pole, změnu 

životních poměrů. Důležité je poučení 

pacientů. V principu je pacient funkčně 

jednooký. Nejdůležitější kritérium při 

anatomickém přizpůsobování brýlí před-

stavuje ochrana dobře vidícího oka. 

Progresivní strabismus convergens 

bude u pacientky sledován soukromým 

očním lékařem ve spolupráci s univerzitní 

klinikou ve Freiburgu a s ortoptistkou. 

Pacientka eventuálně podstoupí v příštích 

letech kosmetickou operaci očního svalu, 

čímž se zamezí „stěhování“ pupily nad 

mediální oční koutek.

Utrápené pacientce přinesl rozhovor 

s optometristou a vyhodnocení optome-

tristických měření zcela nové poznatky 

o jejím onemocnění sítnice. Současně 

tak byla objasněna souvislost mezi paci-

entčinými pády a defekty zorného pole. 

Větší brýlová obruba poskytne ženě 

dodatečnou bezpečnost a sebejistotu 

v každodenním životě.

Literatura: 

Freitag, R.: Der Praxisfall: Optometrische Versorgung 

bei Toxoplasmose, DOZ 4/2011, str. 61–62. Z originálu 

přeložila redakce. 

obr. 1  Strabismus convergens u levého oka obr. 2  Snímek pravého oka. Chorioretinální 
jizva leží tak daleko v periferii sítnice, že 
zraková ostrost ani centrální zorné pole 
nejsou omezeny.

obr. 3  Snímek levého oka. Centrální jizva na sítnici je příčinou omezení zorného pole, strabismu 
convergens a amblyopie levého oka. 
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Občanské sdružení Okamžik pro podporu nejen nevidomých vy-
dalo v loňském roce publikaci s názvem „Váš nevidomý pacient“, 
jejímž cílem je poskytnout srozumitelné informace a návody pro 

praktickou a oboustranně příjemnou pomoc nevidomým a jinak těžce 
zrakově postiženým pacientům ve zdravotnických zařízeních. 

Od vidění k nevidění

Ve své praxi se jistě setkáváte i s pa-

cienty nevidomými nebo jinak zrakově 

postiženými. Tito lidé nemohou k po-

znávání světa využívat v plné míře zrak. 

Vzhledem k tomu, že zrakem člověk 

přijímá 80–90 % informací z okolí, jedná 

se o závažný handicap. Odborně se lidem 

s nějakou zrakovou vadou – ať už jde o lidi 

silně slabozraké, nebo zcela nevidící – říká 

osoby se zrakovým postižením. My bude-

me nejčastěji využívat pojmu nevidomí 

lidé. Je to kratší a přátelštější ke čtenáři. 

Zrakové postižení způsobuje různou 

míru nevidění. Lidé silně slabozrací vidí 

a poznají svého známého na pár metrů, 

i když vidící člověk ho pozná i na desítky 

metrů. Další skupinou zrakových vad jsou 

různé poruchy zorného pole. Lidé s tako-

vou vadou mohou například číst knihu, 

pokud ji mají ve svém zúženém zorném 

poli, mohou však být velmi limitováni při 

pohybu na ulici a mnozí se při samostat-

ném pohybu neobejdou bez bílé hole. 

Velká skupina lidí se zrakovým postižením 

má zachovaný světlocit, rozeznávají tedy 

jen světlo a tmu, popřípadě vnímají směr, 

odkud světlo přichází. Někteří prakticky 

nevidomí lidé rozeznávají jen pohyb ruky 

před obličejem. Skupinu lidí, kteří nevidí 

vůbec nic, budeme nazývat lidé zcela 

nevidomí. Tito lidé sice nevidí vůbec nic, 

ve zdravotnickém 
zařízení

Nevidomý 
1. část

Příručka nabízí praktického průvodce 

tématy, která mohou přinášet komplikace 

do vzájemného setkávání zdravotnického 

personálu a zrakově postižených lidí. Tyto 

informace budou jistě užitečné i pro vás, 

oční optiky, optometristy, oční lékaře – pro 

všechny z vás, kteří si z následujících textů 

vezmou něco do své každodenní praxe, 

v níž se mohou setkat s nevidomým pa-

cientem. Doufáme, že po přečtení tohoto 

článku si budete vědět rady s přicházejí-

cím nevidomým pacientem a on se ve vaší 

profesionální péči bude cítit bezpečně, 

rovnoprávně a příjemně. 

 pacient
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někteří však mívají klamné zrakové vjemy 

přirovnatelné k televiznímu zrnění nebo 

ohnivým kruhům. Klamné zrakové vjemy 

mohou být velmi obtěžující a mohou 

vyvolávat zrakovou únavu. Ačkoliv každá 

zraková vada limituje člověka v každoden-

ních aktivitách, je jakýkoliv zbytek zraku 

velmi cenný a může zprostředkovat velké 

množství podnětů pro samostatný život 

zrakově postiženého (například obrys 

překážky nebo světlo pro určení směru 

pohybu).

Je horší nevidět od narození, 
nebo oslepnout v průběhu 
života?

Každá varianta má své výhody a ne-

výhody. Především jde vždy o subjektivní 

pocit nevidomého. Děti od narození 

nevidomé se učí již od raného věku žít 

bez zraku a využívat ve větší míře ostatní 

smysly, později se učí číst Braillovo písmo, 

chodit s bílou holí, orientovat se v prostoru 

a další specifické dovednosti. Naučí se 

okolí vnímat alternativním způsobem, 

vizuální svět jim proto často ‚nechybí‘. 

Někteří nevidomí lidé dokonce říkají: „Já 

bych už ani vidět nechtěl.“ To však vidící 

člověk, který zná pohled na své rozesmáté 

dítě nebo který viděl západ slunce nad 

obzorem, jen obtížně chápe. Lidé osleplí 

v dospělosti musí v prvním období 

po ztrátě zraku zápasit s psychickými 

dopady svého handicapu. Potýkají se se 

změnou situace v rodině, v práci, se změ-

nou přístupu okolí. Důsledkem může být 

hluboká osobní krize. V další fázi se musí 

učit zvládat každodenní činnosti, pracovat 

s kompenzačními pomůckami, ovládat 

ozvučené přístroje, postarat se o vlastní 

fungování v bytě, naučit se chodit s bílou 

holí, najít si vhodné zaměstnání. Při učení 

nových dovedností však mohou využít 

svou vizuální představivost, kterou lidé 

narození bez zraku postrádají.

Kdo a jak nevidomým  
pomáhá

Specializované služby nevidomým 

poskytuje síť organizací od speciálních 

vzdělávacích institucí přes krajská a obecní 

zařízení až po četné nestátní neziskové or-

ganizace. Na zpoplatněné služby přispívá 

osobám se zdravotním postižením stát 

formou sociálních dávek. 

V předškolním věku je pro správný 

vývoj nevidomého dítěte nezbytná 

pomoc organizací, které poskytují tzv. 

ranou péči (např. nezisková organizace 

Společnost pro ranou péči), která je ze 

zákona bezplatná. Služby jako je sebeob-

sluha, prostorová orientace a samostatný 

pohyb poskytují neziskové organizace, 

např. Tyfloservis o. p. s., nebo Pobytové 

rehabilitační a rekvalifikační středisko 

pro nevidomé Dědina, o. p. s.). Služby 

průvodců a asistentů, kteří pomáhají při 

cestách a v domácnosti nevidomého, 

poskytuje například občanské sdružení 

Okamžik. Další služby, jako je poradenství, 

podporované zaměstnávání, knihovna pro 

nevidomé, prodejny speciálních pomůcek, 

kulturní aktivity atd. nabízí o. s. Okamžik, síť 

Tyflocenter nebo Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých. 

Kompenzační pomůcky  
pro nevidomé

Kompenzační pomůcky jsou speciál-

ně upravené nebo vyrobené předměty, 

které umožňují nevidomému alternativní 

způsob řešení některých běžných situací 

doma i v terénu. V zásadě se pomůcky 

shutterstock© Gina Sanders 
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dají rozdělit na ty, které využívají hmat, 

a ty, které využívají sluch. Mezi pomůcky 

založené na bázi hmatu patří bílá hůl, 

rozlišovač bankovek, hmatové hodinky, 

zásobník léků, hmatové hry aj. Ozvučené 

pomůcky mohou být od těch jednoduš-

ších – indikátor barev a světla, indikátor 

vodní hladiny, mluvící teploměr či kalku-

lačka s hlasovým výstupem – až po velmi 

sofistikované a nákladné – mobilní telefon 

či počítač s hlasovým výstupem. 

Sociální dávky a další  
výhody

Stát vytvořil pro osoby se zdravotním 

postižením systém dávek a slev, který ne-

vidomým lidem umožňuje hradit zvýšené 

náklady spojené s jejich handicapem. 

Téměř všichni nevidomí lidé pobírají 

invalidní důchod, mohou čerpat sociální 

dávky určené na nákup sociálních služeb 

či kompenzačních pomůcek, mohou díky 

nim hradit náklady na úpravu bytu, na péči 

o vodicího psa. Stát dále dotuje i nákup 

poměrně nákladných kompenzačních 

pomůcek, jako je např. počítač s hlasovým 

a hmatovým výstupem (Braillský zobra-

zovač) nebo vodicí pes. Navíc jsou nevi-

domí ve většině případů držiteli průkazu 

mimořádných výhod, který je opravňuje 

např. k využití vyhrazeného místa k sezení, 

ke slevám na jízdné ve veřejné dopravě 

nebo slevám na vstupné na nejrůznější 

akce. Nevidomým lidem, kteří pracují, 

poskytuje stát slevy na daních. 

Škola základ života
Česká republika má vytvořený systém 

speciálního školství pro děti s postižením 

od mateřských škol přes školy základní 

až po střední. Ve speciálních školách se 

vyučují běžné předměty s přihlédnutím 

k potřebám žáků – výuka probíhá v men-

ších skupinách, s potřebným vybavením 

a didaktickými pomůckami uzpůsobený-

Sedm užitečných NE od nevidomého chodce

1. Nechytejte mě při chůzi za bílou hůl. Je to podobné, jako kdyby vám někdo při pohybu nečekaně zakryl oči.

2. Nechytejte mě za předloktí nebo zápěstí ruky držící bílou hůl. Znemožňuje mi to poznávat holí prostor přede mnou.

3. Netahejte mě za límec, rukáv a jiné části oděvu, pokud mi chcete pomoci. Raději mi nabídněte svou paži.

4.  Nesnažte se mě strkat před sebou jako skříň. Je to nepříjemné, nepraktické a někdy i nebezpečné. Jděte jako 
první a já půjdu za vámi.

5. Neuvádějte mě do rozpaků uznale zamýšlenými výroky typu: „To já ve vaší kůži bych si něco udělal.“

6.  Nespěchejte, když mi chcete pomoci, pokud to není z bezpečnostních důvodů nutné. Spěch snadno změní 
bezpečné v nebezpečné.

7. Nebojte se nabídnout mi pomoc. Zeptejte se, co a jak potřebuji. 

mi nevidomým dětem. Dále se vyučují 

i předměty speciální pro konkrétní typ 

postižení (prostorová orientace a pohyb 

s bílou holí, čtení Braillova písma apod.). 

V současnosti se často uplatňuje integra-

ce dětí s postižením do běžných typů 

škol. K integraci však musí být vytvořeny 

podmínky ze strany školy a nevidomé 

dítě a rodina musí prokázat, že zapojení 

do běžné školy zvládne. 

Práce šlechtí
Uplatnění nevidomých na trhu práce 

je ztíženo některými dopady handicapu 

na pracovní výkon i velmi úzkým polem 

profesí, ve kterých se nevidomý může 

uplatnit. Nejčastěji pracují jako maséři, hu-

debníci a učitelé hudby, ladiči či košíkáři. 

Přesto mezi nevidomými zůstává asi 70 % 

nezaměstnaných. Velkou překážkou vyšší 

zaměstnanosti nevidomých je neinformo-

vanost o možnostech jejich zaměstnání 

v některých profesích a také obavy a před-

sudky na straně zaměstnavatelů.

Než nevidomý pacient 
navštíví zdravotnické 
zařízení 

Před návštěvou zdravotnického zaří-

zení bude možná nevidomý pacient řešit 

následující otázky:

•	 Je zdravotnické zařízení vstřícné 

k nevidomým návštěvníkům? Najdu 

Výhradní distributor pro ČR: SAGITTA Ltd., spol.  s  r.  o., Železná 2, 619 00 Brno, tel.: 800 172 332, e-mail: objednavky.cocky@sagitta-brno.cz
Výhradní distributor pro SR: SAGITTA, spol.  s  r.  o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, tel.: 00421/2/49 20 55 55, e-mail: objednavky@sagitta.sk
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Individuální multifokální brýlové čočky

s jedinečnou přesností
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nějakou informaci o nevidomých 

na internetových stránkách zařízení?

•	 Pokud využívám vodicího psa, 

nebudou s jeho vstupem do objektu 

problémy?

•	 Jak je vybrané zdravotnické zařízení 

dopravně dostupné pro nevidomé-

ho?

•	 Jak se dostanu od nádraží nebo za-

stávky městské hromadné dopravy 

ke zdravotnickému zařízení?

•	 Setkám se při telefonickém nebo 

e-mailovém sjednávání své návštěvy 

ve zdravotnickém zařízení s věcnou 

a vstřícnou komunikací?

Informace na internetových 
stránkách zdravotnického 
zařízení

Řada nevidomých lidí využívá počíta-

čová zařízení s hlasovým nebo hmatovým 

výstupem, která jim umožňují získávat 

informace z internetu. Nevidomý poten-

ciální návštěvník zdravotnického zařízení 

bude v mnoha případech začínat svou 

cestu k lékaři na internetových stránkách 

zdravotnického zařízení, kam se chce 

vypravit, eventuálně bude toto zařízení 

vyhledávat pomocí internetu. Z toho 

hlediska je důležité, aby webové stránky 

zdravotnického zařízení:

•	 byly dostupné nevidomým uživate-

lům, což klade požadavky na pře-

hlednost stránek, jejich vybavení 

textovými informacemi u grafických 

prvků atd.;

•	 obsahovaly dostatečné informace 

o jeho zdravotnických službách;

•	 v optimálním případě uváděly 

informace o přístupu zařízení k nevi-

domým pacientům, jako je proško-

lenost zaměstnanců v komunikaci 

a doprovázení nevidomých, popis 

trasy k zařízení a orientace v něm, 

možnost přístupu vodicího psa 

apod.

Telefonuje vám nevidomý 
pacient

Pokud vám telefonuje pacient, který 

v rozhovoru upozorňuje na fakt, že je 

nevidomý, pak:

•	 projevte trpělivost, zejména pokud 

si zaznamenává potřebná data, 

pravděpodobně k tomu potřebuje 

počítač, diktafon nebo podobný 

záznamník nebo si údaje „ukládá 

do své paměti“;

•	 pohovořte o tématech, která 

by mohla při návštěvě způsobit 

problém (např. probíhající stavební 

úpravy v objektu, otázka přítomnosti 

vodicího psa při zákroku);

•	 vyjděte nevidomému v maximálně 

možné míře vstříc při sjednávání 

data návštěvy, pokud si musí násled-

ně sjednat doprovod;

•	 ubezpečte se, že z hlediska pacien-

tova upozornění na jeho slepotu je 

vše potřebné dohodnuto.

Cesta do zdravotnického 
zařízení

Pro nevidomého pacienta tedy začíná 

návštěva zdravotnického zařízení již doma, 

kdy musí zjistit několik klíčových informací, 

především jeho dopravní dostupnost 

a zvládnutelnost cesty od zastávky hro-

madné dopravy k němu. Musí se také 

rozhodnout, zda půjde k lékaři sám, využije 

placenou průvodcovskou službu nebo do-

provod dobrovolníka. V případě, že se roz-

hodne pro doprovod, potřebuje nevidomý 

mít návštěvu sjednánu s dostatečným 

předstihem, aby si mohl doprovod včas 

zajistit. Pokud doprovod využít nechce 

nebo nemůže, pak se vydá k lékaři sám 

nebo s pomocí vodicího psa. Taková cesta 

se neobejde bez znalosti trasy od nejbližší 

zastávky vlaku, autobusu, tramvaje apod. 

k lékařskému zařízení. Nevidomému může 

pomoci profesionálně vyhotovený textový 

popis trasy zveřejněný na webových strán-

kách zdravotnického zařízení. Případně 

lze trasu nevidomému popsat telefonicky 

nebo zaslat elektronickou poštou ve for-

mátu, na kterém se s ním dohodnete. Popis 

trasy pro nevidomé by měl být zpracován 

instruktorem prostorové orientace a sa-

mostatného pohybu nevidomých nebo 

jiným odborným sociálním pracovníkem 

z této oblasti. Nevidomí lidé, kteří jsou 
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dostatečně zkušení v pohybu s bílou 

holí a jsou patřičně technicky vybaveni, 

mohou využít služeb Navigačního centra  

(www.navigace.sons.cz). 

Areál zdravotnického 
zařízení – bludiště, nebo 
zvládnutelný prostor

Pokud ke složitému zdravotnickému 

areálu samostatně přichází nevidomý 

návštěvník bez doprovodu, bude pravdě-

podobně potřebovat doprovod od vstu-

pu do hledaného objektu. Některým 

nevidomým může být užitečnou pomocí 

tyflografický plánek areálu, tj. hmatem 

rozpoznatelný plánek pro pohyb v areálu 

včetně popisek v Braillově písmu. Specia-

lizovaná pracoviště poskytující technické 

služby nevidomým a slabozrakým, např. 

při vysokých školách, mohou takovýto plá-

nek vyhotovit podle zakázky příslušného 

zařízení. Pro lepší orientaci samostatně se 

pohybujícího nevidomého uvnitř areálu 

zdravotnického zařízení mohou posloužit 

následující technická zařízení a opatření:

•	 zvukové (akustické) orientační majá-

ky umístěné nad vchody do jednot-

livých budov, které jsou vybaveny 

tónovým signálem nebo namluve-

nou frází (dodává např. firma Elvos);

•	 vodicí linie, varovné a signální pásy 

jako součást vnitřního systému 

komunikací v areálu (úpravy povrchu 

chodníků a vozovek, které jsou 

určeny pro nevidomé a jsou hmatné 

bílou holí a chodidlem);

•	 využití značení v Braillově písmu 

(označení dveří na klice, označení 

tlačítek výtahu);

•	 úpravy podlah interiérů areálu, spo-

jovacích chodeb, vstupu do objektu 

(vodicí linie vyfrézovaná do podlahy, 

naznačení tras pro nevidomého 

odlišnými povrchovými materiály – 

linoleum, koberec);

•	 řádné zajištění nebezpečných míst, 

bariér, odstranění nebezpečných 

předmětů, do nichž by nevido-

mý cestou v areálu mohl narazit 

(reklamní tabule a jiné předměty 

zasahující do prostoru ve výšce nad 

pasem – a tedy nezachytitelné bílou 

holí, výkopy, nepravidelná schodiště, 

chybějící zábradlí atd.).

Závěr

Za „blind friendly“, nebo-li zdravotnic-

ké zařízení přátelské nevidomým, je mož-

no považovat zařízení, které mimo jiné:

•	 má „blind friendly“ internetové 

stránky, tedy stránky přístupné ne-

vidomým, a na těchto stránkách de-

klaruje svou připravenost přijmout 

kvalifikovaně i nevidomé a jinak 

těžce zrakově postižené pacienty; 

•	 uvádí konkrétní technická a orga-

nizační opatření z hlediska potřeb 

nevidomých (zvukové majáky, popis 

trasy od MHD, tyflografický plánek 

areálu, signální a varovné pásy na ko-

munikacích, personál proškolený 

v komunikaci a praktické pomoci 

nevidomým apod.);

•	 umožňuje držitelům vodicích psů 

vstup do prostor zařízení, ve kterých 

tomu nebrání závažná hygienická 

opatření;

•	 pracovníci zařízení vyjdou vstříc 

nevidomému s ohledem na jeho 

specifické potřeby, např. rezervace 

termínu návštěvy před tím, než si 

nevidomý zajistí doprovod;

•	 zdravotnický personál je proškolen 

v komunikaci a pomoci nevidomým, 

jak bude podrobněji popsáno v příš-

tích číslech.

Převzato z publikace „Váš nevidomý 

pacient“. Vydal Okamžik – sdružení pro 

podporu nejen nevidomých, 2010.

Autoři: Ing. Miroslav Michálek, 

PhDr. Petr Vojtíšek, Mgr. Jana Vondráčková

www.okamzik.cz

Pokračování příště.

Web přístupný nevidomým –  
Blind Friendly Web
•	 Internetové stránky zdravotnického zařízení jsou obvykle zdrojem 

velkého množství informací užitečných pro návštěvníky, klienty 
či pacienty. Aby tyto informace byly dostupné i s použitím 
speciálního softwaru, který využívají nevidomí, je třeba jejich 
přizpůsobení.

•	 Uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním 
postižením upravuje vyhláška č. 64/2008 (vyhláška o přístupnosti).

•	 Zpřístupňování webu má dvě základní složky: technické 
přizpůsobení a způsob práce s informacemi.

•	 Tím, že je web přizpůsoben nevidomým, nejsou vidící uživatelé 
nijak omezeni. Naopak i pro ně je přínosem přehledné 
uspořádání informací.

•	 Stránky uzpůsobené nevidomým, které úspěšně prošly testy 
přístupnosti, mohou získat označení „blind friendly“.

•	 Více o tom, jak vytvořit web přístupný nevidomým, najdete 
na stránkách www.blindfriendly.cz.

Auto-keratorefraktometr  KR-1

NEJNOVĚJŠÍ MODDEL

PLNĚ AUTOMATICKÝ PŘÍSTROJ

UNIKÁTNÍ SKLOPNÝ A OTOČNÝ
DOTYKOVÝ DISPLEJ umožňující:
 variabilní umístění přístroje 

v refrakční místnosti
 variabilní pozici vyšetřujícího 

vzhledem k pacientovi

VYSOKÁ RYCHLOST A PŘESNOST

ERGONOMICKÝ DESIGN
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Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta

Univerzitní kampus, pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno

tel.: 549 494 710, 8076, 5415, 6782, 8283, 5720, fax: 549 491 325

e-mail: studijni@med.muni.cz

www.med.muni.cz

Typ studia:

•	 Prezenční bakalářské studium Specializace ve zdra-

votnictví, studijní obor Optika a optometrie, doba 

studia 3 roky.

•	 Prezenční navazující magisterské studium pro absol-

venty bakalářského studia Specializace ve zdravotnic-

tví, studijní obor Optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

•	 pro bakalářské studium do 29. 2. 2012 formou elektro-

nické přihlášky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, 

administrativní poplatek 400 Kč;

•	 pro navazující magisterské studium do 30. 4. 2012, 

administrativní poplatek 400 Kč.

Podmínky pro přijetí do bakalářského oboru:

•	 středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou,

•	 úspěšné vykonání přijímací zkoušky na fakultě.

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského oboru:

•	 ukončené bakalářské studium Optometrie státní závě-

rečnou zkouškou, 

•	 úspěšné vykonání přijímací zkoušky na fakultě.

Termíny přijímacího řízení:

•	 pro bakalářské studium – v týdnu od 15. 6. 2012, písemný test 

z fyziky a biologie,

•	 pro navazující magisterské studium – 27. 6. 2012, test z úrovně 

vědomostí na bakalářském studiu.

Den otevřených dveří: 

•	 14. 1. 2012 v 9.00 a 11.00 hod, 19. 1. 2012 v 19.00 hod

České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: 312 608 274, 224 358 497

e-mail: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz

www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:

•	 Prezenční bakalářské studium Optika a optometrie, doba 

studia 3 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

•	 do 31. 3. 2012. Přihlášky se podávají elektronicky prostřed-

nictvím http://prihlaska.cvut.cz. Administrativní poplatek činí 

500 Kč.

Podmínky pro přijetí do bakalářského oboru:

•	 dosažení úplného středního nebo úplného středního odbor-

ného vzdělání. 

očních optiků 
a optometristů

Informace o studiu ve školním/akademickém roce 2012/2013

Vzdělávání 

ze života škol   ze života škol   ze života 
škol   ze života škol   ze života škol   ze 
života škol   ze života škol   ze života škol   
ze života škol   ze života škol   ze života 
škol   ze života škol   ze života škol   ze 
života škol   ze života škol   ze života škol   
ze života škol   ze života škol   ze života 
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Termíny přijímacího řízení:

•	 20. až 22. 6. 2012 

Přijímací řízení se skládá z přijímacích zkoušek a z předložení matu-

ritního vysvědčení. Tematické okruhy pro přijímací zkoušky formu 

testu: Základy biologických oborů (biologie, anatomie, fyziologie) 

a Základy technických oborů (fyzika, matematika, informatika).

Den otevřených dveří: 

•	 25. 11. 2011 a 27. 1. 2012, vždy od 11.00 do 15.00 hod

Bližší informace na http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

tel.: 585 634 253

e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz

www.optometry.cz, www.upol.cz

Typ studia:

•	 Prezenční bakalářské studium Optometrie, doba studia 

3 roky.

•	 Prezenční navazující magisterské studium Optometrie, doba 

studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

•	 do 29. 2. 2012 formou elektronické přihlášky;  

více na www.prf.upol.cz.

Termín přijímacích zkoušek:

•	 od 31. 5. 2012

•	 pro bakalářské studium: písemný test z fyziky a biologie;

•	 pro magisterské studium: písemný test a přijímací pohovor 

s ověřením praktických odborných profesních dovedností, 

vše v rozsahu bakalářské zkoušky oboru Optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 

•	 26. 11. 2011 a 20. 1. 2012, 9.00–15.00 hod

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická

Merhautova 15, 613 00 Brno

tel.: 545 576 263, fax: 545 425 850

e-mail: skola@szsmerh.cz

www.szsmerh.cz

Typ studia: 

•	 Oční optik (OČO) – čtyřleté denní studium po základní škole 

ukončené maturitní zkouškou.

•	 Diplomovaný oční optik (DOP) – tříleté denní studium 

pomaturitní, ukončené absolutoriem.

Termín podání přihlášek a počet přijímaných:

•	 obor OČO – do 15. 3. 2012, přijímáme 30 žáků;

•	 obor DOP – do 30. 5. 2012, přijímáme 30 studentů.

Termíny přijímacích zkoušek: 

•	 obor OČO – 23. a 25. 4. 2012 (1. kolo), 2. kolo bude upřes-

něno počátkem května 2012;

•	 obor DOP – 20. 6. 2012 (1. kolo), 2. kolo proběhne 27. 8. 2012.

Požadavky na přijímací zkoušky:

•	 obor OČO – test matematicko-fyzikální, test z přírodopisu; 

dále se hodnotí průměrný prospěch ze 2. pololetí 8. třídy 

a 1. pololetí 9. třídy ZŠ;

•	 obor DOP – test matematicko-fyzikální, test z cizího jazyka 

(anglický nebo německý); dále se hodnotí průměrný pro-

spěch ze 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ.

Den otevřených dveří:

•	 22. 11. 2011 a 12. 1. 2012, vždy od 11.00 do 17.00 hod 

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1

tel.: 221 771 111, fax: 222 320 006

e-mail: szsavzs@szspraha1.cz

www.szspraha1.cz

Typ studia:

•	 Oční optik (OČO) – čtyřleté denní vzdělávání po základní 

škole ukončené maturitní zkouškou.

•	 Diplomovaný oční optik (DOO) – tříleté denní nebo dál-

kové vyšší odborné studium po střední škole s maturitou, 

zakončené absolutoriem z odborných předmětů a cizího 

jazyka. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské 

práce. Absolvent je oprávněn užívat titul DiS.

Termín podání přihlášek:

•	 obor OČO – přihlášky se podávají do 15. 3. 2012 k rukám 

ředitele střední školy;

•	 obor DOO – přihlášky se podávají do 31. 5. 2012 (1. kolo).

Termíny přijímacích zkoušek: 

•	 obor OČO – přijímací zkoušky se nekonají. Kritéria pro 

přijímací řízení do 1. ročníku budou stanovena v zákonné 

lhůtě. Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne 26. 4. 

2012. Výsledky budou k dispozici na webových stránkách 

školy a na úřední desce ve škole.

•	 obor DOO – přijímací zkoušky se nekonají. Kritéria pro přijímací 

řízení do 1. ročníku budou stanovena v zákonné lhůtě.  Pod-

mínkou pro přijetí je odevzdání ověřené fotokopie maturitního 

vysvědčení do 22. 6. 2012. Výsledky přijímacího řízení budou 
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zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce 

školy 27. 6. 2012. 

Školné pro obor Diplomovaný oční optik:

•	 3 000 Kč ročně; je splatné ve dvou splátkách po 1 500 Kč.

Den otevřených dveří:

•	 SZŠ – 30.11. 2011, 18. 1. a 15. 2. 2012 od 16.00 do 19.00 hod

•	 VOŠZ – 11. 1. a 11. 4. 2012 od 16.00 hod

Vyšší odborná škola zdravotnická, 
managementu a veřejnosprávních 
studií,  s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň

tel.: 377 534 450

e-mail: info@vosplzen.cz

www.vosplzen.cz

Typ studia:

•	 Diplomovaný oční optik – tříleté vyšší odborné studi-

um absolventů středních škol ukončené absolutoriem. 

Forma studia:

•	 denní i dálková

Termín podání přihlášek:

•	 31. 5. 2012

Termín přijímacích zkoušek:

•	 27. 6. 2012

Roční školné:

•	 18 000 Kč; je splatné ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří:

•	 26. 1. 2012 od 14.00 do 18.00 hod, 27. 1. 2012 od 12.00 

do 18.00 hod

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

Přeloučská 59, 530 06 Pardubice-Staré Čívice

Adresa školy: Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

tel.: 602 592 819, 602 406 311, tel./fax: 466 304 353

e-mail: vos-pce@inekooptik.cz

Typ studia:

•	 Diplomovaný oční optik – tříleté studium zakončené 

absolutoriem s označením Diplomovaný specialista 

(DiS.). 

Podmínky pro přijetí:

•	 ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (doložit 

ověřenou kopií maturitního vysvědčení, popř. předloženým 

originálem),

•	 doložený strukturovaný životopis,

•	 praxe v oční optice v trvání nejméně jednoho roku (doloženo 

potvrzením třetí strany),

•	 vyhovující zdravotní stav (doložený potvrzením od lékaře),

•	 řádně podaná podepsaná přihláška ke studiu. 

Termín podání přihlášek: 

•	 31. 5. 2012

Termín přijímacího řízení: 

•	 11. 6. 2012

Školné: 

•	 28 000 Kč

Národní centrum ošetřovatelství  
a nelékařských zdravotnických oborů

Vinařská 6, 603 00 Brno

tel.: 543 559 582, fax: 543 211 177

e-mail: blazkova@nconzo.cz 

www.nconzo.cz

Kurz pro pracovníky v oční optice

Kurz je určen zaměstnancům očních optik a zájemcům, kteří pracují 

nebo chtějí pracovat v dílenské části oční optiky a nemají odpoví-

dající vzdělání.

Kurz má čtyři týdenní soustředění během roku:

1. soustředění: 13.–17. 2. 2012

2. soustředění: 25.–29. 6. 2012

3. soustředění: 24.–27. 9. 2012

4. soustředění: 19.–23. 11. 2012

Náplň kurzu vychází z učebního plánu a osnov pro SZŠ a VZŠ, studijní 

obor oční technik. Kurz může sloužit jako příprava ke studiu na střední 

nebo vyšší zdravotnické škole v oboru oční technik. 

Další informace naleznete na webových stránkách www.nconzo.cz  

– katedra vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, 

kde je k dispozici on-line přihláška.

Redakce
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Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo je pokryto tuhými šupinami, 
nebo štíty a krunýři. Samice kladou vejce, z nichž se po různě 
dlouhé době líhnou plně vyvinutá mláďata. Patří ke stude-

nokrevným živočichům (nejsou schopni udržet stálou teplotu těla, 
jsou plně závislí na slunci nebo pohybu). Lebka je u plazů spojená 
s páteří kloubem.

celé ústní dutiny. Aktivní had neustále ode-

bírá vzorky pachů kmitajícím jazykem, díky 

štěrbině v horní čelisti i bez otevření tlamy. 

Hadí oko je chráněno nepohyblivými víčky 

a může mít tři typy zorniček: kruhovou, 

vertikální a horizontální. Nejrozšířenější 

– kruhovou – zornici mají zejména denní 

hadi; obecně platí, že čím je zornice větší, 

tím had lépe vidí. Vertikální zornici mají 

noční lovci – je mydriatická, aby zachy-

tila i naprosté minimum světla. Ve dne 

je úzká, aby chránila vnitřek oka před 

slunečními paprsky. Horizontální zornice 

je nejméně početná a má ji jen několik 

druhů stromových hadů. Umožňuje jim 

odhad vzdálenosti při překonávání pro-

storu vzduchem mezi větvemi stromů. 

Hadí oko mění barvu – kalí se při svlékání 

kůže. Tento rituál probíhá v pravidelných 

intervalech zejména z důvodu růstu, ne-

boť hadi rostou celý život. Na neporušené 

svlečené kůži můžeme jasně vidět i blanku, 

která oko chrání proti vnějším vlivům 

a poraněním.

Do podřádu šupinatých dále patří ješ-

těři. Jejich oči mají většinou pohyblivá víč-

ka a zrak je velmi dobrý. Oko chameleona 

je dokonce považováno za nejdokonalejší 

oko v celé živočišné říši. Chameleon má oči 

na bocích hlavy ukryté v polokulovitých 

víčkách, která jsou vypouklá. Oko i víčka 

jsou srostlé, opatřené silnými okohybnými 

svaly, a umožňují maximální pohyblivost 

otáčením. Vertikálně může chameleon 

otáčet očima o 90° a horizontálně o 180°. 

Jejich řád lze rozdělit do čtyř podřá-

dů; nejobsáhlejší je podřád šupinatých, 

který zahrnuje na 7 600 druhů živočichů. 

Základní dělení je následující: hadi, ještěři 

a dvouplazi.

Hadí zrak je u většiny druhů velice 

chabý, stejně jako sluch, a proto se hadi 

spoléhají na jiné smysly. Mají velmi vyvinu-

tý čich, jehož činnost je ještě podpořena 

Jacobsonovým orgánem. Tento orgán se 

nachází v ústní dutině a pomáhá nasávat 

pachy nejenom nosní sliznicí, ale i sliznicí 

Jak vidí
plazi?

zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma-
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajíma-
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Chameleon pohybuje a vnímá každým 

okem zvlášť a mozek mu obrazy spojí 

teprve tehdy, když se podívá zpříma 

a jazykem vystřelí po potravě. Dokáže po-

sunout uzlový bod mimo osu rotace. Tato 

skutečnost byla ověřena jednoduchým 

pokusem. Chameleon vidí cvrčka (oblíbe-

nou pochoutku), pak jen malým pohybem 

oka uvidí i dalšího v zákrytu za ním a uloví 

je oba najednou. Ve spánku otáčí oko 

zornicí dolů. Většina ještěrů spí „na jedno 

oko“ – jedno má zavřené a druhým stále 

kontroluje okolí.

Poslední z podřádu šupinatých jsou 

dvouplazi. To jsou podzemní hadi připomí-

nající na pohled červa nebo velkou žížalu. 

Jejich oči jsou velmi zakrnělé a nevyvinuté 

a takřka slepé. V zajetí se téměř nechovají.

Druhým řádem jsou haterie. Jedná se 

o prastarý řád plazů přeživších z druhohor. 

Náleží tedy mezi živoucí zkameněliny. 

Na světě už přežívají poslední dva druhy, 

a to na několika ostrovech poblíž Nového 

Zélandu. Haterie je noční živočich milující 

chlad (jeho teplota těla je 12 °C) a pomalý 

pohyb. V klidu se nadechuje jednou za ho-

dinu, při pohybu jednou za 10 sekund. 

Dospělé velikosti (50–80 cm, samice jsou 

menší) dosáhne haterie ve 20 letech, 

stejně jako pohlavní zralosti. Dožívá se sta 

i více let. Mláďata se líhnou 13–15 měsíců 

po nakladení vajec. Haterie má celkem 

3 oči. Dvě jsou na obvyklém místě po stra-

nách hlavy, třetí je umístěno na temeni. 

V mládí je toto oko vidět, v pozdějším věku 

je překrývají šupiny. Haterie tímto okem 

nevidí, slouží jí však k vnímání světla, aby 

se příliš neohřála slunečními paprsky.

Dalším dlouhověkým zástupcem je 

řád želv. Rozlišujeme suchozemské a vodní 

želvy, ty se dále dělí na mořské a sladko-

vodní. Největší je mořská kožatka velká 

s krunýřem delším než 2 metry a vážící přes 

900 kg. Nejmenší je naopak suchozemská 

želva trpasličí – měří necelých 8 cm a váží 

do 140 g. Oči většiny suchozemských 

želv směřují dolů na předměty před nimi. 

Suchozemské želvy vidí pravděpodobně 

dobře ve tmě, a to díky neobvykle vy-

sokému počtu tyčinek v sítnici. Ve dne 

vidí hůře, jsou barvoslepé a mají malou 

zrakovou ostrost. U vodních želv se oči 

nacházejí na vrchní části hlavy. Tyto druhy 

se pohybují většinou celé ponořené pod 

vodou vyjma nozder a očí. Mořské želvy 

mají poblíž očí žlázky produkující slané 

slzy. Tím se zbavují nadbytečné soli v těle, 

kterou získávají pitím slané mořské vody.

Posledním podřádem jsou krokodýli. 

Z plazů mají nejvyvinutější nervovou sou-

stavu. Jedná se o mohutné plazy se silným 

ocasem a dutými kostmi. Krokodýl má 

v dolní čelisti i při zavřené tlamě viditelný 

zub. U aligátorů a kajmanů tento zub není 

vidět. Gaviál má dlouhý a úzký čenich. 

Krokodýlí oči jsou na vrchní straně hlavy 

v jedné rovině s ušima a nozdrami. Mohou 

se tedy ve vodě nepozorovaně přiblížit 

ke kořisti, zatímco je zbytek těla ponořen. 

Zrak mají krokodýli poměrně dobrý. Celé 

oko je kryto mžurkou, která jim umožňuje 

plavat s otevřenýma očima i v zakalené 

a špinavé vodě. Jako predátor má krokodýl 

rychlé reakce; nepohrdne sice mršinou, 

ale troufne si i na velké savce. Ve vodě 

by člověk proti krokodýlovi neměl šanci, 

na souši mu však lze utéct – pohybuje se 

maximální rychlostí 16 km za hodinu.

Lucie Vlčková, DiS.

Oko-Optik, a.s.

okooptik@seznam.cz

shutterstock© photosync 



58

možné prohlížet na velké obrazovce před 

jedním z pavilonů. Návštěvníci měli rovněž 

možnost si trendy virtuálně vyzkoušet. 

Dominujícím tvarem brýlí je obdélník 

s oblými rohy. 

Na následující sezonu se nabízí několik 

stylů.

•	 Britský. Na brýlích najdete například 

vzor skotské kostky nebo Beatles 

i v jejich slavné Žluté ponorce. Tento 

styl charakterizují výrazné a nápadité 

vzory a jednoduchý design. Z barev 

převažuje barva britské vlajky – 

modrá či červená.

•	 Tzv. colorblocking – slyšeli jste 

o něm zřejmě již v souvislosti 

s módou. Jedná se o kombinování 

výrazných barev (pro představu: 

kombinace červených kalhot a růžo-

vé košile). U brýlí se uplatňuje hlavně 

barva zelená, žlutá, červená, modrá. 

Obruby tedy nejsou nijak zdobené 

a tvoří je např. jednolitá barevná 

plocha přední části obrub a k ní 

doplňková barevná plocha stranic. 

Podmínkou je výrazný design a ostré 

čisté linie. 

•	 Kombinování. V případě tohoto 

stylu jde o kombinace materiálů 

a propojování nesourodých prvků. 

Výsledkem jsou výrazné stranice (na-

příklad obruby s motivem fialových 

vlnovek). Z barev je v tomto případě 

v kurzu hlavně modrá, černá, šedo-

modrá a šedofialová.

•	 Styl jemných linií, pro který jsou 

typické harmonické přírodní barvy 

(mahagonová, ebenová, světle šedá).

•	 Třpytný vzhled s propracovaným 

designem. Klasické barvy: zlatá, stří-

brná, třpytivá černá a třpytivá bílá.    

•	 Uhrančivá elegance, jejímiž domi-

nantními barvami jsou bílá, černá 

a kovové odstíny černi. Obruby jsou 

z lehkého kovu a mají sofistikovaný 

design.

Ceny SILMO D’OR 2011

Předsedou poroty soutěže byl letos 

uznávaný italský návrhář Gabriele Pezzini. 

„Naši pozornost jsme soustředili na to, 

čemu říkám ,slow innovation‘, což zname-

ná dlouhodobý vývoj, který se zaměřuje 

na detaily, pracuje na čistých liniích, vhod-

ně kombinuje materiály a suroviny,“ uvedl. 

„Prioritním cílem je pak absolutní kvalita, 

jediný a skutečný rozlišovací faktor na tr-

SILMO 2011
zdařilý ročník

Akademie Silmo

V rámci veletrhu proběhlo dvoudenní 

odborné sympozium Akademie Silmo, kte-

ré se setkalo s velkým zájmem odborníků. 

Přednášející z řad vědců, optiků a akade-

miků se letos věnovali tématům myopie, 

čtení a dětský zrak. Sympozia se každý den 

zúčastnilo přes 300 posluchačů.

Módní trendy

Trendy byly letos nově představeny 

pomocí digitálního časopisu, který si bylo 

Na letošní veletrh SILMO, který proběhl ve dnech 29. září až 2. říj-
na, přijelo 34 671 odborníků, což je o 5 % více než v roce 2010. 
Z tohoto počtu bylo 56 % návštěvníků ze zahraničí (nárůst oproti 

roku 2010 o 56 %) a 44 % z Francie. Na veletrhu se představila tisícovka 
značek a firem, z toho 120 firem bylo nových.      
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zích, které jsou dnes tak náročné a konku-

renční,“ dodal. Předávání cen 18. ročníku 

této soutěže proběhlo 29. září v Muzeu le-

tectví a kosmonautiky na Le Bourget. Pod 

křídly letadla Concorde převzaly ocenění 

v osmi kategoriích tyto firmy. 

Kategorie Zrak/Vidění
•	 ESSILOR za výrobek OPTIFOG

  
Kategorie Materiály/ 
Přístroje
•	 ESSILOR za výrobek Mr ORANGE 

Kategorie Krátkozrakost/
Optické pomůcky
•	 CECIAA za výrobek CLEAR READER+ 

ADVANCED

  
Kategorie Dětské brýle
•	 OPAL za obruby Lulu Castagnette 

s motivem pohádky O třech med-

vědech 

Kategorie Brýlové obruby
•	 GOLD & WOOD za obrubu B23.2 

Kategorie Sluneční brýle
•	 Ic ! BERLIN za obrubu Power Law 

Kategorie Sportovní brýle
•	 SILHOUETTE za obrubu Evil Eye 

Halfrim pro ADIDAS Eyewear

Kategorie Obruby – techno-
logické inovace
•	 LINDBERG za obruby Lindberg 

Precious Horn

Př íšt í  veletrh SILMO proběhne 

ve dnech 4.–7. října 2012.  

Z tiskových zpráv veletrhu SILMO 

vybrala redakce.

SILMO 2011

Brýlové obruby z kolekce Asphalt (Henry Jullien) obsahují uhlíková a skleněná vlákna
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Ve čtyřech plně obsazených vele-
tržních halách se tak budou moci 
odborníci z oboru optiky seznámit 
s  novými technologiemi, nápady, 
s  novým designem a  vůbec se 
vším, co s  tímto oborem souvi-
sí. Opti ’12 – to je i  veletrh pora-
denství pro odborné návštěvníky, 
neboť právě zde získají veškeré 
informace o  brýlových obrubách, 
sklech, kontaktních čočkách, vy-
bavení prodejen... 

Celkový přehled módních trendů 
na  následující čtyři roční období 
poskytne například „Walk of Fra-
me“, jakási promenáda plná vitrín, 
umístěná uprostřed haly C1, kde 
se shromáždí všechny světové 
značky a atraktivní kolekce. Žhavé, 
originální, výstřední i  nadčasové 
novinky a  směry mohou odborní 
návštěvníci zhlédnout v  hale C4 
v  tzv. prostoru „YES!“, kde vysta-
vovatelé poprvé představí veřej-
nosti své nové kolekce. „V  tomto 
roce se objeví i nové značky, které 

se mají postarat o určitý rozruch či 
senzaci,“ vysvětluje Dohr. V halách 
C2 a  C3 představí svoje novinky 
v sortimentu brýlových obrub, brý-
lových skel a  kontaktních čoček 
vedoucí firmy na trhu. Mimoto zde 
návštěvník uvidí i exponáty z oblas-
ti technického vybavení, přístrojů 
a nářadí pro oční optiky. Obchod-
níci zde rovněž představí své tipy 
na takové vybavení prodejen, které 
vzbudí u nakupujících zájem, pora-
dí, jak rozvíjet obchod, jak správ-
ně vystavovat zboží, uspořádat 
výlohu apod. Chybět nebude ani  
opti-Forum, kde bude možné 
diskutovat o  všech otázkách tý-
kajících se obchodu, marketingu 
a prodeje. Všechny příspěvky bu-
dou simultánně tlumočeny do an-
gličtiny. 

Díky výtečné architektuře hal je 
veletrh opti ’12 opravdu jedineč-
ným veletrhem, kde návštěvník 
na  kompaktním prostoru během 
jednoho dne najde nepřeberné 

množství výrobků ze všech oblastí 
optiky. Každý návštěvník, který by 
chtěl po úspěšném dni stráveném 
na  veletrhu zažít ještě více, může 
navštívit historické centrum Mni-
chova, kam se pohodlně dostane 
za 20 minut metrem.

„Každý oční optik, který navštíví 
veletrh opti ’12, bude díky celkové 
přehlídce výrobků, designu a tren-
dů skvěle vybaven pro nadcházejí-
cí obchodní rok,“ říká Dieter Dohr. 

Veletrh opti ’12 se na  mni-
chovském výstavišti uskuteční 
ve dnech 13.–15. ledna 2012.

Veškeré informace o  kompletním ser-
visu pro návštěvníky z České a Sloven-
ské republiky (vstupenky, ubytování) 
naleznete na www.expocs.cz.

Oční optika startuje 
do nového roku  
 
S  novým rokem přichází i  nový ročník mezinárodního veletrhu optiky opti ’12 – 
veletrhu, který patří k nejdůležitějším událostem roku ve svém oboru. Právě zde oslaví 
nové značky svoji premiéru, designéři a návrháři představí nové trendy a všichni, 
kteří v tomto oboru opravdu něco znamenají, uvedou novinky v oblasti brýlových 
skel, kontaktních čoček či brýlových obrub. „Všichni sázejí právě na veletrh opti ́ 12, 
aby tak hned na začátku roku prezentovali své novinky pro celý rok,“ říká Dieter 
Dohr, prezident společnosti GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, která 
je pořadatelem veletrhu. „Někteří vystavovatelé objednávají oproti minulým rokům 
větší výstavní plochu, již koncem června jsme zaznamenali nárůst oproti loňsku 
o 13 %.“ 
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veletržní sezona 

8.–10. 5. 
Vision-X 2012 
Dubai, Spojené arabské emiráty
www.vision-x.ae

17.–19. 5. 
OPTEXPO    
Varšava, Polsko
www.optexpo.pl

10.–12. 7. 
WOF WENZHOU INT’L  
OPTICS FAIR
Wenzhou, Čína
www.donnor.com

6.–8. 9. 
VISION EXPO WEST  
Las Vegas, USA
www.visionexpowest.com

10.–12. 9. 
CIOF 
Beijing, Čína
www.orientexhibition.com.hk

4.–7. 10. 
SILMO
Paříž, Francie 
www.silmo.fr

22.–24. 10. 
IOFT 
Tokyo, Japonsko
www.ioft.jp

Redakce

2012 

13.–15. 1.
Opti München
Mnichov, SRN
www.opti-munich.com

17.–19. 2. 
EXPOÓPTICA
Madrid, Španělsko
www.expooptica.ifema.es

22.–24. 2. 
SIOF – CHINA (Shanghai) 
Shanghai, Čína 
www.siof.cn

24.–26. 2. 
OPTA
Brno, ČR
www.bvv.cz/opta

11.–13. 3. 
MIDO
Milán, Itálie
www.mido.it

23.–25. 3. 
VISION EXPO EAST
New York, USA
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Fyzikální vlastnosti 
zdravých

lidských slz

Ideální volbou mezi roztoky pro péči o kontaktní čočky 
by byly víceúčelové roztoky, které vykazují vlastnosti 
normálních lidských slz.

tů při nošení čoček a na volbu při výběru 

jiného typu produktu.3 Relativně nový 

obor známý jako biomimikrie využívá zku-

šenosti z přírody, které směřují ke zlepšení 

současných technologií a k vyřešení pro-

blémů.4 Studie přirozených mechanizmů 

a postupů někdy mohou vést k vědeckým 

inovacím. Příkladem nedávného výzkumu 

v biomimikrii je náhrada poškozených 

kloubů biologicky inspirovanými materi-

ály,5 dále vývoj velkých lipidových buněk 

v pouzdrech6 a proteinů spojených s bio-

mimetickými nanokrystaly, které by mohly 

být jednoho dne použity pro podávání 

léků. Pro péči o kontaktní čočky jsou pou-

žívány víceúčelové roztoky, které vykazují 

vlastnosti normálních lidských slz a jsou 

založeny na optimálním cílovém vzorku.3 

K těmto vlastnostem patří pH, osmolarita, 

viskozita a povrchové napětí. Pokud se 

některá z uvedených vlastností významně 

odlišuje od normálních slz, může vést 

u klientů k nesnášenlivosti čoček.3 Důleži-

tým faktorem u biologicky inspirovaných 

výrobků je jejich vývoj, pevně zakořeněný 

ve vědě. V případě roztoků a přípravků do-

poručovaných pro péči o kontaktní čočky, 

které mají vlastnosti podobné slzám, to 

však není dostatečné.

a vhodné 
roztoky

Víceúčelové roztoky (MPS) pro péči 

o kontaktní čočky mají za sebou dlouhou 

cestu mezi režimy péče, které vyžadují při 

čištění dva nebo více výrobků či kroků. Lze 

to přičíst různým faktorům, jako je pohodlí, 

jednoduché použití, pořizovací cena, 

bezpečnost a použitelnost.1 Hlavní úlohou 

roztoků určených pro péči o kontaktní 

čočky je vyčištění čoček, odstranění bíl-

kovinných a tukových usazenin ze slzného 

filmu tak, aby byly čočky pro své nositele 

co nejpříjemnější. Všechny funkce, jako je 

čištění čoček a dezinfekce, jsou vzájemně 

propojeny a jsou klíčovým faktorem pro 

spokojenost nositele s nošením kontakt-

ních čoček.2

Roztoky pro péči o kontaktní čočky 

se liší svými fyzikálními vlastnostmi. Tyto 

odlišnosti mohou mít vliv na pohodlí klien-
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Fyzikální vlastnosti 
zdravých

Účinky dezinfekce nebyly nikdy sní-

ženy. S vývojem nových roztoků pro péči 

o kontaktní čočky hledali kontaktologové 

lepší dezinfekční účinky, jež jsou známé 

z kultivace „superbakterie“, jako je Staphy-

lococcus aureus rezistentní na methicilin. 

Význam slzného filmu

Slzný film se skládá z tukové, hlenové 

a vodnaté složky.8 Každá z těchto složek 

je důležitá pro fyziologii předního seg-

mentu oka. Tuková složka obsahuje estery 

vosku, sterolu, tukové kyseliny a alkoholy.9 

Hlenová složka je tvořena mucinem, ze 

kterého se skládá také většina cukrů.9,10 

Velkou část slzného filmu tvoří vodnatá 

složka, která obsahuje 98 % vody, soli, 

hleny a bílkoviny obsahující hyaluronan, 

lysozym, laktoferin, lipokalin a sekreční 

imunoglobulin A.9,11–13 Složení slzného fil-

mu je udržováno ve velmi těsné rovnováze 

a jakákoliv odchylka může ovlivnit jeho slo-

žení a funkci.14,15 Změny ve složení slzného 

filmu jsou jednou z hlavních příčin stavů, 

jako je syndrom suchého oka.16 Porušení 

homeostázy slzného filmu je známkou 

zánětu vedoucího k destrukci buněk. Ne-

poměr mezi jednotlivými složkami slzného 

filmu vyvolá hyperosmolaritu a nestabilitu 

filmu.17 Tvorba a stabilita slzného filmu 

u zdravého a nemocného klienta závisí 

na fyzikálních vlastnostech slz.18,19

Složení l idských slz

Kyselost či zásaditost roztoků se měří 

pomocí jednotek pH.3 U zdravých slz se 

obecně udává hodnota pH v rozmezí 

od 7,3 do 7,720, střední hodnota a smě-

rodatná odchylka je 7,5±0,23.21 Hodnota 

pH je ovlivněna množstvím rozpuštěných 

látek, zejména pufrovacím systémem 

oxidu bikarbonátu uhličitého.22 Vzhledem 

k dlouhodobému působení kyseliny při 

zavřených víčkách přes noc je pH slz nej-

nižší ráno po probuzení.23 Jakmile se víčka 

otevřou, prudce se zvýší pH a oxid uhličitý 

vymizí.22 Hodnota pH roztoků určených 

pro péči o kontaktní čočky závisí na po-

užitých pufrovacích složkách.3 Snášen-

livost klientů je ovlivněna množstvím 

pufru v příslušném roztoku.24,25 Pokud 

daný roztok vykazuje hodnotu pH 

nižší než 6,6 nebo více než 7,8, může 

být následně příčinou zvýšeného 

dráždění, rychlého mrkání a reflexního 

slzení.22,23 Nepříjemné pocity a píchání 

se ovšem mohou projevit i u roztoků, 

které mají pH ve snášeném rozsahu 

od 6,6 do 7,8.3,25,26 

shutterstock© Anna Omelchenko 
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Osmolarita je definována jako celková 

koncentrace částic rozpuštěných v roztoku 

bez ohledu na jejich velikost, hustotu, 

prostorové uspořádání či elektrický ná-

boj.23 Normální hodnota osmolarity slz je 

průměrně 305 mOsm/kg,3,27 u zdravých slz 

je v rozmezí 244–344 mOsm/kg. Měření 

je odvislé od metody a místa na oku, ze 

kterého jsou vzorky slz odebírány.28,29 

S odpařováním slzného filmu v noci klesá 

i hodnota osmolarity. Při otevřených očích 

osmolarita vzrůstá a slzný film se více od-

pařuje.22,23,27 U onemocnění, jako je suché 

oko, je patrné zvýšení osmolarity a nárůst 

koncentrace elektrolytů.23

Hladina osmolarity hraje významnou 

roli při potížích, které se vyskytují u paci-

entů léčených se syndromem suchého 

oka, stejně tak vyšší hladina osmolarity 

zvyšuje u pacientů nepříjemné pocity.30–32 

Přesto, jak je uvedeno výše, mohou být 

někteří pacienti se syndromem suchého 

oka ve srovnání s normálními testovanými 

osobami citlivější na osmolaritu roztoků 

určených k péči o kontaktní čočky.3 Dřívější 

nositelé kontaktních čoček popisovali sní-

ženou osmolaritu, která se vzápětí po na-

vyknutí na čočku zvýšila díky vyššímu 

odpařování rozrušených tukových složek 

slzného filmu.23 

Viskozita je měřena jako míra odporu 

tekutiny k průtoku.33,34 Viskozita lidských 

slz se pohybuje v rozmezí od 1 do 10 cP 

a klesá s rostoucím smykovým napětím 

(známé jako smykový úbytek).35,36 Při 

otevřeném oku brání zvýšená viskozita 

rozpadu slzného filmu. Mrkání naopak 

vyžaduje nízkou viskozitu slz, aby nedo-

cházelo k poškození povrchu epitelu.17 

Viskozita může mít vliv na nepříjemné 

pocity pacienta; je to způsobeno vzájem-

nými reakcemi mezi roztokem, kontaktní 

čočkou a slzným filmem.3 

Povrchové napětí je dáno vnitřní 

přitažlivostí molekul při povrchu da-

ného roztoku. Povrchové napětí vody 

je přibližně 72 milinewtonů na metr 

(mN/m).3 Kombinace bílkovin, tuků, hlenů 

a elektrolytů s dalšími složkami, které jsou 

součástí lidských slz, je výsledkem nižšího 

povrchového napětí (42–46 mN/m).38 

Povrchové napětí se také podílí na tvorbě 

a stabilitě slzného filmu. Pacienti se syn-

dromem suchého oka mají v průměru vyš-

ší povrchové napětí než zdraví jedinci.18,39 

Kontaktní čočky drží na rohovce právě 

díky povrchovému napětí slzného filmu.40 

Surfaktanty a běžné složky v roztocích 

určených pro péči o kontaktní čočky mají 

snahu snižovat toto povrchové napětí,3 

mohou napomáhat pohybu kontaktní 

čočky a působit nositeli nepříjemný pocit. 

Povrchové napětí mimo normální rozsah 

vede ke snížení rovnováhy ve složení 

a stabilitě slzného filmu, což způsobuje 

pacientovi nepohodlí.

Ideální řešení

Výše uvedené vlastnosti lidských slz 

jsou důležité pro zdravé oči. Roztoky pro 

péči o kontaktní čočky s pH, osmolari-

tou, viskozitou a povrchovým napětím 

v daných mezích by se měly co nejvíce 

podobat normálním lidským slzám. Od ta-

kového výrobku lze očekávat, že nabídne 

dokonalé pohodlí při každodenním pou-

žívání kontaktních čoček.3 

Obor biomimikrie vyvíjí optimální 

řešení pro víceúčelové roztoky a bere 

v úvahu všechny výše uvedené fyzikální 

vlastnosti, stejně jako vynikající dezin-

fekční účinky. Jednotlivé složky by v rámci 

možností mohly být upraveny tak, aby 

vyhovovaly rozsahu v normálních lidských 

slzách; tím by bylo zajištěno maximální 

zdraví a fyziologie předního segmentu oka 

pro nositele kontaktních čoček. Po dlou-

hodobém vývoji zaujme význačné místo 

na přeplněném a konkurenčním trhu 

s roztoky pro péči o kontaktní čočky více-

účelový roztok inspirovaný přírodou, který 

se svými vlastnostmi blíží lidským slzám.

Tento článek byl poprvé publikován v časopise Contact 

Lens Spectrum/Special Edition 2010. Z anglického ori-

ginálu „Solution Optimization and Physical Properties 

of Healthy Human Tears“ přeložil Mgr. Pavel Beneš, 

KNOO a LFMU Brno.

Autorka článku Dr. Ami Abel Epstein má vlastní praxi 

v Birminghamu (Alabama, USA), je spolupracovnicí 

společnosti Bausch + Lomb a dlouholetou členkou 

AOA (American Optometric Association).

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt 

na www.clspectrum.com, případně můžete požádat 

o zaslání, e-mail: Jana.Dvorakova@optimumdist.cz.
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Dvě
unikátní technologie

Jednodenní kontaktní čočky, u kterých se spojuje zlep-
šené pohodlí s ostrým stabilním viděním a širokou 
škálou parametrů, umožňují rozšířit trh v oblasti korekce 

astigmatismu.

devším pro astigmatismus menší než 

1,00 cylD (obr. 1).3

Poslední údaje ukazují, že i když téměř 

polovina britských nositelů kontaktních 

čoček trpí astigmatismem (43 %), torické 

čočky jsou aplikovány u méně než jedno-

ho z pěti nositelů (18 %).4 Dále například 

v roce 2008 byla ve Velké Británii pouze 

jednomu z osmi nositelů torických čoček 

naaplikována jednodenní čočka oproti 

více než jednomu ze tří nositelů sférických 

čoček (36 %).3

Pro tento nepoměr v aplikaci torických 

čoček mohou obecně existovat různé 

důvody. Pouze polovina astigmatiků sly-

šela o torických kontaktních čočkách jako 

o možnosti korekce zraku.5 Ani kontaktolo-

gové nejsou při doporučování čoček astig-

matikům výrazně aktivnější než například 

v roce 2003, a to přesto, že od té doby byly 

představeny nové typy torických čoček.6 

Astigmatici od svých kontaktních čoček 

očekávají hodně, především z hlediska vi-

dění a pohodlí. Historicky byla spokojenost 

nositelů s měkkými torickými čočkami 

hodnocena obecně jako nízká.7 Kontak-

tologové často nepovažují za nutné kori-

govat astigmatismus do určitého stupně 

torickými čočkami, nebo předpokládají, že 

takový astigmatismus je dobře korigován 

i sférickými čočkami. 

se spojují v nové jednodenní 
čočce ke korekci astigmatismu

Pokroky v designu měkkých torických 

čoček jsou důvodem stále více narůstající 

obliby korekce astigmatismu pomocí 

kontaktních čoček, a to jak u pacientů, 

tak u kontaktologů. V posledních letech 

představují právě torické čočky rostoucí 

část trhu v Evropě.1 Například podle údajů 

z Velké Británie byly přibližně u jednoho 

ze tří převedení na nové čočky (30 %) 

použity torické čočky a podobný podíl byl 

u nových aplikací (28 %).2

Přesto je jasné, že u měkkých toric-

kých čoček a především u jednodenních 

torických čoček není zatím zdaleka plně 

využito jejich potenciálu. Poměr aplikací 

a prodejů měkkých torických čoček zao-

stává za úrovní, kterou bychom očekávali 

při torické korekci všech astigmatických 

nositelů kontaktních čoček. Platí to pře-
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jednodenních čoček, zde však mohou pů-

sobit i další faktory. Ačkoliv jsou jednoden-

ní sférické měkké kontaktní čočky na trhu 

již 15 let a nyní jsou dostupné v široké 

nabídce materiálů a designů, nebyla jejich 

torická alternativa trhu představena dříve 

než v roce 2002. Nabídka jednodenních 

torických čoček je do dneška omezená, 

zahrnuje několik málo typů čoček s ome-

zeným rozsahem parametrů.8

Dnes jsou výhody spojené s každo-

denní výměnou čoček dobře známy: snad-

né používání, pohodlí i klinické dopady 

nošení čoček. Pro mnoho pacientů jsou 

jednodenní jednorázové čočky opravdu 

tím nejvhodnějším nebo dokonce jedi-

ným vhodným typem čoček. Do těchto 

skupin patří nejen pacienti, kteří nosí 

čočky pouze při sportu, cestování nebo 

při speciálních příležitostech, ale i alergi-

ci. Lze předpokládat, že kontaktologové 

i u pravidelných nositelů čoček mohou 

klást větší důraz buď na snadné používání 

a pohodlí jednodenních jednorázových 

čoček, anebo na kvalitu vidění, méně často 

pak na oba aspekty dohromady.

Nárůst používání sférických jedno-

denních čoček je poháněn vývojem 

v technologii materiálů, které využívají 

různé strategie ke zlepšení pohodlí, což 

je pro pacienty nejdůležitější aspekt 

nošení kontaktních čoček. Pohodlí zů-

stává překážkou pro častější používání 

jednodenních torických čoček; více než 

jeden ze tří nositelů torických čoček pro 

opakované použití (36 %) by uvažoval 

o přechodu na jednodenní torické čočky 

právě z důvodu pohodlnějšího používání.9

Ostré a stabilní vidění je hlavním 

faktorem při rozhodování astigmatiků 

a je tedy i klíčovým hybatelem již dosaže-

ných pokroků v designu torických čoček. 

Studie z nedávné doby vedly k lepšímu 

pochopení faktorů ovlivňujících chování 

čoček na oku a k přehodnocení konceptu 

torických designů. Nový torický design 

čoček byl dlouho očekáván – tři ze čtyř 

astigmatiků (77 %) uváděli u tradičních 

torických designů proměnlivé, kolísavé 

vidění v průběhu dne.7

Kontaktní čočka, u které jsou spojeny 

osvědčené vlastnosti špičkových sféric-

kých jednodenních čoček s nejnovějším 

torickým designem a která je k dispozici 

v široké nabídce parametrů, představuje 

cenné rozšíření možností kontaktologů. 

V tomto článku popíšeme technické 

vlastnosti a klinické výhody nových čoček 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 

které byly vyvinuty tak, aby splňovaly výše 

zmíněné požadavky.

Technické vlastnosti

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

for  AST IGMATISM v  sobě spoju j í 

v l a s t n o s t i  m a te r i á l u  o b l í b e nýc h 

s fé r i c k ý c h  j e d n o d e n n í c h  č o č e k 

1•DAY ACUVUE® MOIST® s patentovanou 

technologií Accelerated Stabilisation 

Design (ASD), která již byla úspěšně 

použita u kontaktních čoček ACUVUE® 

ke korekci astigmatismu. V tab. 1 jsou 

uvedeny technické vlastnosti těchto čoček.

Jednou z výzev při vývoji měkkých 

torických kontaktních čoček je vytvoře-

ní takové čočky, která se rychle orientu-

je do správné osy a zůstává ve stabilní 

poloze s minimální rotací při nošení. 

Významným pokrokem ve vývoji de-

signu měkkých torických čoček bylo 

uvedení čoček s technologií ASD, která 

má oproti tradičním designům řadu 

výhod; rychle se orientuje a stabilizuje 

během několika minut po nasazení.10

U čoček s prizmatickým ztluštěním 

nebo s dvojitými ztenčenými zónami 

mohou oblasti s variací tloušťky čočky 

obr. 1  Poměr měkkých sférických a toric-
kých čoček aplikovaných v průběhu 
let 1997–2008. Přerušované linie 
představují očekávaný podíl to-
rických čoček, které by mohly být 
aplikovány při korekci všech případů 
astigmatismu ≥0,50 cylD, ≥0,75 
cylD a ≥1,00 cylD (podle Morgana 
a Efrona,3 se svolením Contact Lens 
& Anterior Eye)

Dvě unikátní technologie se spojují  
v nové jednodenní čočce ke korekci astigmatismu
Jednodenní kontaktní čočky, u kterých se spojuje zlepšené pohodlí s ostrým stabilním viděním a širokou škálou 
parametrů, umožňují rozšířit trh v oblasti korekce astigmatismu, informují Anna Sulley a John Meyler.

okroky v designu měkkých 
torických čoček jsou důvodem 
stále více narůstající obliby 
korekce astigmatismu pomocí 
kontaktních čoček a to jak 

u pacientů tak u kontaktologů. V posledních 
letech představují právě torické čočky ros-
toucí část trhu v Evropě.1 Například podle 
údajů z Velké Británie byly přibližně u jed-
noho ze tří převedení na nové čočky (30 %) 
použity torické čočky a podobný podíl byl 
u nových aplikací (28 %).2

Přesto je jasné, že u měkkých torických 
čoček a především u jednodenních torických 
čoček není zatím zdaleka plně využito 
jejich potenciálu. Poměr aplikací a prodejů 
měkkých torických čoček zaostává za 
úrovní, které bychom očekávali při torické 
korekci všech astigmatických nositelů 
kontatkních čoček. A to platí především pro 
astigmatismus menší než 1,00 cylD (obr.1).3 
Poslední údaje ukazují, že i když téměř 
polovina britských nositelů kontaktních 
čoček trpí astigmatismem (43 %), torické 
čočky jsou aplikovány u méně než jednoho 
z pěti nositelů (18 %).4 Dále například ve 
Velké Británii v roce 2008 byl pouze jeden 
z osmi nositelů torických čoček naaplikován 
pomocí jednodenních čoček - oproti více 
než jednomu ze tří nositelů sférických čoček 
(36 %).3

Pro tento nepoměr v aplikaci torických 
čoček mohou obecně existovat různé 
důvody. Pouze polovina astigmatiků 
slyšela o torických kontaktních čočkách 
jako o možnosti korekce zraku.5 Ani 
kontaktologové nejsou při doporučování 
čoček astigmatikům výrazně aktivnější 
než například v roce 2003, a to přesto, že 
od té doby byly představeny různé nové 
torické čočky.6 Astigmatici očekávají od 
svých kontaktních čoček hodně, především 
z hlediska vidění a pohodlí. Historicky byla 
spokojenost nositelů s měkkými torický-
mi čočkami hodnocena obecně jako nízká.7 
Kontaktologové často považují astigma-
tismus do určitého stupně jako ´ne-nutný´ 
pro  korekci torickými čočkami nebo 
předpokládají, že je takový astigmatismus 
dobře korigován i sférickými čočkami.

Uvedená fakta ovlivňují  i míru aplikace 
jednodenních čoček, ale zde mohou působit 
i další faktory. Ačkoliv jsou jednoden-
ní sférické měkké kontaktní čočky na trhu 
již 15 let a nyní jsou dostupné v široké 
nabídce materiálů a designů, nebyla jejich 
torická alternativa trhu představena dříve 
než v roce 2002. V segmentu jednoden-

ních torických čoček je do dneška omezená 
nabídka, s pouze několika málo typy čoček 
s omezeným rozsahem parametrů.8

Dnes jsou výhody spojené s každodenní 
výměnou čoček dobře známy: snadné 
používání, pohodlí i klinické dopady 
nošení čoček. Pro mnoho pacientů jsou 
jednodenní jednorázové čočky opravdu 
tím nejvhodnějším nebo dokonce 
jediným vhodným typem čoček. Do těchto 
skupin patří nejen ti, kteří nosí čočky 
pouze při sportu, cestování nebo při 
speciálních příležitostech, ale i alergi-
ci. Lze předpokládat, že kontaktologové 
i u pravidelných nositelů čoček mohou 
klást větší důraz buď na snadné používání 
a pohodlí jednodenních jednorázových 
čoček anebo na kvalitu vidění, méně často 
pak na oba aspekty dohromady.

Nárůst používání sférických jednoden-
ních čoček je poháněn vývojem 
v technologii materiálů, které využívají 
různé strategie ke zlepšení pohodlí, což 
je pro pacienty nejdůležitější aspekt 
nošení kontaktních čoček. Pohodlí zůstává 
překážkou častějšímu používání jednoden-
ních torických čoček; více než jeden ze tří 
nositelů torických čoček pro opakované 
použití (36 %) by uvažoval o přechod na 
jednodenní torické čočky právě z důvodu 
pohodlnějšího používání.9

Ostré a stabilní vidění jsou hlavními 
faktory pro rozhodování astigmatiků a jsou 
tedy i klíčovým hybatelem již dosažených 
pokroků v designu torických čoček. Studie 

nedávné doby vedly k lepšímu pochopení 
faktorů ovlivňujících chování čoček na 
oku a k přehodnocení konceptu torických 
designů. Nový  torický design čoček byl 
dlouho očekáván - tři ze čtyř astigmatiků 
(77 %) uvádělo u tradičních torických 
designů proměnlivé, kolísavé vidění 
v průběhu dne.7

Kontaktní čočka, u které jsou spojeny 
osvědčené vlastnosti špičkových sférických 
jednodenních čoček s nejnovějším torickým 
designem a která je k dispozici v široké 
nabídce parametrů, představuje cenné 
rozšíření možností kontaktologů. V tomto 
článku jsou popsány technické vlastnos-
ti a klinické výhody nových čoček 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 
které byly vyvinuty tak, aby splňovaly výše 
zmíněné požadavky.

Technické vlastnosti

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® for ASTIGMATISM v sobě spojují 
vlastnosti materiálu oblíbených sférických 
jednodenních čoček 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® s patentovanou technologií 
Accelerated Stabilisation Design (ASD), 
která již byla úspěšně použita u kontakt-
ních čoček ACUVUE® ke korekci astigma-
tismu. V tabulce 1 na následující stránce 
jsou uvedeny technické vlastnosti těchto 
čoček.

Obr. 1
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Obr. 1 

Po jednom týdnu nošení čoček účastníci 
studie vyplnili podrobný dotazník 
o aspektech pohodlí, vidění a své celkové 
zkušenosti s čočkami.

Závěrem studie bylo následující: 
U všech pacientů proběhla aplikace 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
úspěšně (bez podstatné decentrace, 
lumbální expozice, nadzvednutí okraje 
nebo nadměrné pohyblivosti čočky). U 
95-ti% byla úspěšná již první aplikace 
(subjektivní refrakce). 

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM vykázaly předvídatelnou 
orientaci a krátkou dobu usazení. 98 % 
čoček bylo usazeno do 10° již po třech 
minutách (obr. 4). Standardní doba 
usazení se pohybuje mezi třemi minuta-
mi a patnácti minutami. V tomto rozsahu 
byla zjištěna změna rotace max. do 10°. 
Byla také zjištěna stabilní orientace 
v průběhu nošení, v celých 99-ti % 
případů došlo od nasazení do kontroly 
po jednom týdnu nošení ke změně rotace 
menší než 10°. Průměrná rotace jednu 
minutu po nasazení byla 5,9° ±5,1 pro 
1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMA-
TISM, ve srovnání s 14,1° ±15,1 pro 
Focus®DAILIES® All Day Comfort.

Po prvním nasazení byly 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
hodnoceny významně lépe než Focus® 

DAILIES® All Day Comfort z hlediska 
ostrého vidění i z hlediska celkové kvality 
vidění, celkového pohodlí a pohodlí po 
nasazení (obr. 5). Při kontrole po jednom 
týdnu nošení byla u čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM také jako lepší 

hodnocena celková spokojenost, vidění 
a pohodlí a rozdíly se ukázaly jako statis-
ticky významné (obr. 6). 

Vynikající vlastnosti z hlediska vidění 
s testovanými čočkami zahrnují stabilnější 
vidění, a to i při pohybech očí, ostřejší 
vidění po usazení a při řízení v noci, ostré 
a stálé vidění v různých polohách těla, i při 
ležení na boku (obr. 7). Výhody z hledis-
ka pohodlí se týkaly celé doby nošení, 
s vynikajícím pohodlím uváděným při 
kontrole v širokém rozsahu aspektů, 
zjišťovaných od nasazení, v průběhu dne i 
na konci denního nošení.

Pro koho jsou tyto čočky vhodné 

Předvídatelná orientace a rychlé 
usazování díky ASD, vysoká úspěšnost 
aplikace a nejširší škála parametrů mezi 
jednodenními torickými čočkami dovolu-
je kontaktologům aplikovat čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM s větší 
přesností většímu množství astigmatick-
ých klientů. To je, společně s chováním 
čočky, celkovou spokojeností, pohodlím 
a viděním, ideální pro aplikaci u nových 
nositelů, ale i u těch, kteří nošení čoček 
v minulosti přerušili. Další vhodnou 
skupinou jsou klienti s podkorigovaným 
nízkým astigmatismem, kteří nyní 
běžně nosí měkké sférické čočky, a dále 
nositelé hydrogelových torických čoček 
k opakovanému použití, kteří takto mohou 
získat všechny výhody jednodenního 
způsobu nošení. Také stávající nositelé 
jednodenních torických čoček, kteří nejsou 
zcela spokojeni se svými dosavadní-
mi čočkami, mohou také uvítat možnost 

vyzkoušení těchto nových čoček. 

Výsledky studií potvrzují optimální 
charakteristiky aplikace, dobu usazení, 
stabilitu orientace a korekci zraku díky 
systému ASD, který urychluje a usnadňuje 
aplikaci čoček. Může to také znamenat, že 
je pouze pár případů, kdy je potřeba osu 
cylindru kompenzovat pro nevhodnou 
orientaci čočky. 

Tak jak se mění náš životní styl 
a očekávání kladená na kontaktní čočky 
jsou stále so�istikovanější, může našim 
klientům díky těmto novým jednodenním 
torickým čočkám umožnit získat nové 
výhody.

 Závěrem
Ačkoliv představují měkké torické 

čočky stále rostoucí segment trhu, jejich 
využití stále pokulhává za jejich plným 
potenciálem. To se týká především 
jednodenních torických kontaktních 
čoček. Jednoduchost a komfort používání 
jednodenních čoček a jejich mnohé klinické 
bene�ity jsou v profesní sféře kladně 
hodnoceny. Měli bychom je tedy zpřístupnit 
jak pacientům bez astigmatismu tak s 
astigmatismem.

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM představují kombinaci 
výhody ostrého stabilního vidění dosaho-
vaného díky Accelerated Stabilisation 
Design a výhodami  osvědčené technologie 
LACREON™. Použití těchto dvou technologií 
společně s nejširším dostupným rozsahem 
parametrů poskytuje kontaktologům nyní 

Obr. 4

Optometristka Anna Sulley je členkou a ex-prezidentkou Britské kontaktologické společnosti a Professional Affairs Manager EMA Johnson & Johnson Vision Care, 
John Meyler působí jako Senior Director Professional Affairs & Customer Experience EMA. Z anglického originálu přeložil MUDr. Jiří Cendelín. 
Seznam odkazů na odbornou literaturu lze nalézt na www.opticianonline.net, případně lze požádat o jeho zaslání e-mailem na kdudkova@its.jnj.com.  
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Četnost případů, kdy se 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
orientuje do max.10 stupňů od požadované polohy při aplikaci11

Obr. 4 

0

100

80

60

40

20

Čas od nasazení čočky
1 minuta                   3 minuty                    15 minut

92
98 100

Spokojenost s kvalitou vizu a pohodlím 15 min po aplikaci (n=67)11Obr. 5 

0

100

80

60

40

20

*p<0,05 s jednostranným 95% intervalem spolehlivosti 

79

61

77

6265*

41*

58*

41*

Za
st

ou
pe

ní
 h

od
no

ce
ní

 „
vy

ni
ka

jíc
í“

 
ne

bo
 „

ve
lm

i d
ob

ré
“ 

(%
)

Celková kvalita 
vidění

Ostré vidění ihned 
po nasazení

Pohodlí ihned 
po nasazení

Celkové
pohodlí

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Focus DAILIES® Toric All Day Comfort

Obr. 6 

0

100

80

60

40

20

70
61

73
67

52*

30*
41* 44*

Za
st

ou
pe

ní
 h

od
no

ce
ní

 „
vy

ni
ka

jíc
í“

 
ne

bo
 „

ve
lm

i d
ob

ré
“ 

(%
)

Celková kvalita 
vidění

Celkové
pohodlí

Vynikající čočky, 
doporučuji ostatním!

Čočky pohodlné každý
den po celou dobu

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Focus DAILIES® Toric All Day Comfort

Spokojenost s viděním a pohodlím u 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM®

a Focus DAILIES® All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n=67)

*p
<0

,0
5 

s 
je

dn
os

tr
an

ný
m

 9
5%

 in
te

rv
al

em
 s

po
le

hl
iv

os
ti 

Obr. 7 

0

100

80

60

40

20

79
74

61

83

58*
52*

44*

64*

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Focus Dailies Toric All Day Comfort

Spokojenost s viděním u 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM a Focus 
DAILIES® All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n=67).

Za
st

ou
pe

ní
 h

od
no

ce
ní

 „
vy

ni
ka

jíc
í“

 
a 

„v
el

m
i d

ob
ré

“ 
ne

bo
 „

čá
st

eč
ně

“ 
či

„z
ce

la
 s

ou
hl

as
ím

“ 
s 

tv
rz

en
ím

 (
%

)

Velmi stabilní vidění 
různými směry 
po celou dobu

Ostré vidění po 
usazení čoček

Ostré vidění 
v průběhu dne

Ostré vidění při 
poloze vleže



74

než čočky s prizmatickým ztluštěním 

nebo s dvojitými ztenčenými zónami. 

To vedlo k větší rotační stabilitě a lepším 

vlastnostem z hlediska vidění a pohodlí.10

Při dvou dalších studiích byl použit 

videozáznam a hodnocení zrakové ostrosti 

ke srovnání účinku abnormálních směrů 

pohledu a polohy na orientaci měkkých 

torických čoček. V první studii14 byly 

srovnávány čtyři typy čoček, jedna s ASD 

(ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM) 

a tři s prizmatickým ztluštěním (PureVisi-

on® Toric, Bausch&Lomb; AIR OPTIX® for 

ASTIGMATISM, CIBA VISION, a Proclear® 

Toric, CooperVision). Byla zjišťována ori-

entace čoček při poloze nositele vleže 

a při osmi hlavních směrech pohledu. 

Průměrná rotace v poloze vleže na boku 

byla nejmenší u čoček s ASD a současně 

u nich nastalo nejmenší následné snížení 

zrakové ostrosti. Čočky s ASD také vyka-

zovaly oproti jiným designům významně 

nejmenší rotaci při inferonasální verzi.

Stejná skupina se také zabývala 

účinkem gravitace a úhlu pohledu na čočky 

s designem ASD (ACUVUE® OASYS® 

for ASTIGMATISM) ve srovnání se stejnými 

čočkami s prizmatickým ztluštěním. 

Výsledky byly podobné.15 Bylo zjištěno, 

že stabilita měkkých torických čoček při 

extrémních verzích a různých polohách 

těla může ovlivnit orientaci čočky na oku 

a tím i zrakovou ostrost. 

Další studie byla věnována rotační 

stabilitě a následným změnám vidění 

při čtyřech diagonálních pohybech očí.16 

Výsledky u čtyř měkkých torických čoček 

(balafilcon A toric, lotrafilcon B toric, 

omafilcon A toric a senofilcon A toric) 

prokázaly, že diagonální pohyby ovlivňují 

kvalitu zraku více než primární ortogonální 

pohyby očí. To ukazuje, že je věrohodnější 

měřit rotační stabilitu kontaktní čočky 

po diagonálních pohybech očí než 

po tradičně používaných ortogonálních 

verzích. V rámci studie byly zjištěny rozdíly 

v různých specifických směrech pohledu 

mezi různými typy čoček. Kontaktní čočky 

s ASD (ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 

vykázaly nejstálejší vizuální výsledky 

ve všech směrech pohledu.

Tyto nálezy mohou vysvětlit některé 

vizuální potíže uváděné nositeli čoček 

s tradičními torickými designy, zejména 

u specifických, ale běžných vizuálních 

tloušťky čočky v oblasti víček pomáhají 

udržet výbornou stabilitu čočky pro ostré 

a stabilní vidění s jen zanedbatelným ovliv-

něním polohy čočky v důsledku pohybů 

očí a extrémních úhlů pohledu.11

Studie zabývaj íc í  se stabi l i tou 

a rotací čoček ACUVUE® ADVANCE® 

for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® 

for ASTIGMATISM za různých podmínek 

prokázaly, jak je chování čoček ovlivněno 

systémem ASD.12 Jedna ze studií se zabývala 

rotační stabilitou měkkých torických 

čoček v řadě podmínek napodobujících 

přirozené zrakové situace.13 Při křížové studii 

srovnávající čočky ACUVUE® ADVANCE® 

for ASTIGMATISM s kontaktní čočkou 

s prizmatickým ztluštěním (SofLens 66 

Toric, Bausch&Lomb) bylo zjištěno, že 

čočky s ASD byly stabilnější než čočky 

s prizmatickým ztluštěním jak co se 

týče usazování čočky, tak při zrakových 

úlohách s rozsáhlými verzemi. Čočky 

s ASD se orientovaly rychleji a přesněji 

 Jednou z výzev při vývoji měkkých 
torických kontaktních čoček je vytvoření 
čočky, která se rychle orientuje do správné 
osy a zůstává ve stabilní poloze s minimální 
rotací při nošení. Významným pokrokem ve 
vývoji designů měkkých torických čoček 
bylo uvedení čoček s technologií ASD, která 
má oproti tradičním designům řadu výhod; 
rychle se orientuje a stabilizuje během 
několika minut po nasazení.10

U čoček s prizmatickým ztluštěním 
nebo s dvojitými ztenčenými zónami 
mohou oblasti s variací tloušťky čočky 
interagovat s očními víčky i když je čočka 
patřičně orientována. To může přispívat 
k nestabilitě čočky při pohybech očí. 
S designem ASD dochází při správné poloze 
k minimální destabilizaci interakcí s víčky; 
síly horního a dolního víčka stále přispívají 
k udržení správné orientace a stabiliza-
ci čočky. K maximálnímu účinku pohybu 
víček, neustále usazujícímu čočku do 
správné polohy, dochází pouze v případě, 
když není čočka patřičně orientována, jako 
při prvním nasazení na oko.

Čtyřzónový stabilizační systém ASD 
tak využívá přirozenou sílu mrkání 
a umožňuje, aby čočka byla ovlivňována 
gravitací jen minimálně. Minimální variace 
tloušťky čočky v oblasti víček pomáhají 
udržet výbornou stabilitu čočky pro 
ostré a stabilní vidění s jen zanedbatel-
ným ovlivněním polohy čočky v důsledku 
pohybů očí a extrémních úhlů pohledu.11

Studie zabývající se stabili-
tou a rotací ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM  za různých podmínek 
prokázaly, jak je chování čoček ovlivněno 
systémem ASD.12 Jedna ze studií se zabýva-
la rotační stabilitou měkkých torických 
čoček v řadě podmínek napodobujících 
přirozené zrakové situace.13 Při křížové 
studii srovnávající ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM s kontaktní čočkou 

s prizmatickým ztluštěním (SofLens 66 
Toric, Bausch&Lomb) bylo zjištěno, že 
čočky s ASD byly stabilnější než čočky 
s prizmatickým ztluštěním jak co se týče 
usazování čočky tak při zrakových úlohách 
s rozsáhlými verzemi. Čočky s ASD se 
orientovaly rychleji a přesněji než čočky 
s prizmatickým ztluštěním nebo s dvojitými 
ztenčenými zónami. To vedlo k větší rotační 
stabilitě a lepším vlastnostem z hlediska 
vidění a pohodlí.10

Při dvou dalších studiích byl použit 
videozáznam a hodnocení zrakové ostrosti 
ke srovnání účinku abnormálních směrů 
pohledu a polohy na orientaci měkkých 
torických čoček. V první studii14 byly 
srovnávány čtyři typy čoček, jedna s ASD 
(ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM) 
a tři s prizmatickým ztluštěním 
(PureVision® Toric, Bausch&Lomb; AIR 
OPTIX® for ASTIGMATISM, CIBA VISION; a 
Proclear® Toric, CooperVision). Byla 
zjišťována orientace čoček při poloze 
nositele vleže a v osmi hlavních směrech 
pohledu. Průměrná rotace vleže naboku 
byla nejmenší u čoček s ASD a současně 
bylo u nich nejmenší následné snížení 
zrakové ostrosti. Čočky s ASD také 
vykazovaly oproti jiným designům 
významně nejmenší rotaci při inferonasální 
verzi.

Stejná skupina se také zabývala účinkem 
gravitace a úhlu pohledu na čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
ve srovnání se stejnými čočkami 
s prizmatickým ztluštěním. Výsledky 
byly podobné.15 Bylo zjištěno, že stabili-
ta měkkých torických čoček při extrém-
ních verzích a různých polohách těla 
může ovlivnit orientaci čočky na oku a tím 
i zrakovou ostrost.

Další studie byla věnována rotační 
stabilitě a následným změnám vidění 
při čtyřech diagonálních pohybech očí.16 
Výsledky u čtyř měkkých torických čoček 

(bala�ilcon A toric, lotra�ilcon B toric, 
oma�ilcon A toric a seno�ilcon A toric)  
prokázaly, že diagonální pohyby ovlivňují 
kvalitu zraku více než primární ortogonální 
pohyby očí. To ukazuje, že je věrohodnější 
měřit rotační stabilitu kontaktní čočky po 
diagonálních pohybech očí než po tradičně 
používaných ortogonálních verzích. 
V rámci studie byly zjištěny rozdíly pro 
různé speci�ické směry pohledu mezi 
různými typy čoček. Kontaktní čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
vykázaly nejstálejší vizuální výsledky ve 
všech směrech pohledu.

Tyto nálezy mohou vysvětlit některé 
vizuální potíže uváděné nositeli čoček 
s tradičními torickými designy, zejména 
u speci�ických, ale běžných vizuálních 
úlohách jako jsou čtení nebo psaní sms. 
Kontaktní čočky s ASD jsou užitečné 
především v dynamických situacích, 
kdy je nezbytné ostré a stabilní vidění. 
Každodenní činnosti jako jsou pohledy do 
zpětných zrcátek při řízení nebo sledování 
televize vleže naboku patří mezi další 
zrakově náročné situace, při kterých je 
důležitá rotační stabilita a ASD může 
nositeli poskytnout zřetelné výhody.

ASD je u čoček 1•DAY ACUVUE®MOIST® 
for ASTIGMATISM použito pro dosažení 
rotační stability a předvídatelné orientace, 
jakých bylo dosaženo u ostatních čoček 
ACUVUE® ke korekci astigmatismu.

Vlastnosti materiálu

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST®  vyvinuty pro maximalizaci pohodlí 
čoček i na konci dne. Nové čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
v sobě snoubí osvědčený materiál eta�il-
con A s hydro�ilní složkou vážící vodu. 
Technologie LACREON™ využívá vysoko-
molekulární zvlhčující látku polyvinylpy-
rolidon (PVP), která je vázána v materiálu 
čočky a která není z polymeru uvolňována 
nebo vymrkávána v průběhu denního 
nošení (obr. 2).17 PVP přitahuje vodu 
a napodobuje mucinovou složku slzného 
�ilmu, čímž se zlepšuje zachování vlhkosti 
a pohodlnosti čočky pro celodenní nošení.

V jedné ze studií18 byly srovnávány 
vlastnosti čoček z eta�ilconu A (1•DAY 
ACUVUE®) bez technologie LACREON™ 
s čočkami 1•DAY ACUVUE® MOIST® a bylo 
zjišťováno, zda je vázaná zvlhčující látka 
uvolňována do okolního prostředí oka. 
Uvolňování PVP z čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® nebylo v průběhu 15 hod. simulo-
vaného nošení zaznamenáno.

Tření mezi čočkou a víčky představuje 
významný aspekt související s pohodlím 
čoček. Eta�ilcon A s technologií LACREON™ 
vykazuje nízký koe�icient tření, což pomáhá 
očním víčkům hladce a bez dráždění 
klouzat po předním povrchu čočky (obr. 
3).11

Další, bilaterální, randomizo-
vaná, křížová studie maskovaná vůči 
pacientům byla věnována chování 
čoček u nositelů 1•DAY ACUVUE® 

Ze studie vyplynulo, že doba pohodlného nošení byla významně 
delší u 1•DAY ACUVUE® MOIST® než u čoček DAILIES® AquaComfort 
Plus. U všech výsledků v aspektech pohodlí a příznaků suchosti, 
včetně stavu na konci dne, a z hlediska celkového hodnocení 1•DAY 
ACUVUE® MOIST®  překonaly čočky DAILIES® AquaComfort Plus.

V jiné, randomizované bilaterální křížové studii, maskované vůči 
pacientům, byly srovnávány vlastnosti 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
a DAILIES® AquaComfort Plus (které využívají ke zlepšení pohodlí 
postupně se uvolňující zvlhčující látku) po jednom týdnu denního 
nošení každé čočky u 121 pacientů.20 U 1•DAY ACUVUE®  MOIST® 
bylo zjištěno významně vyšší celkové pohodlí oproti DAILIES® 
AquaComfort Plus (89 % oproti 77 % hodnocení „vynikající/velmi 
dobré“) a celkově byly 1•DAY ACUVUE® MOIST® hodnoceny lépe 
v celé řadě dalších aspektů pohodlí, včetně „pocit vlhkých očí“ (74 % 
oproti 60 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“). 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® také vykázaly významně lepší hodnocení celkové kvality 
vidění (79 % oproti 69 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“).

Uvedené studie zdůraznily, že mezi jednodenními čočkami 
s polymery obsahujícími zvlhčující složky existují významné rozdíly 
v pohodlí nošení. Zásadním rozdílem u 1•DAY ACUVUE® MOIST® je 
využití technologie LACREON™, pomocí které je zvlhčující látka 
inkorporována do polymerní sítě a zůstává v materiálu čočky 
v plném rozsahu v průběhu celodenního nošení. Použití technologie 
LACREON™ u 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM je 
přirozeným pokračováním trendu zlepšování pohodlí také 
u jednodenních čoček ke korekci astigmatismu.

Rozsah parametrů

Kontaktologové si často vybírají kontaktní čočky podle dostup-
ného rozsahu parametrů, aby je mohli aplikovat u co největšího 
počtu svých pacientů. Měkké torické čočky nejsou výjimkou, avšak 
dosud byli kontaktologové při výběru jednodenních jednorá-
zových torických čoček poněkud limitováni omezenou dostupnos-
tí cylindrů, os i sférických parametrů. Nové čočky 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM jsou dostupné v nejširším spektru 
hodnot v současnosti dostupném mezi jednodenními torickými 
čočkami. Rozsáhlá škála hodnot, s dostupností mnoha variant již 

v diagnostickém setu, umožňuje kontaktologům aplikovat s větší 
přesností a korigovat více pacientů s astigmatismem.

Sférické hodnoty jsou dostupné v rozsahu +4,00 až -9,00 D, 
ve  čtyřech hodnotách cylindru a ve 12-ti různých osách, což 
představuje více než 1.500 kombinací parametrů – přibližně 3x 
více než u nejběžnějších dosavadně dostupných jednodenních  čoček 
na trhu. Poměr astigmatických očí, které mohou být korigovány 
pomocí 1•DAY ACUVUE®MOIST® for ASTIGMATISM byl vypočítán na 
databázi obsahující  11.600 korekcí pacientů.11 Pomocí těchto čoček 
může být korigováno 7 z 10 astigmatických očí (s klinicky odpovída-
jícím zaokrouhlením hodnoty cylindru a osy k nejbližším 10°) a 9 z 
10 očí může být korigováno při širší toleranci ±10° pro osu cylindru, 
což je v praxi běžné pro nižší hodnoty cylindru.

Ochrana proti UV záření

Negativní dopady UV záření na oči a problematika patřičné 
ochrany očí je v kontaktologické veřejnosti široce diskutována.21 
Přidání UV �iltru do kontaktních čoček se ukázalo jako účinné při 
ochraně očí před vstupem paprsků do oka pod nejrůznějšími úhly, 
včetně ochrany před efektem fokusace periferního světla.22 Všechny 
kontaktní čočky značky ACUVUE® mají vlastnosti ochrany před UV 
zářením 1. nebo 2. třídy, 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
patří do 2. třídy (blokáda více než 95 % UV-B a 80 % UV-A záření).11

Klinické hodnocení

Jak jsme ukázali, torický design i vlastnosti materiálu 
kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  jsou 
již dobře ověřeny. Tyto čočky využívají výhod osvědčených 
technologií ASD a LACREON™ a díky široké škále parametrů nabídly 
výrazné rozšíření možností korekce astigmatismu (ve srovnání s 
dosavadními jednodenními torickými čočkami).

Úspěšnost aplikace, rotační stabilita a orientace 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM, stejně jako subjektivní hodnocení kvality 
vizu a pohodlí  byly hodnoceny v klinické studii, kterou popisujeme 
dále. Jednalo se o randomizovanou, bilaterální, zkříženou studii 
maskovanou vůči subjektům.11 Účastníci studie byli stávající nositelé 
měkkých torických čoček na obou očích se střední hodnotou sféry 
a cylindru v osách podle pravidla (sféry -1,75 až -5,00 D, cylindry 
-1,25 až -2,00 cylD,  osy cylindru 180 ± 30°).

Kontrolní čočky Focus® DAILIES® All Day Comfort jsou jedny 
ze rozšířenějších  jednodenních torických čoček. Jsou vyrobe-
ny z hydrogelového materiálu nel�ilconu A s obsahem zvlhčující 
složky. Tyto čočky jsou dostupné v 540 variantách hodnot při dvou 
hodnotách cylindru a pěti osách. Stabilizace je zajišťována dvojitou 
ztenčenou zónou a zadním torickým designem. Parametry čoček 
použitých v této studii jsou uvedeny v tab. 2 pro každý z typů.

Studii zahájilo 70 a dokončilo 67 pacientů (jeden byl vyloučen 
kvůli zdravotní anamnéze a dva přerušili studii kvůli neuspokojivé-
mu usazení čoček při kontrole).  Dvě třetiny (66 %) účastníků 
byly ženy a průměrný věk byl 29 let (standardní odchylka ±5,34) 
v rozmezí 18 až 42 let. Pohodlí nošení a kvalita vidění bylo hodnoce-
no v průběhu 10 až 15 minut od nasazení, spolu s vyhodnocením 
usazení, orientace a stability kontaktní čočky.
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Model uvolňování PVP z materiálu 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
ukazuje 100% přítomnost PVP po celou dobu17
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Tab. 1      Parametry

Název

Výrobce

Materiál

Vnitřní zvlhčující složka

Obsah vody (%)

Transmisibilita kyslíku* pro -3,00 D

Zviditelňující zabarvení     

UV blokáda     

Doporučený způsob výměny       

Způsob nošení      

Design     

Rádius (mm)     

Průměr (mm)

Centrální tloušťka pro -3,00 D (mm)

Sférické hodnoty     

Hodnoty cylindru (cylD)

Osy cylindru (°)

Orientační značky

1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Johnson & Johnson Vision Care
etafilcon A
PVP prostřednictvím technologie LACREONTM

58
24 x 10-9

Ano     
2. třída (>95 % UV-B, >80 % UV-A)     
Jednorázové použití      
Denní     
Accelerated Stabilisation Design (ASD)    
8,5     
14,5
0,09 pro -3,00 D
Plano až -6,00 (po 0,25 D)             +0,25 až +4,00
-6,50 až -9,00 (po 0,50 D)                (po 0,25 D)

-0,75; -1,25;            -2,25              -0,75; -1,25
-1,75                                                  -1,75

10, 20, 60, 70, 80   20, 90, 160    20, 70, 90, 110
90, 100, 110, 120,  180                160, 180
160, 170, 180      
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Tab. 2      Parametry čoček použitých v bilaterální křížové studii 

Název čoček

Sférické hodnoty (D)  

Hodnoty cylindru

Osy cylindru (°)

Zakřivení (mm)

Průměr (mm)

1•DAY ACUVUE® MOIST®        Focus Dailies Toric 
 for ASTIGMATISM                 All Day Comfort

-2,00 až -4,50 (po 0,25 D)   -2,00 až -4,50 (po 0,25 D)

-1,25; -1,75                         -1,50

160, 170, 180, 10, 20          160, 180, 20

8,5                                       8,6

14,5                                     14,2 

Testovaná čočka Kontrolní čočka

obr. 2  Model uvolňování PVP z materiálu 1•DAY ACUVUE® MOIST® ukazuje 100% přítomnost PVP 
po celou dobu17

tab. 1  Parametry

interagovat s očními víčky i tehdy, je-li 

čočka patřičně orientována. To může 

přispívat k nestabilitě čočky při pohybech 

očí. S designem ASD dochází při správné 

poloze k minimální destabilizaci interakcí 

s víčky; síly horního a dolního víčka stále 

přispívají k udržení správné orientace 

a ke stabilizaci čočky. K maximálnímu 

účinku pohybu víček, neustále usazují-

címu čočku do správné polohy, dochází 

pouze v případě, když není čočka patřičně 

orientována, jako např. při prvním nasa-

zení na oko.

Čtyřzónový stabilizační systém ASD 

tak využívá přirozenou sílu mrkání a umož-

ňuje, aby čočka byla jen minimálně 

ovlivňována gravitací. Minimální variace 

 Jednou z výzev při vývoji měkkých 
torických kontaktních čoček je vytvoření 
čočky, která se rychle orientuje do správné 
osy a zůstává ve stabilní poloze s minimální 
rotací při nošení. Významným pokrokem ve 
vývoji designů měkkých torických čoček 
bylo uvedení čoček s technologií ASD, která 
má oproti tradičním designům řadu výhod; 
rychle se orientuje a stabilizuje během 
několika minut po nasazení.10

U čoček s prizmatickým ztluštěním 
nebo s dvojitými ztenčenými zónami 
mohou oblasti s variací tloušťky čočky 
interagovat s očními víčky i když je čočka 
patřičně orientována. To může přispívat 
k nestabilitě čočky při pohybech očí. 
S designem ASD dochází při správné poloze 
k minimální destabilizaci interakcí s víčky; 
síly horního a dolního víčka stále přispívají 
k udržení správné orientace a stabiliza-
ci čočky. K maximálnímu účinku pohybu 
víček, neustále usazujícímu čočku do 
správné polohy, dochází pouze v případě, 
když není čočka patřičně orientována, jako 
při prvním nasazení na oko.

Čtyřzónový stabilizační systém ASD 
tak využívá přirozenou sílu mrkání 
a umožňuje, aby čočka byla ovlivňována 
gravitací jen minimálně. Minimální variace 
tloušťky čočky v oblasti víček pomáhají 
udržet výbornou stabilitu čočky pro 
ostré a stabilní vidění s jen zanedbatel-
ným ovlivněním polohy čočky v důsledku 
pohybů očí a extrémních úhlů pohledu.11

Studie zabývající se stabili-
tou a rotací ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM  za různých podmínek 
prokázaly, jak je chování čoček ovlivněno 
systémem ASD.12 Jedna ze studií se zabýva-
la rotační stabilitou měkkých torických 
čoček v řadě podmínek napodobujících 
přirozené zrakové situace.13 Při křížové 
studii srovnávající ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM s kontaktní čočkou 

s prizmatickým ztluštěním (SofLens 66 
Toric, Bausch&Lomb) bylo zjištěno, že 
čočky s ASD byly stabilnější než čočky 
s prizmatickým ztluštěním jak co se týče 
usazování čočky tak při zrakových úlohách 
s rozsáhlými verzemi. Čočky s ASD se 
orientovaly rychleji a přesněji než čočky 
s prizmatickým ztluštěním nebo s dvojitými 
ztenčenými zónami. To vedlo k větší rotační 
stabilitě a lepším vlastnostem z hlediska 
vidění a pohodlí.10

Při dvou dalších studiích byl použit 
videozáznam a hodnocení zrakové ostrosti 
ke srovnání účinku abnormálních směrů 
pohledu a polohy na orientaci měkkých 
torických čoček. V první studii14 byly 
srovnávány čtyři typy čoček, jedna s ASD 
(ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM) 
a tři s prizmatickým ztluštěním 
(PureVision® Toric, Bausch&Lomb; AIR 
OPTIX® for ASTIGMATISM, CIBA VISION; a 
Proclear® Toric, CooperVision). Byla 
zjišťována orientace čoček při poloze 
nositele vleže a v osmi hlavních směrech 
pohledu. Průměrná rotace vleže naboku 
byla nejmenší u čoček s ASD a současně 
bylo u nich nejmenší následné snížení 
zrakové ostrosti. Čočky s ASD také 
vykazovaly oproti jiným designům 
významně nejmenší rotaci při inferonasální 
verzi.

Stejná skupina se také zabývala účinkem 
gravitace a úhlu pohledu na čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
ve srovnání se stejnými čočkami 
s prizmatickým ztluštěním. Výsledky 
byly podobné.15 Bylo zjištěno, že stabili-
ta měkkých torických čoček při extrém-
ních verzích a různých polohách těla 
může ovlivnit orientaci čočky na oku a tím 
i zrakovou ostrost.

Další studie byla věnována rotační 
stabilitě a následným změnám vidění 
při čtyřech diagonálních pohybech očí.16 
Výsledky u čtyř měkkých torických čoček 

(bala�ilcon A toric, lotra�ilcon B toric, 
oma�ilcon A toric a seno�ilcon A toric)  
prokázaly, že diagonální pohyby ovlivňují 
kvalitu zraku více než primární ortogonální 
pohyby očí. To ukazuje, že je věrohodnější 
měřit rotační stabilitu kontaktní čočky po 
diagonálních pohybech očí než po tradičně 
používaných ortogonálních verzích. 
V rámci studie byly zjištěny rozdíly pro 
různé speci�ické směry pohledu mezi 
různými typy čoček. Kontaktní čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
vykázaly nejstálejší vizuální výsledky ve 
všech směrech pohledu.

Tyto nálezy mohou vysvětlit některé 
vizuální potíže uváděné nositeli čoček 
s tradičními torickými designy, zejména 
u speci�ických, ale běžných vizuálních 
úlohách jako jsou čtení nebo psaní sms. 
Kontaktní čočky s ASD jsou užitečné 
především v dynamických situacích, 
kdy je nezbytné ostré a stabilní vidění. 
Každodenní činnosti jako jsou pohledy do 
zpětných zrcátek při řízení nebo sledování 
televize vleže naboku patří mezi další 
zrakově náročné situace, při kterých je 
důležitá rotační stabilita a ASD může 
nositeli poskytnout zřetelné výhody.

ASD je u čoček 1•DAY ACUVUE®MOIST® 
for ASTIGMATISM použito pro dosažení 
rotační stability a předvídatelné orientace, 
jakých bylo dosaženo u ostatních čoček 
ACUVUE® ke korekci astigmatismu.

Vlastnosti materiálu

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST®  vyvinuty pro maximalizaci pohodlí 
čoček i na konci dne. Nové čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
v sobě snoubí osvědčený materiál eta�il-
con A s hydro�ilní složkou vážící vodu. 
Technologie LACREON™ využívá vysoko-
molekulární zvlhčující látku polyvinylpy-
rolidon (PVP), která je vázána v materiálu 
čočky a která není z polymeru uvolňována 
nebo vymrkávána v průběhu denního 
nošení (obr. 2).17 PVP přitahuje vodu 
a napodobuje mucinovou složku slzného 
�ilmu, čímž se zlepšuje zachování vlhkosti 
a pohodlnosti čočky pro celodenní nošení.

V jedné ze studií18 byly srovnávány 
vlastnosti čoček z eta�ilconu A (1•DAY 
ACUVUE®) bez technologie LACREON™ 
s čočkami 1•DAY ACUVUE® MOIST® a bylo 
zjišťováno, zda je vázaná zvlhčující látka 
uvolňována do okolního prostředí oka. 
Uvolňování PVP z čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® nebylo v průběhu 15 hod. simulo-
vaného nošení zaznamenáno.

Tření mezi čočkou a víčky představuje 
významný aspekt související s pohodlím 
čoček. Eta�ilcon A s technologií LACREON™ 
vykazuje nízký koe�icient tření, což pomáhá 
očním víčkům hladce a bez dráždění 
klouzat po předním povrchu čočky (obr. 
3).11

Další, bilaterální, randomizo-
vaná, křížová studie maskovaná vůči 
pacientům byla věnována chování 
čoček u nositelů 1•DAY ACUVUE® 

Ze studie vyplynulo, že doba pohodlného nošení byla významně 
delší u 1•DAY ACUVUE® MOIST® než u čoček DAILIES® AquaComfort 
Plus. U všech výsledků v aspektech pohodlí a příznaků suchosti, 
včetně stavu na konci dne, a z hlediska celkového hodnocení 1•DAY 
ACUVUE® MOIST®  překonaly čočky DAILIES® AquaComfort Plus.

V jiné, randomizované bilaterální křížové studii, maskované vůči 
pacientům, byly srovnávány vlastnosti 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
a DAILIES® AquaComfort Plus (které využívají ke zlepšení pohodlí 
postupně se uvolňující zvlhčující látku) po jednom týdnu denního 
nošení každé čočky u 121 pacientů.20 U 1•DAY ACUVUE®  MOIST® 
bylo zjištěno významně vyšší celkové pohodlí oproti DAILIES® 
AquaComfort Plus (89 % oproti 77 % hodnocení „vynikající/velmi 
dobré“) a celkově byly 1•DAY ACUVUE® MOIST® hodnoceny lépe 
v celé řadě dalších aspektů pohodlí, včetně „pocit vlhkých očí“ (74 % 
oproti 60 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“). 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® také vykázaly významně lepší hodnocení celkové kvality 
vidění (79 % oproti 69 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“).

Uvedené studie zdůraznily, že mezi jednodenními čočkami 
s polymery obsahujícími zvlhčující složky existují významné rozdíly 
v pohodlí nošení. Zásadním rozdílem u 1•DAY ACUVUE® MOIST® je 
využití technologie LACREON™, pomocí které je zvlhčující látka 
inkorporována do polymerní sítě a zůstává v materiálu čočky 
v plném rozsahu v průběhu celodenního nošení. Použití technologie 
LACREON™ u 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM je 
přirozeným pokračováním trendu zlepšování pohodlí také 
u jednodenních čoček ke korekci astigmatismu.

Rozsah parametrů

Kontaktologové si často vybírají kontaktní čočky podle dostup-
ného rozsahu parametrů, aby je mohli aplikovat u co největšího 
počtu svých pacientů. Měkké torické čočky nejsou výjimkou, avšak 
dosud byli kontaktologové při výběru jednodenních jednorá-
zových torických čoček poněkud limitováni omezenou dostupnos-
tí cylindrů, os i sférických parametrů. Nové čočky 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM jsou dostupné v nejširším spektru 
hodnot v současnosti dostupném mezi jednodenními torickými 
čočkami. Rozsáhlá škála hodnot, s dostupností mnoha variant již 

v diagnostickém setu, umožňuje kontaktologům aplikovat s větší 
přesností a korigovat více pacientů s astigmatismem.

Sférické hodnoty jsou dostupné v rozsahu +4,00 až -9,00 D, 
ve  čtyřech hodnotách cylindru a ve 12-ti různých osách, což 
představuje více než 1.500 kombinací parametrů – přibližně 3x 
více než u nejběžnějších dosavadně dostupných jednodenních  čoček 
na trhu. Poměr astigmatických očí, které mohou být korigovány 
pomocí 1•DAY ACUVUE®MOIST® for ASTIGMATISM byl vypočítán na 
databázi obsahující  11.600 korekcí pacientů.11 Pomocí těchto čoček 
může být korigováno 7 z 10 astigmatických očí (s klinicky odpovída-
jícím zaokrouhlením hodnoty cylindru a osy k nejbližším 10°) a 9 z 
10 očí může být korigováno při širší toleranci ±10° pro osu cylindru, 
což je v praxi běžné pro nižší hodnoty cylindru.

Ochrana proti UV záření

Negativní dopady UV záření na oči a problematika patřičné 
ochrany očí je v kontaktologické veřejnosti široce diskutována.21 
Přidání UV �iltru do kontaktních čoček se ukázalo jako účinné při 
ochraně očí před vstupem paprsků do oka pod nejrůznějšími úhly, 
včetně ochrany před efektem fokusace periferního světla.22 Všechny 
kontaktní čočky značky ACUVUE® mají vlastnosti ochrany před UV 
zářením 1. nebo 2. třídy, 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
patří do 2. třídy (blokáda více než 95 % UV-B a 80 % UV-A záření).11

Klinické hodnocení

Jak jsme ukázali, torický design i vlastnosti materiálu 
kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  jsou 
již dobře ověřeny. Tyto čočky využívají výhod osvědčených 
technologií ASD a LACREON™ a díky široké škále parametrů nabídly 
výrazné rozšíření možností korekce astigmatismu (ve srovnání s 
dosavadními jednodenními torickými čočkami).

Úspěšnost aplikace, rotační stabilita a orientace 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM, stejně jako subjektivní hodnocení kvality 
vizu a pohodlí  byly hodnoceny v klinické studii, kterou popisujeme 
dále. Jednalo se o randomizovanou, bilaterální, zkříženou studii 
maskovanou vůči subjektům.11 Účastníci studie byli stávající nositelé 
měkkých torických čoček na obou očích se střední hodnotou sféry 
a cylindru v osách podle pravidla (sféry -1,75 až -5,00 D, cylindry 
-1,25 až -2,00 cylD,  osy cylindru 180 ± 30°).

Kontrolní čočky Focus® DAILIES® All Day Comfort jsou jedny 
ze rozšířenějších  jednodenních torických čoček. Jsou vyrobe-
ny z hydrogelového materiálu nel�ilconu A s obsahem zvlhčující 
složky. Tyto čočky jsou dostupné v 540 variantách hodnot při dvou 
hodnotách cylindru a pěti osách. Stabilizace je zajišťována dvojitou 
ztenčenou zónou a zadním torickým designem. Parametry čoček 
použitých v této studii jsou uvedeny v tab. 2 pro každý z typů.

Studii zahájilo 70 a dokončilo 67 pacientů (jeden byl vyloučen 
kvůli zdravotní anamnéze a dva přerušili studii kvůli neuspokojivé-
mu usazení čoček při kontrole).  Dvě třetiny (66 %) účastníků 
byly ženy a průměrný věk byl 29 let (standardní odchylka ±5,34) 
v rozmezí 18 až 42 let. Pohodlí nošení a kvalita vidění bylo hodnoce-
no v průběhu 10 až 15 minut od nasazení, spolu s vyhodnocením 
usazení, orientace a stability kontaktní čočky.
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Model uvolňování PVP z materiálu 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
ukazuje 100% přítomnost PVP po celou dobu17

Obr. 2

Tab. 1      Parametry

Název

Výrobce

Materiál

Vnitřní zvlhčující složka

Obsah vody (%)

Transmisibilita kyslíku* pro -3,00 D

Zviditelňující zabarvení     

UV blokáda     

Doporučený způsob výměny       

Způsob nošení      

Design     

Rádius (mm)     

Průměr (mm)

Centrální tloušťka pro -3,00 D (mm)

Sférické hodnoty     

Hodnoty cylindru (cylD)

Osy cylindru (°)

Orientační značky

1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Johnson & Johnson Vision Care
etafilcon A
PVP prostřednictvím technologie LACREONTM

58
24 x 10-9

Ano     
2. třída (>95 % UV-B, >80 % UV-A)     
Jednorázové použití      
Denní     
Accelerated Stabilisation Design (ASD)    
8,5     
14,5
0,09 pro -3,00 D
Plano až -6,00 (po 0,25 D)             +0,25 až +4,00
-6,50 až -9,00 (po 0,50 D)                (po 0,25 D)

-0,75; -1,25;            -2,25              -0,75; -1,25
-1,75                                                  -1,75

10, 20, 60, 70, 80   20, 90, 160    20, 70, 90, 110
90, 100, 110, 120,  180                160, 180
160, 170, 180      
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Tab. 2      Parametry čoček použitých v bilaterální křížové studii 

Název čoček

Sférické hodnoty (D)  

Hodnoty cylindru

Osy cylindru (°)

Zakřivení (mm)

Průměr (mm)

1•DAY ACUVUE® MOIST®        Focus Dailies Toric 
 for ASTIGMATISM                 All Day Comfort

-2,00 až -4,50 (po 0,25 D)   -2,00 až -4,50 (po 0,25 D)

-1,25; -1,75                         -1,50

160, 170, 180, 10, 20          160, 180, 20

8,5                                       8,6

14,5                                     14,2 

Testovaná čočka Kontrolní čočka
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Kontaktní čočky s ASD jsou užitečné pře-

devším v dynamických situacích, kdy je ne-

zbytné ostré a stabilní vidění. Každodenní 

činnosti, jako jsou pohledy do zpětného 

zrcátka při řízení nebo sledování televize 

vleže na boku, patří mezi další zrakově 

náročné situace, při kterých je důležitá 

rotační stabilita a ASD může nositeli po-

skytnout zřetelné výhody. 

ASD je u čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM použito pro dosažení 

rotační stability a předvídatelné orientace, 

jaké bylo dosaženo u ostatních čoček 

ACUVUE® ke korekci astigmatismu.

Vlastnosti materiálu

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

byly vyvinuty pro maximalizaci pohodlí při 

nošení čoček i na konci dne. Nové čočky 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 

v sobě snoubí osvědčený materiál 

etafilcon A s hydrofilní složkou vážící 

vodu. Technologie LACREON™ využívá 

vysokomolekulární zvlhčující látku 

polyvinylpyrolidon (PVP), která je vázána 

v materiálu čočky a která není z polymeru 

uvolňována mrkáním v průběhu denního 

nošení (obr. 2).17 PVP přitahuje vodu 

a napodobuje mucinovou složku slzného 

filmu, čímž se zlepšuje zachování vlhkosti 

a pohodlnosti čočky pro celodenní nošení.

V  j e d n é  z e  s t u d i í 1 8  b y l y 

s r o v n á v á n y  v l a s t n o s t i  č o č e k 

z etafilconu A (1•DAY ACUVUE®) bez 

technologie LACREON™ s čočkami 

1•DAY ACUVUE® MOIST® a bylo zjišťováno, 

zda je vázaná zvlhčující látka uvolňována 

do okolního prostředí oka. Uvolňování PVP 

z čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® nebylo 

v průběhu 15 hodin simulovaného nošení 

zaznamenáno.

Tření mezi čočkou a víčky představuje 

významný aspekt související s pohodlím 

čoček. Etafilcon A s technologií LACREON™ 

vykazuje nízký koeficient tření, což 

pomáhá očním víčkům hladce a bez 

dráždění klouzat po předním povrchu 

čočky (obr. 3).11

Další bilaterální randomizovaná 

k ř í žo v á  s t u d i e ,  m a s k o v a n á  v ů č i 

pacientům, byla věnována chování čoček 

u nositelů čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

(Johnson&Johnson Vision Care) a DAILIES® 

AquaComfort Plus (CIBA VISION).19 Ze 

studie vyplynulo, že doba pohodlného 

nošení byla významně delší u čoček 

1•DAY ACUVUE® MOIST® než u čoček 

DAILIES® AquaComfort Plus. Čočky 

1•DAY ACUVUE® MOIST® překonaly čočky 

DAILIES® AquaComfort Plus jak ve všech 

hodnoceních aspektů pohodlí a příznaků 

suchosti včetně stavu na konci dne, tak 

z hlediska celkového hodnocení. 

V jiné randomizované bilaterální 

k ř í ž o v é  s t u d i i ,  m a s k o v a n é  v ů č i 

pacientům, byly srovnávány vlastnosti 

čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® a DAILIES® 

AquaComfort Plus (které využívají 

ke zlepšení pohodlí postupně se uvolňující 

zvlhčující látku) po jednom týdnu denního 

nošení každé čočky u 121 pacientů.20 

U čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® bylo 

zjištěno významně vyšší celkové pohodlí 

oproti čočkám DAILIES® AquaComfort Plus 

(89 % oproti 77 % pacientů hodnotilo jako 

„vynikající/velmi dobré“) a celkově byly 

čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® hodnoceny 

lépe v celé řadě dalších aspektů pohodlí 

včetně „pocitu vlhkých očí“ (74 % 

oproti 60 % pacientů hodnotilo jako 

„vynikající/velmi dobré“).  Čočky 

1•DAY ACUVUE® MOIST® také vykázaly 

významně lepší hodnocení celkové 

kvality vidění (79 % oproti 69 % 

pacientů hodnotilo jako „vynikající/

velmi dobré“).

Uvedené studie zdůrazni ly, 

že mezi jednodenními čočkami 

s polymery obsahujícími zvlhčující 

složky existují významné rozdíly 

v pohodlí nošení. Zásadním rozdílem 

u čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

 Jednou z výzev při vývoji měkkých 
torických kontaktních čoček je vytvoření 
čočky, která se rychle orientuje do správné 
osy a zůstává ve stabilní poloze s minimální 
rotací při nošení. Významným pokrokem ve 
vývoji designů měkkých torických čoček 
bylo uvedení čoček s technologií ASD, která 
má oproti tradičním designům řadu výhod; 
rychle se orientuje a stabilizuje během 
několika minut po nasazení.10

U čoček s prizmatickým ztluštěním 
nebo s dvojitými ztenčenými zónami 
mohou oblasti s variací tloušťky čočky 
interagovat s očními víčky i když je čočka 
patřičně orientována. To může přispívat 
k nestabilitě čočky při pohybech očí. 
S designem ASD dochází při správné poloze 
k minimální destabilizaci interakcí s víčky; 
síly horního a dolního víčka stále přispívají 
k udržení správné orientace a stabiliza-
ci čočky. K maximálnímu účinku pohybu 
víček, neustále usazujícímu čočku do 
správné polohy, dochází pouze v případě, 
když není čočka patřičně orientována, jako 
při prvním nasazení na oko.

Čtyřzónový stabilizační systém ASD 
tak využívá přirozenou sílu mrkání 
a umožňuje, aby čočka byla ovlivňována 
gravitací jen minimálně. Minimální variace 
tloušťky čočky v oblasti víček pomáhají 
udržet výbornou stabilitu čočky pro 
ostré a stabilní vidění s jen zanedbatel-
ným ovlivněním polohy čočky v důsledku 
pohybů očí a extrémních úhlů pohledu.11

Studie zabývající se stabili-
tou a rotací ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM  za různých podmínek 
prokázaly, jak je chování čoček ovlivněno 
systémem ASD.12 Jedna ze studií se zabýva-
la rotační stabilitou měkkých torických 
čoček v řadě podmínek napodobujících 
přirozené zrakové situace.13 Při křížové 
studii srovnávající ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM s kontaktní čočkou 

s prizmatickým ztluštěním (SofLens 66 
Toric, Bausch&Lomb) bylo zjištěno, že 
čočky s ASD byly stabilnější než čočky 
s prizmatickým ztluštěním jak co se týče 
usazování čočky tak při zrakových úlohách 
s rozsáhlými verzemi. Čočky s ASD se 
orientovaly rychleji a přesněji než čočky 
s prizmatickým ztluštěním nebo s dvojitými 
ztenčenými zónami. To vedlo k větší rotační 
stabilitě a lepším vlastnostem z hlediska 
vidění a pohodlí.10

Při dvou dalších studiích byl použit 
videozáznam a hodnocení zrakové ostrosti 
ke srovnání účinku abnormálních směrů 
pohledu a polohy na orientaci měkkých 
torických čoček. V první studii14 byly 
srovnávány čtyři typy čoček, jedna s ASD 
(ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM) 
a tři s prizmatickým ztluštěním 
(PureVision® Toric, Bausch&Lomb; AIR 
OPTIX® for ASTIGMATISM, CIBA VISION; a 
Proclear® Toric, CooperVision). Byla 
zjišťována orientace čoček při poloze 
nositele vleže a v osmi hlavních směrech 
pohledu. Průměrná rotace vleže naboku 
byla nejmenší u čoček s ASD a současně 
bylo u nich nejmenší následné snížení 
zrakové ostrosti. Čočky s ASD také 
vykazovaly oproti jiným designům 
významně nejmenší rotaci při inferonasální 
verzi.

Stejná skupina se také zabývala účinkem 
gravitace a úhlu pohledu na čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
ve srovnání se stejnými čočkami 
s prizmatickým ztluštěním. Výsledky 
byly podobné.15 Bylo zjištěno, že stabili-
ta měkkých torických čoček při extrém-
ních verzích a různých polohách těla 
může ovlivnit orientaci čočky na oku a tím 
i zrakovou ostrost.

Další studie byla věnována rotační 
stabilitě a následným změnám vidění 
při čtyřech diagonálních pohybech očí.16 
Výsledky u čtyř měkkých torických čoček 

(bala�ilcon A toric, lotra�ilcon B toric, 
oma�ilcon A toric a seno�ilcon A toric)  
prokázaly, že diagonální pohyby ovlivňují 
kvalitu zraku více než primární ortogonální 
pohyby očí. To ukazuje, že je věrohodnější 
měřit rotační stabilitu kontaktní čočky po 
diagonálních pohybech očí než po tradičně 
používaných ortogonálních verzích. 
V rámci studie byly zjištěny rozdíly pro 
různé speci�ické směry pohledu mezi 
různými typy čoček. Kontaktní čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
vykázaly nejstálejší vizuální výsledky ve 
všech směrech pohledu.

Tyto nálezy mohou vysvětlit některé 
vizuální potíže uváděné nositeli čoček 
s tradičními torickými designy, zejména 
u speci�ických, ale běžných vizuálních 
úlohách jako jsou čtení nebo psaní sms. 
Kontaktní čočky s ASD jsou užitečné 
především v dynamických situacích, 
kdy je nezbytné ostré a stabilní vidění. 
Každodenní činnosti jako jsou pohledy do 
zpětných zrcátek při řízení nebo sledování 
televize vleže naboku patří mezi další 
zrakově náročné situace, při kterých je 
důležitá rotační stabilita a ASD může 
nositeli poskytnout zřetelné výhody.

ASD je u čoček 1•DAY ACUVUE®MOIST® 
for ASTIGMATISM použito pro dosažení 
rotační stability a předvídatelné orientace, 
jakých bylo dosaženo u ostatních čoček 
ACUVUE® ke korekci astigmatismu.

Vlastnosti materiálu

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST®  vyvinuty pro maximalizaci pohodlí 
čoček i na konci dne. Nové čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
v sobě snoubí osvědčený materiál eta�il-
con A s hydro�ilní složkou vážící vodu. 
Technologie LACREON™ využívá vysoko-
molekulární zvlhčující látku polyvinylpy-
rolidon (PVP), která je vázána v materiálu 
čočky a která není z polymeru uvolňována 
nebo vymrkávána v průběhu denního 
nošení (obr. 2).17 PVP přitahuje vodu 
a napodobuje mucinovou složku slzného 
�ilmu, čímž se zlepšuje zachování vlhkosti 
a pohodlnosti čočky pro celodenní nošení.

V jedné ze studií18 byly srovnávány 
vlastnosti čoček z eta�ilconu A (1•DAY 
ACUVUE®) bez technologie LACREON™ 
s čočkami 1•DAY ACUVUE® MOIST® a bylo 
zjišťováno, zda je vázaná zvlhčující látka 
uvolňována do okolního prostředí oka. 
Uvolňování PVP z čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® nebylo v průběhu 15 hod. simulo-
vaného nošení zaznamenáno.

Tření mezi čočkou a víčky představuje 
významný aspekt související s pohodlím 
čoček. Eta�ilcon A s technologií LACREON™ 
vykazuje nízký koe�icient tření, což pomáhá 
očním víčkům hladce a bez dráždění 
klouzat po předním povrchu čočky (obr. 
3).11

Další, bilaterální, randomizo-
vaná, křížová studie maskovaná vůči 
pacientům byla věnována chování 
čoček u nositelů 1•DAY ACUVUE® 

Ze studie vyplynulo, že doba pohodlného nošení byla významně 
delší u 1•DAY ACUVUE® MOIST® než u čoček DAILIES® AquaComfort 
Plus. U všech výsledků v aspektech pohodlí a příznaků suchosti, 
včetně stavu na konci dne, a z hlediska celkového hodnocení 1•DAY 
ACUVUE® MOIST®  překonaly čočky DAILIES® AquaComfort Plus.

V jiné, randomizované bilaterální křížové studii, maskované vůči 
pacientům, byly srovnávány vlastnosti 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
a DAILIES® AquaComfort Plus (které využívají ke zlepšení pohodlí 
postupně se uvolňující zvlhčující látku) po jednom týdnu denního 
nošení každé čočky u 121 pacientů.20 U 1•DAY ACUVUE®  MOIST® 
bylo zjištěno významně vyšší celkové pohodlí oproti DAILIES® 
AquaComfort Plus (89 % oproti 77 % hodnocení „vynikající/velmi 
dobré“) a celkově byly 1•DAY ACUVUE® MOIST® hodnoceny lépe 
v celé řadě dalších aspektů pohodlí, včetně „pocit vlhkých očí“ (74 % 
oproti 60 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“). 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® také vykázaly významně lepší hodnocení celkové kvality 
vidění (79 % oproti 69 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“).

Uvedené studie zdůraznily, že mezi jednodenními čočkami 
s polymery obsahujícími zvlhčující složky existují významné rozdíly 
v pohodlí nošení. Zásadním rozdílem u 1•DAY ACUVUE® MOIST® je 
využití technologie LACREON™, pomocí které je zvlhčující látka 
inkorporována do polymerní sítě a zůstává v materiálu čočky 
v plném rozsahu v průběhu celodenního nošení. Použití technologie 
LACREON™ u 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM je 
přirozeným pokračováním trendu zlepšování pohodlí také 
u jednodenních čoček ke korekci astigmatismu.

Rozsah parametrů

Kontaktologové si často vybírají kontaktní čočky podle dostup-
ného rozsahu parametrů, aby je mohli aplikovat u co největšího 
počtu svých pacientů. Měkké torické čočky nejsou výjimkou, avšak 
dosud byli kontaktologové při výběru jednodenních jednorá-
zových torických čoček poněkud limitováni omezenou dostupnos-
tí cylindrů, os i sférických parametrů. Nové čočky 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM jsou dostupné v nejširším spektru 
hodnot v současnosti dostupném mezi jednodenními torickými 
čočkami. Rozsáhlá škála hodnot, s dostupností mnoha variant již 

v diagnostickém setu, umožňuje kontaktologům aplikovat s větší 
přesností a korigovat více pacientů s astigmatismem.

Sférické hodnoty jsou dostupné v rozsahu +4,00 až -9,00 D, 
ve  čtyřech hodnotách cylindru a ve 12-ti různých osách, což 
představuje více než 1.500 kombinací parametrů – přibližně 3x 
více než u nejběžnějších dosavadně dostupných jednodenních  čoček 
na trhu. Poměr astigmatických očí, které mohou být korigovány 
pomocí 1•DAY ACUVUE®MOIST® for ASTIGMATISM byl vypočítán na 
databázi obsahující  11.600 korekcí pacientů.11 Pomocí těchto čoček 
může být korigováno 7 z 10 astigmatických očí (s klinicky odpovída-
jícím zaokrouhlením hodnoty cylindru a osy k nejbližším 10°) a 9 z 
10 očí může být korigováno při širší toleranci ±10° pro osu cylindru, 
což je v praxi běžné pro nižší hodnoty cylindru.

Ochrana proti UV záření

Negativní dopady UV záření na oči a problematika patřičné 
ochrany očí je v kontaktologické veřejnosti široce diskutována.21 
Přidání UV �iltru do kontaktních čoček se ukázalo jako účinné při 
ochraně očí před vstupem paprsků do oka pod nejrůznějšími úhly, 
včetně ochrany před efektem fokusace periferního světla.22 Všechny 
kontaktní čočky značky ACUVUE® mají vlastnosti ochrany před UV 
zářením 1. nebo 2. třídy, 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
patří do 2. třídy (blokáda více než 95 % UV-B a 80 % UV-A záření).11

Klinické hodnocení

Jak jsme ukázali, torický design i vlastnosti materiálu 
kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  jsou 
již dobře ověřeny. Tyto čočky využívají výhod osvědčených 
technologií ASD a LACREON™ a díky široké škále parametrů nabídly 
výrazné rozšíření možností korekce astigmatismu (ve srovnání s 
dosavadními jednodenními torickými čočkami).

Úspěšnost aplikace, rotační stabilita a orientace 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM, stejně jako subjektivní hodnocení kvality 
vizu a pohodlí  byly hodnoceny v klinické studii, kterou popisujeme 
dále. Jednalo se o randomizovanou, bilaterální, zkříženou studii 
maskovanou vůči subjektům.11 Účastníci studie byli stávající nositelé 
měkkých torických čoček na obou očích se střední hodnotou sféry 
a cylindru v osách podle pravidla (sféry -1,75 až -5,00 D, cylindry 
-1,25 až -2,00 cylD,  osy cylindru 180 ± 30°).

Kontrolní čočky Focus® DAILIES® All Day Comfort jsou jedny 
ze rozšířenějších  jednodenních torických čoček. Jsou vyrobe-
ny z hydrogelového materiálu nel�ilconu A s obsahem zvlhčující 
složky. Tyto čočky jsou dostupné v 540 variantách hodnot při dvou 
hodnotách cylindru a pěti osách. Stabilizace je zajišťována dvojitou 
ztenčenou zónou a zadním torickým designem. Parametry čoček 
použitých v této studii jsou uvedeny v tab. 2 pro každý z typů.

Studii zahájilo 70 a dokončilo 67 pacientů (jeden byl vyloučen 
kvůli zdravotní anamnéze a dva přerušili studii kvůli neuspokojivé-
mu usazení čoček při kontrole).  Dvě třetiny (66 %) účastníků 
byly ženy a průměrný věk byl 29 let (standardní odchylka ±5,34) 
v rozmezí 18 až 42 let. Pohodlí nošení a kvalita vidění bylo hodnoce-
no v průběhu 10 až 15 minut od nasazení, spolu s vyhodnocením 
usazení, orientace a stability kontaktní čočky.
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Tab. 1      Parametry

Název

Výrobce

Materiál

Vnitřní zvlhčující složka

Obsah vody (%)

Transmisibilita kyslíku* pro -3,00 D

Zviditelňující zabarvení     

UV blokáda     

Doporučený způsob výměny       

Způsob nošení      

Design     

Rádius (mm)     

Průměr (mm)

Centrální tloušťka pro -3,00 D (mm)

Sférické hodnoty     

Hodnoty cylindru (cylD)

Osy cylindru (°)

Orientační značky

1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Johnson & Johnson Vision Care
etafilcon A
PVP prostřednictvím technologie LACREONTM

58
24 x 10-9

Ano     
2. třída (>95 % UV-B, >80 % UV-A)     
Jednorázové použití      
Denní     
Accelerated Stabilisation Design (ASD)    
8,5     
14,5
0,09 pro -3,00 D
Plano až -6,00 (po 0,25 D)             +0,25 až +4,00
-6,50 až -9,00 (po 0,50 D)                (po 0,25 D)

-0,75; -1,25;            -2,25              -0,75; -1,25
-1,75                                                  -1,75

10, 20, 60, 70, 80   20, 90, 160    20, 70, 90, 110
90, 100, 110, 120,  180                160, 180
160, 170, 180      
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Tab. 2      Parametry čoček použitých v bilaterální křížové studii 

Název čoček

Sférické hodnoty (D)  

Hodnoty cylindru

Osy cylindru (°)

Zakřivení (mm)

Průměr (mm)

1•DAY ACUVUE® MOIST®        Focus Dailies Toric 
 for ASTIGMATISM                 All Day Comfort

-2,00 až -4,50 (po 0,25 D)   -2,00 až -4,50 (po 0,25 D)

-1,25; -1,75                         -1,50

160, 170, 180, 10, 20          160, 180, 20

8,5                                       8,6

14,5                                     14,2 

Testovaná čočka Kontrolní čočka

obr. 3  Koeficient tření u různých ma-
teriálů používaných pro výrobu 
kontaktních čoček11
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je využití  technologie LACREON™, 

pomocí  k teré  je  z v lhčuj íc í  l á tk a 

inkorporována do polymerní  s í tě 

a zůstává v materiálu čočky v plném 

rozsahu v průběhu celodenního nošení. 

Použití technologie LACREON™ u čoček 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 

je přirozeným pokračováním trendu 

zlepšování pohodlí také u jednodenních 

čoček ke korekci astigmatismu.

Rozsah parametrů

Kontaktologové si často vybírají 

kontaktní čočky podle dostupného 

rozsahu parametrů, aby je mohli aplikovat 

u co největšího počtu svých pacientů. 

Měkké torické čočky nejsou výjimkou, 

avšak dosud byli kontaktologové při 

výběru jednodenních jednorázových 

torických čoček poněkud limitováni 

omezenou dostupností cylindrů, os 

i sférických parametrů. Nové čočky 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 

jsou v současnosti dostupné v nejširším 

spektru hodnot mezi jednodenními 

torickými čočkami.  Rozsáhlá škála 

hodnot s dostupností mnoha variant 

již v diagnostickém setu umožňuje 

kontaktologům aplikovat čočky s větší 

přesností a korigovat více pacientů 

s astigmatismem.

Sférické hodnoty jsou dostupné 

v rozsahu +4,00 až –9,00 D, ve čtyřech 

hodnotách cylindru a ve 12 různých 

osách, což představuje více než 1 500 

kombinací parametrů – přibližně 3x více 

než u nejběžnějších doposud dostupných 

jednodenních čoček na trhu. Poměr astig-

matických očí, které mohou být korigová-

ny pomocí čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM, byl vypočítán na data-

bázi obsahující 11 600 korekcí pacientů.11 

Pomocí těchto čoček může být korigo-

váno 7 z 10 astigmatických očí (s klinicky 

odpovídajícím zaokrouhlením hodnoty 

cylindru a osy k nejbližším 10°) a 9 z 10 

očí může být korigováno při širší toleranci 

±10° pro osu cylindru, což je v praxi běžné 

pro nižší hodnoty cylindru.

Dvě unikátní technologie se spojují  
v nové jednodenní čočce ke korekci astigmatismu
Jednodenní kontaktní čočky, u kterých se spojuje zlepšené pohodlí s ostrým stabilním viděním a širokou škálou 
parametrů, umožňují rozšířit trh v oblasti korekce astigmatismu, informují Anna Sulley a John Meyler.

okroky v designu měkkých 
torických čoček jsou důvodem 
stále více narůstající obliby 
korekce astigmatismu pomocí 
kontaktních čoček a to jak 

u pacientů tak u kontaktologů. V posledních 
letech představují právě torické čočky ros-
toucí část trhu v Evropě.1 Například podle 
údajů z Velké Británie byly přibližně u jed-
noho ze tří převedení na nové čočky (30 %) 
použity torické čočky a podobný podíl byl 
u nových aplikací (28 %).2

Přesto je jasné, že u měkkých torických 
čoček a především u jednodenních torických 
čoček není zatím zdaleka plně využito 
jejich potenciálu. Poměr aplikací a prodejů 
měkkých torických čoček zaostává za 
úrovní, které bychom očekávali při torické 
korekci všech astigmatických nositelů 
kontatkních čoček. A to platí především pro 
astigmatismus menší než 1,00 cylD (obr.1).3 
Poslední údaje ukazují, že i když téměř 
polovina britských nositelů kontaktních 
čoček trpí astigmatismem (43 %), torické 
čočky jsou aplikovány u méně než jednoho 
z pěti nositelů (18 %).4 Dále například ve 
Velké Británii v roce 2008 byl pouze jeden 
z osmi nositelů torických čoček naaplikován 
pomocí jednodenních čoček - oproti více 
než jednomu ze tří nositelů sférických čoček 
(36 %).3

Pro tento nepoměr v aplikaci torických 
čoček mohou obecně existovat různé 
důvody. Pouze polovina astigmatiků 
slyšela o torických kontaktních čočkách 
jako o možnosti korekce zraku.5 Ani 
kontaktologové nejsou při doporučování 
čoček astigmatikům výrazně aktivnější 
než například v roce 2003, a to přesto, že 
od té doby byly představeny různé nové 
torické čočky.6 Astigmatici očekávají od 
svých kontaktních čoček hodně, především 
z hlediska vidění a pohodlí. Historicky byla 
spokojenost nositelů s měkkými torický-
mi čočkami hodnocena obecně jako nízká.7 
Kontaktologové často považují astigma-
tismus do určitého stupně jako ´ne-nutný´ 
pro  korekci torickými čočkami nebo 
předpokládají, že je takový astigmatismus 
dobře korigován i sférickými čočkami.

Uvedená fakta ovlivňují  i míru aplikace 
jednodenních čoček, ale zde mohou působit 
i další faktory. Ačkoliv jsou jednoden-
ní sférické měkké kontaktní čočky na trhu 
již 15 let a nyní jsou dostupné v široké 
nabídce materiálů a designů, nebyla jejich 
torická alternativa trhu představena dříve 
než v roce 2002. V segmentu jednoden-

ních torických čoček je do dneška omezená 
nabídka, s pouze několika málo typy čoček 
s omezeným rozsahem parametrů.8

Dnes jsou výhody spojené s každodenní 
výměnou čoček dobře známy: snadné 
používání, pohodlí i klinické dopady 
nošení čoček. Pro mnoho pacientů jsou 
jednodenní jednorázové čočky opravdu 
tím nejvhodnějším nebo dokonce 
jediným vhodným typem čoček. Do těchto 
skupin patří nejen ti, kteří nosí čočky 
pouze při sportu, cestování nebo při 
speciálních příležitostech, ale i alergi-
ci. Lze předpokládat, že kontaktologové 
i u pravidelných nositelů čoček mohou 
klást větší důraz buď na snadné používání 
a pohodlí jednodenních jednorázových 
čoček anebo na kvalitu vidění, méně často 
pak na oba aspekty dohromady.

Nárůst používání sférických jednoden-
ních čoček je poháněn vývojem 
v technologii materiálů, které využívají 
různé strategie ke zlepšení pohodlí, což 
je pro pacienty nejdůležitější aspekt 
nošení kontaktních čoček. Pohodlí zůstává 
překážkou častějšímu používání jednoden-
ních torických čoček; více než jeden ze tří 
nositelů torických čoček pro opakované 
použití (36 %) by uvažoval o přechod na 
jednodenní torické čočky právě z důvodu 
pohodlnějšího používání.9

Ostré a stabilní vidění jsou hlavními 
faktory pro rozhodování astigmatiků a jsou 
tedy i klíčovým hybatelem již dosažených 
pokroků v designu torických čoček. Studie 

nedávné doby vedly k lepšímu pochopení 
faktorů ovlivňujících chování čoček na 
oku a k přehodnocení konceptu torických 
designů. Nový  torický design čoček byl 
dlouho očekáván - tři ze čtyř astigmatiků 
(77 %) uvádělo u tradičních torických 
designů proměnlivé, kolísavé vidění 
v průběhu dne.7

Kontaktní čočka, u které jsou spojeny 
osvědčené vlastnosti špičkových sférických 
jednodenních čoček s nejnovějším torickým 
designem a která je k dispozici v široké 
nabídce parametrů, představuje cenné 
rozšíření možností kontaktologů. V tomto 
článku jsou popsány technické vlastnos-
ti a klinické výhody nových čoček 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 
které byly vyvinuty tak, aby splňovaly výše 
zmíněné požadavky.

Technické vlastnosti

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® for ASTIGMATISM v sobě spojují 
vlastnosti materiálu oblíbených sférických 
jednodenních čoček 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® s patentovanou technologií 
Accelerated Stabilisation Design (ASD), 
která již byla úspěšně použita u kontakt-
ních čoček ACUVUE® ke korekci astigma-
tismu. V tabulce 1 na následující stránce 
jsou uvedeny technické vlastnosti těchto 
čoček.

Obr. 1
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Obr. 1 

Po jednom týdnu nošení čoček účastníci 
studie vyplnili podrobný dotazník 
o aspektech pohodlí, vidění a své celkové 
zkušenosti s čočkami.

Závěrem studie bylo následující: 
U všech pacientů proběhla aplikace 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
úspěšně (bez podstatné decentrace, 
lumbální expozice, nadzvednutí okraje 
nebo nadměrné pohyblivosti čočky). U 
95-ti% byla úspěšná již první aplikace 
(subjektivní refrakce). 

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM vykázaly předvídatelnou 
orientaci a krátkou dobu usazení. 98 % 
čoček bylo usazeno do 10° již po třech 
minutách (obr. 4). Standardní doba 
usazení se pohybuje mezi třemi minuta-
mi a patnácti minutami. V tomto rozsahu 
byla zjištěna změna rotace max. do 10°. 
Byla také zjištěna stabilní orientace 
v průběhu nošení, v celých 99-ti % 
případů došlo od nasazení do kontroly 
po jednom týdnu nošení ke změně rotace 
menší než 10°. Průměrná rotace jednu 
minutu po nasazení byla 5,9° ±5,1 pro 
1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMA-
TISM, ve srovnání s 14,1° ±15,1 pro 
Focus®DAILIES® All Day Comfort.

Po prvním nasazení byly 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
hodnoceny významně lépe než Focus® 

DAILIES® All Day Comfort z hlediska 
ostrého vidění i z hlediska celkové kvality 
vidění, celkového pohodlí a pohodlí po 
nasazení (obr. 5). Při kontrole po jednom 
týdnu nošení byla u čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM také jako lepší 

hodnocena celková spokojenost, vidění 
a pohodlí a rozdíly se ukázaly jako statis-
ticky významné (obr. 6). 

Vynikající vlastnosti z hlediska vidění 
s testovanými čočkami zahrnují stabilnější 
vidění, a to i při pohybech očí, ostřejší 
vidění po usazení a při řízení v noci, ostré 
a stálé vidění v různých polohách těla, i při 
ležení na boku (obr. 7). Výhody z hledis-
ka pohodlí se týkaly celé doby nošení, 
s vynikajícím pohodlím uváděným při 
kontrole v širokém rozsahu aspektů, 
zjišťovaných od nasazení, v průběhu dne i 
na konci denního nošení.

Pro koho jsou tyto čočky vhodné 

Předvídatelná orientace a rychlé 
usazování díky ASD, vysoká úspěšnost 
aplikace a nejširší škála parametrů mezi 
jednodenními torickými čočkami dovolu-
je kontaktologům aplikovat čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM s větší 
přesností většímu množství astigmatick-
ých klientů. To je, společně s chováním 
čočky, celkovou spokojeností, pohodlím 
a viděním, ideální pro aplikaci u nových 
nositelů, ale i u těch, kteří nošení čoček 
v minulosti přerušili. Další vhodnou 
skupinou jsou klienti s podkorigovaným 
nízkým astigmatismem, kteří nyní 
běžně nosí měkké sférické čočky, a dále 
nositelé hydrogelových torických čoček 
k opakovanému použití, kteří takto mohou 
získat všechny výhody jednodenního 
způsobu nošení. Také stávající nositelé 
jednodenních torických čoček, kteří nejsou 
zcela spokojeni se svými dosavadní-
mi čočkami, mohou také uvítat možnost 

vyzkoušení těchto nových čoček. 

Výsledky studií potvrzují optimální 
charakteristiky aplikace, dobu usazení, 
stabilitu orientace a korekci zraku díky 
systému ASD, který urychluje a usnadňuje 
aplikaci čoček. Může to také znamenat, že 
je pouze pár případů, kdy je potřeba osu 
cylindru kompenzovat pro nevhodnou 
orientaci čočky. 

Tak jak se mění náš životní styl 
a očekávání kladená na kontaktní čočky 
jsou stále so�istikovanější, může našim 
klientům díky těmto novým jednodenním 
torickým čočkám umožnit získat nové 
výhody.

 Závěrem
Ačkoliv představují měkké torické 

čočky stále rostoucí segment trhu, jejich 
využití stále pokulhává za jejich plným 
potenciálem. To se týká především 
jednodenních torických kontaktních 
čoček. Jednoduchost a komfort používání 
jednodenních čoček a jejich mnohé klinické 
bene�ity jsou v profesní sféře kladně 
hodnoceny. Měli bychom je tedy zpřístupnit 
jak pacientům bez astigmatismu tak s 
astigmatismem.

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM představují kombinaci 
výhody ostrého stabilního vidění dosaho-
vaného díky Accelerated Stabilisation 
Design a výhodami  osvědčené technologie 
LACREON™. Použití těchto dvou technologií 
společně s nejširším dostupným rozsahem 
parametrů poskytuje kontaktologům nyní 

Obr. 4

Optometristka Anna Sulley je členkou a ex-prezidentkou Britské kontaktologické společnosti a Professional Affairs Manager EMA Johnson & Johnson Vision Care, 
John Meyler působí jako Senior Director Professional Affairs & Customer Experience EMA. Z anglického originálu přeložil MUDr. Jiří Cendelín. 
Seznam odkazů na odbornou literaturu lze nalézt na www.opticianonline.net, případně lze požádat o jeho zaslání e-mailem na kdudkova@its.jnj.com.  
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Četnost případů, kdy se 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
orientuje do max.10 stupňů od požadované polohy při aplikaci11
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Dvě unikátní technologie se spojují  
v nové jednodenní čočce ke korekci astigmatismu
Jednodenní kontaktní čočky, u kterých se spojuje zlepšené pohodlí s ostrým stabilním viděním a širokou škálou 
parametrů, umožňují rozšířit trh v oblasti korekce astigmatismu, informují Anna Sulley a John Meyler.

okroky v designu měkkých 
torických čoček jsou důvodem 
stále více narůstající obliby 
korekce astigmatismu pomocí 
kontaktních čoček a to jak 

u pacientů tak u kontaktologů. V posledních 
letech představují právě torické čočky ros-
toucí část trhu v Evropě.1 Například podle 
údajů z Velké Británie byly přibližně u jed-
noho ze tří převedení na nové čočky (30 %) 
použity torické čočky a podobný podíl byl 
u nových aplikací (28 %).2

Přesto je jasné, že u měkkých torických 
čoček a především u jednodenních torických 
čoček není zatím zdaleka plně využito 
jejich potenciálu. Poměr aplikací a prodejů 
měkkých torických čoček zaostává za 
úrovní, které bychom očekávali při torické 
korekci všech astigmatických nositelů 
kontatkních čoček. A to platí především pro 
astigmatismus menší než 1,00 cylD (obr.1).3 
Poslední údaje ukazují, že i když téměř 
polovina britských nositelů kontaktních 
čoček trpí astigmatismem (43 %), torické 
čočky jsou aplikovány u méně než jednoho 
z pěti nositelů (18 %).4 Dále například ve 
Velké Británii v roce 2008 byl pouze jeden 
z osmi nositelů torických čoček naaplikován 
pomocí jednodenních čoček - oproti více 
než jednomu ze tří nositelů sférických čoček 
(36 %).3

Pro tento nepoměr v aplikaci torických 
čoček mohou obecně existovat různé 
důvody. Pouze polovina astigmatiků 
slyšela o torických kontaktních čočkách 
jako o možnosti korekce zraku.5 Ani 
kontaktologové nejsou při doporučování 
čoček astigmatikům výrazně aktivnější 
než například v roce 2003, a to přesto, že 
od té doby byly představeny různé nové 
torické čočky.6 Astigmatici očekávají od 
svých kontaktních čoček hodně, především 
z hlediska vidění a pohodlí. Historicky byla 
spokojenost nositelů s měkkými torický-
mi čočkami hodnocena obecně jako nízká.7 
Kontaktologové často považují astigma-
tismus do určitého stupně jako ´ne-nutný´ 
pro  korekci torickými čočkami nebo 
předpokládají, že je takový astigmatismus 
dobře korigován i sférickými čočkami.

Uvedená fakta ovlivňují  i míru aplikace 
jednodenních čoček, ale zde mohou působit 
i další faktory. Ačkoliv jsou jednoden-
ní sférické měkké kontaktní čočky na trhu 
již 15 let a nyní jsou dostupné v široké 
nabídce materiálů a designů, nebyla jejich 
torická alternativa trhu představena dříve 
než v roce 2002. V segmentu jednoden-

ních torických čoček je do dneška omezená 
nabídka, s pouze několika málo typy čoček 
s omezeným rozsahem parametrů.8

Dnes jsou výhody spojené s každodenní 
výměnou čoček dobře známy: snadné 
používání, pohodlí i klinické dopady 
nošení čoček. Pro mnoho pacientů jsou 
jednodenní jednorázové čočky opravdu 
tím nejvhodnějším nebo dokonce 
jediným vhodným typem čoček. Do těchto 
skupin patří nejen ti, kteří nosí čočky 
pouze při sportu, cestování nebo při 
speciálních příležitostech, ale i alergi-
ci. Lze předpokládat, že kontaktologové 
i u pravidelných nositelů čoček mohou 
klást větší důraz buď na snadné používání 
a pohodlí jednodenních jednorázových 
čoček anebo na kvalitu vidění, méně často 
pak na oba aspekty dohromady.

Nárůst používání sférických jednoden-
ních čoček je poháněn vývojem 
v technologii materiálů, které využívají 
různé strategie ke zlepšení pohodlí, což 
je pro pacienty nejdůležitější aspekt 
nošení kontaktních čoček. Pohodlí zůstává 
překážkou častějšímu používání jednoden-
ních torických čoček; více než jeden ze tří 
nositelů torických čoček pro opakované 
použití (36 %) by uvažoval o přechod na 
jednodenní torické čočky právě z důvodu 
pohodlnějšího používání.9

Ostré a stabilní vidění jsou hlavními 
faktory pro rozhodování astigmatiků a jsou 
tedy i klíčovým hybatelem již dosažených 
pokroků v designu torických čoček. Studie 

nedávné doby vedly k lepšímu pochopení 
faktorů ovlivňujících chování čoček na 
oku a k přehodnocení konceptu torických 
designů. Nový  torický design čoček byl 
dlouho očekáván - tři ze čtyř astigmatiků 
(77 %) uvádělo u tradičních torických 
designů proměnlivé, kolísavé vidění 
v průběhu dne.7

Kontaktní čočka, u které jsou spojeny 
osvědčené vlastnosti špičkových sférických 
jednodenních čoček s nejnovějším torickým 
designem a která je k dispozici v široké 
nabídce parametrů, představuje cenné 
rozšíření možností kontaktologů. V tomto 
článku jsou popsány technické vlastnos-
ti a klinické výhody nových čoček 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 
které byly vyvinuty tak, aby splňovaly výše 
zmíněné požadavky.

Technické vlastnosti

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® for ASTIGMATISM v sobě spojují 
vlastnosti materiálu oblíbených sférických 
jednodenních čoček 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® s patentovanou technologií 
Accelerated Stabilisation Design (ASD), 
která již byla úspěšně použita u kontakt-
ních čoček ACUVUE® ke korekci astigma-
tismu. V tabulce 1 na následující stránce 
jsou uvedeny technické vlastnosti těchto 
čoček.

Obr. 1

Sulley, A and Meyler, J. Two unique technologies unite in a new daily lens for astigmatism. Optician 2010; 239: 6251 20–242 

1997       98        99        00       01       02        03       04        05       06       07      2008

0%

100%

80%

60%

40%

20%

Rok

Po
m

ěr
 a

pl
ik

ac
í

Práh pro korekci astigmatismu ≥0,75 cylD

Práh pro korekci astigmatismu ≥1,00 cylD

Práh pro korekci astigmatismu ≥0,50 cylD Sférické

Torické
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Přerušované linie představují očekávaný podíl torických čoček, které by mohly být aplikovány při 
korekci všech případů astigmatismu ≥0,50 cylD, ≥0,75 cylD a ≥1,00 cylD (podle Morgana a 
Efrona,3 se svolením Contact Lens & Anterior Eye)
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Po jednom týdnu nošení čoček účastníci 
studie vyplnili podrobný dotazník 
o aspektech pohodlí, vidění a své celkové 
zkušenosti s čočkami.

Závěrem studie bylo následující: 
U všech pacientů proběhla aplikace 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
úspěšně (bez podstatné decentrace, 
lumbální expozice, nadzvednutí okraje 
nebo nadměrné pohyblivosti čočky). U 
95-ti% byla úspěšná již první aplikace 
(subjektivní refrakce). 

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM vykázaly předvídatelnou 
orientaci a krátkou dobu usazení. 98 % 
čoček bylo usazeno do 10° již po třech 
minutách (obr. 4). Standardní doba 
usazení se pohybuje mezi třemi minuta-
mi a patnácti minutami. V tomto rozsahu 
byla zjištěna změna rotace max. do 10°. 
Byla také zjištěna stabilní orientace 
v průběhu nošení, v celých 99-ti % 
případů došlo od nasazení do kontroly 
po jednom týdnu nošení ke změně rotace 
menší než 10°. Průměrná rotace jednu 
minutu po nasazení byla 5,9° ±5,1 pro 
1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMA-
TISM, ve srovnání s 14,1° ±15,1 pro 
Focus®DAILIES® All Day Comfort.

Po prvním nasazení byly 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
hodnoceny významně lépe než Focus® 

DAILIES® All Day Comfort z hlediska 
ostrého vidění i z hlediska celkové kvality 
vidění, celkového pohodlí a pohodlí po 
nasazení (obr. 5). Při kontrole po jednom 
týdnu nošení byla u čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM také jako lepší 

hodnocena celková spokojenost, vidění 
a pohodlí a rozdíly se ukázaly jako statis-
ticky významné (obr. 6). 

Vynikající vlastnosti z hlediska vidění 
s testovanými čočkami zahrnují stabilnější 
vidění, a to i při pohybech očí, ostřejší 
vidění po usazení a při řízení v noci, ostré 
a stálé vidění v různých polohách těla, i při 
ležení na boku (obr. 7). Výhody z hledis-
ka pohodlí se týkaly celé doby nošení, 
s vynikajícím pohodlím uváděným při 
kontrole v širokém rozsahu aspektů, 
zjišťovaných od nasazení, v průběhu dne i 
na konci denního nošení.

Pro koho jsou tyto čočky vhodné 

Předvídatelná orientace a rychlé 
usazování díky ASD, vysoká úspěšnost 
aplikace a nejširší škála parametrů mezi 
jednodenními torickými čočkami dovolu-
je kontaktologům aplikovat čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM s větší 
přesností většímu množství astigmatick-
ých klientů. To je, společně s chováním 
čočky, celkovou spokojeností, pohodlím 
a viděním, ideální pro aplikaci u nových 
nositelů, ale i u těch, kteří nošení čoček 
v minulosti přerušili. Další vhodnou 
skupinou jsou klienti s podkorigovaným 
nízkým astigmatismem, kteří nyní 
běžně nosí měkké sférické čočky, a dále 
nositelé hydrogelových torických čoček 
k opakovanému použití, kteří takto mohou 
získat všechny výhody jednodenního 
způsobu nošení. Také stávající nositelé 
jednodenních torických čoček, kteří nejsou 
zcela spokojeni se svými dosavadní-
mi čočkami, mohou také uvítat možnost 

vyzkoušení těchto nových čoček. 

Výsledky studií potvrzují optimální 
charakteristiky aplikace, dobu usazení, 
stabilitu orientace a korekci zraku díky 
systému ASD, který urychluje a usnadňuje 
aplikaci čoček. Může to také znamenat, že 
je pouze pár případů, kdy je potřeba osu 
cylindru kompenzovat pro nevhodnou 
orientaci čočky. 

Tak jak se mění náš životní styl 
a očekávání kladená na kontaktní čočky 
jsou stále so�istikovanější, může našim 
klientům díky těmto novým jednodenním 
torickým čočkám umožnit získat nové 
výhody.

 Závěrem
Ačkoliv představují měkké torické 

čočky stále rostoucí segment trhu, jejich 
využití stále pokulhává za jejich plným 
potenciálem. To se týká především 
jednodenních torických kontaktních 
čoček. Jednoduchost a komfort používání 
jednodenních čoček a jejich mnohé klinické 
bene�ity jsou v profesní sféře kladně 
hodnoceny. Měli bychom je tedy zpřístupnit 
jak pacientům bez astigmatismu tak s 
astigmatismem.

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM představují kombinaci 
výhody ostrého stabilního vidění dosaho-
vaného díky Accelerated Stabilisation 
Design a výhodami  osvědčené technologie 
LACREON™. Použití těchto dvou technologií 
společně s nejširším dostupným rozsahem 
parametrů poskytuje kontaktologům nyní 

Obr. 4

Optometristka Anna Sulley je členkou a ex-prezidentkou Britské kontaktologické společnosti a Professional Affairs Manager EMA Johnson & Johnson Vision Care, 
John Meyler působí jako Senior Director Professional Affairs & Customer Experience EMA. Z anglického originálu přeložil MUDr. Jiří Cendelín. 
Seznam odkazů na odbornou literaturu lze nalézt na www.opticianonline.net, případně lze požádat o jeho zaslání e-mailem na kdudkova@its.jnj.com.  
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Četnost případů, kdy se 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
orientuje do max.10 stupňů od požadované polohy při aplikaci11
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Dvě unikátní technologie se spojují  
v nové jednodenní čočce ke korekci astigmatismu
Jednodenní kontaktní čočky, u kterých se spojuje zlepšené pohodlí s ostrým stabilním viděním a širokou škálou 
parametrů, umožňují rozšířit trh v oblasti korekce astigmatismu, informují Anna Sulley a John Meyler.

okroky v designu měkkých 
torických čoček jsou důvodem 
stále více narůstající obliby 
korekce astigmatismu pomocí 
kontaktních čoček a to jak 

u pacientů tak u kontaktologů. V posledních 
letech představují právě torické čočky ros-
toucí část trhu v Evropě.1 Například podle 
údajů z Velké Británie byly přibližně u jed-
noho ze tří převedení na nové čočky (30 %) 
použity torické čočky a podobný podíl byl 
u nových aplikací (28 %).2

Přesto je jasné, že u měkkých torických 
čoček a především u jednodenních torických 
čoček není zatím zdaleka plně využito 
jejich potenciálu. Poměr aplikací a prodejů 
měkkých torických čoček zaostává za 
úrovní, které bychom očekávali při torické 
korekci všech astigmatických nositelů 
kontatkních čoček. A to platí především pro 
astigmatismus menší než 1,00 cylD (obr.1).3 
Poslední údaje ukazují, že i když téměř 
polovina britských nositelů kontaktních 
čoček trpí astigmatismem (43 %), torické 
čočky jsou aplikovány u méně než jednoho 
z pěti nositelů (18 %).4 Dále například ve 
Velké Británii v roce 2008 byl pouze jeden 
z osmi nositelů torických čoček naaplikován 
pomocí jednodenních čoček - oproti více 
než jednomu ze tří nositelů sférických čoček 
(36 %).3

Pro tento nepoměr v aplikaci torických 
čoček mohou obecně existovat různé 
důvody. Pouze polovina astigmatiků 
slyšela o torických kontaktních čočkách 
jako o možnosti korekce zraku.5 Ani 
kontaktologové nejsou při doporučování 
čoček astigmatikům výrazně aktivnější 
než například v roce 2003, a to přesto, že 
od té doby byly představeny různé nové 
torické čočky.6 Astigmatici očekávají od 
svých kontaktních čoček hodně, především 
z hlediska vidění a pohodlí. Historicky byla 
spokojenost nositelů s měkkými torický-
mi čočkami hodnocena obecně jako nízká.7 
Kontaktologové často považují astigma-
tismus do určitého stupně jako ´ne-nutný´ 
pro  korekci torickými čočkami nebo 
předpokládají, že je takový astigmatismus 
dobře korigován i sférickými čočkami.

Uvedená fakta ovlivňují  i míru aplikace 
jednodenních čoček, ale zde mohou působit 
i další faktory. Ačkoliv jsou jednoden-
ní sférické měkké kontaktní čočky na trhu 
již 15 let a nyní jsou dostupné v široké 
nabídce materiálů a designů, nebyla jejich 
torická alternativa trhu představena dříve 
než v roce 2002. V segmentu jednoden-

ních torických čoček je do dneška omezená 
nabídka, s pouze několika málo typy čoček 
s omezeným rozsahem parametrů.8

Dnes jsou výhody spojené s každodenní 
výměnou čoček dobře známy: snadné 
používání, pohodlí i klinické dopady 
nošení čoček. Pro mnoho pacientů jsou 
jednodenní jednorázové čočky opravdu 
tím nejvhodnějším nebo dokonce 
jediným vhodným typem čoček. Do těchto 
skupin patří nejen ti, kteří nosí čočky 
pouze při sportu, cestování nebo při 
speciálních příležitostech, ale i alergi-
ci. Lze předpokládat, že kontaktologové 
i u pravidelných nositelů čoček mohou 
klást větší důraz buď na snadné používání 
a pohodlí jednodenních jednorázových 
čoček anebo na kvalitu vidění, méně často 
pak na oba aspekty dohromady.

Nárůst používání sférických jednoden-
ních čoček je poháněn vývojem 
v technologii materiálů, které využívají 
různé strategie ke zlepšení pohodlí, což 
je pro pacienty nejdůležitější aspekt 
nošení kontaktních čoček. Pohodlí zůstává 
překážkou častějšímu používání jednoden-
ních torických čoček; více než jeden ze tří 
nositelů torických čoček pro opakované 
použití (36 %) by uvažoval o přechod na 
jednodenní torické čočky právě z důvodu 
pohodlnějšího používání.9

Ostré a stabilní vidění jsou hlavními 
faktory pro rozhodování astigmatiků a jsou 
tedy i klíčovým hybatelem již dosažených 
pokroků v designu torických čoček. Studie 

nedávné doby vedly k lepšímu pochopení 
faktorů ovlivňujících chování čoček na 
oku a k přehodnocení konceptu torických 
designů. Nový  torický design čoček byl 
dlouho očekáván - tři ze čtyř astigmatiků 
(77 %) uvádělo u tradičních torických 
designů proměnlivé, kolísavé vidění 
v průběhu dne.7

Kontaktní čočka, u které jsou spojeny 
osvědčené vlastnosti špičkových sférických 
jednodenních čoček s nejnovějším torickým 
designem a která je k dispozici v široké 
nabídce parametrů, představuje cenné 
rozšíření možností kontaktologů. V tomto 
článku jsou popsány technické vlastnos-
ti a klinické výhody nových čoček 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 
které byly vyvinuty tak, aby splňovaly výše 
zmíněné požadavky.

Technické vlastnosti

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® for ASTIGMATISM v sobě spojují 
vlastnosti materiálu oblíbených sférických 
jednodenních čoček 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® s patentovanou technologií 
Accelerated Stabilisation Design (ASD), 
která již byla úspěšně použita u kontakt-
ních čoček ACUVUE® ke korekci astigma-
tismu. V tabulce 1 na následující stránce 
jsou uvedeny technické vlastnosti těchto 
čoček.
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Po jednom týdnu nošení čoček účastníci 
studie vyplnili podrobný dotazník 
o aspektech pohodlí, vidění a své celkové 
zkušenosti s čočkami.

Závěrem studie bylo následující: 
U všech pacientů proběhla aplikace 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
úspěšně (bez podstatné decentrace, 
lumbální expozice, nadzvednutí okraje 
nebo nadměrné pohyblivosti čočky). U 
95-ti% byla úspěšná již první aplikace 
(subjektivní refrakce). 

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM vykázaly předvídatelnou 
orientaci a krátkou dobu usazení. 98 % 
čoček bylo usazeno do 10° již po třech 
minutách (obr. 4). Standardní doba 
usazení se pohybuje mezi třemi minuta-
mi a patnácti minutami. V tomto rozsahu 
byla zjištěna změna rotace max. do 10°. 
Byla také zjištěna stabilní orientace 
v průběhu nošení, v celých 99-ti % 
případů došlo od nasazení do kontroly 
po jednom týdnu nošení ke změně rotace 
menší než 10°. Průměrná rotace jednu 
minutu po nasazení byla 5,9° ±5,1 pro 
1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMA-
TISM, ve srovnání s 14,1° ±15,1 pro 
Focus®DAILIES® All Day Comfort.

Po prvním nasazení byly 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
hodnoceny významně lépe než Focus® 

DAILIES® All Day Comfort z hlediska 
ostrého vidění i z hlediska celkové kvality 
vidění, celkového pohodlí a pohodlí po 
nasazení (obr. 5). Při kontrole po jednom 
týdnu nošení byla u čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM také jako lepší 

hodnocena celková spokojenost, vidění 
a pohodlí a rozdíly se ukázaly jako statis-
ticky významné (obr. 6). 

Vynikající vlastnosti z hlediska vidění 
s testovanými čočkami zahrnují stabilnější 
vidění, a to i při pohybech očí, ostřejší 
vidění po usazení a při řízení v noci, ostré 
a stálé vidění v různých polohách těla, i při 
ležení na boku (obr. 7). Výhody z hledis-
ka pohodlí se týkaly celé doby nošení, 
s vynikajícím pohodlím uváděným při 
kontrole v širokém rozsahu aspektů, 
zjišťovaných od nasazení, v průběhu dne i 
na konci denního nošení.

Pro koho jsou tyto čočky vhodné 

Předvídatelná orientace a rychlé 
usazování díky ASD, vysoká úspěšnost 
aplikace a nejširší škála parametrů mezi 
jednodenními torickými čočkami dovolu-
je kontaktologům aplikovat čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM s větší 
přesností většímu množství astigmatick-
ých klientů. To je, společně s chováním 
čočky, celkovou spokojeností, pohodlím 
a viděním, ideální pro aplikaci u nových 
nositelů, ale i u těch, kteří nošení čoček 
v minulosti přerušili. Další vhodnou 
skupinou jsou klienti s podkorigovaným 
nízkým astigmatismem, kteří nyní 
běžně nosí měkké sférické čočky, a dále 
nositelé hydrogelových torických čoček 
k opakovanému použití, kteří takto mohou 
získat všechny výhody jednodenního 
způsobu nošení. Také stávající nositelé 
jednodenních torických čoček, kteří nejsou 
zcela spokojeni se svými dosavadní-
mi čočkami, mohou také uvítat možnost 

vyzkoušení těchto nových čoček. 

Výsledky studií potvrzují optimální 
charakteristiky aplikace, dobu usazení, 
stabilitu orientace a korekci zraku díky 
systému ASD, který urychluje a usnadňuje 
aplikaci čoček. Může to také znamenat, že 
je pouze pár případů, kdy je potřeba osu 
cylindru kompenzovat pro nevhodnou 
orientaci čočky. 

Tak jak se mění náš životní styl 
a očekávání kladená na kontaktní čočky 
jsou stále so�istikovanější, může našim 
klientům díky těmto novým jednodenním 
torickým čočkám umožnit získat nové 
výhody.

 Závěrem
Ačkoliv představují měkké torické 

čočky stále rostoucí segment trhu, jejich 
využití stále pokulhává za jejich plným 
potenciálem. To se týká především 
jednodenních torických kontaktních 
čoček. Jednoduchost a komfort používání 
jednodenních čoček a jejich mnohé klinické 
bene�ity jsou v profesní sféře kladně 
hodnoceny. Měli bychom je tedy zpřístupnit 
jak pacientům bez astigmatismu tak s 
astigmatismem.

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM představují kombinaci 
výhody ostrého stabilního vidění dosaho-
vaného díky Accelerated Stabilisation 
Design a výhodami  osvědčené technologie 
LACREON™. Použití těchto dvou technologií 
společně s nejširším dostupným rozsahem 
parametrů poskytuje kontaktologům nyní 

Obr. 4

Optometristka Anna Sulley je členkou a ex-prezidentkou Britské kontaktologické společnosti a Professional Affairs Manager EMA Johnson & Johnson Vision Care, 
John Meyler působí jako Senior Director Professional Affairs & Customer Experience EMA. Z anglického originálu přeložil MUDr. Jiří Cendelín. 
Seznam odkazů na odbornou literaturu lze nalézt na www.opticianonline.net, případně lze požádat o jeho zaslání e-mailem na kdudkova@its.jnj.com.  
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Četnost případů, kdy se 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
orientuje do max.10 stupňů od požadované polohy při aplikaci11
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Spokojenost s viděním a pohodlím u 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM®

a Focus DAILIES® All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n=67)
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Spokojenost s viděním u 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM a Focus 
DAILIES® All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n=67).
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obr. 4  Četnost případů, kdy se čočka 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM orientuje do max. 
10° od požadované polohy při aplikaci11

obr. 5  Spokojenost s kvalitou vizu a pohodlím 15 minut po aplikaci (n = 67)11

obr. 6  Spokojenost s viděním a pohodlím u čoček 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM® a Focus 
DAILIES® All Day Comfort po  jednom týdnu denního nošení (n = 67)

 *p < 0,05 s jednostranným 95% intervalem spolehlivosti

 *p < 0,05 s jednostranným 95% intervalem spolehlivosti
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Ochrana proti UV záření

O negativních dopadech UV záření 

na oči a problematice patřičné ochrany 

očí se mezi kontaktologickou veřejností 

často diskutuje.21 Př idání UV fi ltru 

do kontaktních čoček se ukázalo jako 

účinné při ochraně očí před vstupem 

paprsků do oka pod nejrůznějšími úhly, 

včetně ochrany před efektem fokusace 

periferního světla.22 Všechny kontaktní 

čočky značky ACUVUE® mají vlastnosti 

ochrany před UV zářením 1. nebo 

2. třídy, čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM patří do 2. třídy (blokáda 

více než 95 % UV-B a 80 % UV-A záření).11

Klinické hodnocení

Jak jsme již uvedli, torický design 

i vlastnosti materiálu kontaktních čoček 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 

jsou již dobře ověřeny. Tyto čočky využívají 

výhod osvědčených technologií ASD 

a LACREON™ a díky široké škále parametrů 

nabídly výrazné rozšíření možností korekce 

astigmatismu (ve srovnání s dosavadními 

jednodenními torickými čočkami).

Úspěšnost aplikace, rotační stabilita 

a orientace čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM, stejně jako subjektivní 

hodnocení kvality vizu a pohodlí byly hod-

noceny v klinické studii, kterou popisuje-

me dále. Jednalo se o randomizovanou 

bilaterální zkříženou studii maskovanou 

vůči subjektům.11 Účastníky studie byli 

stávající nositelé měkkých torických čo-

ček na obou očích se střední hodnotou 

sféry a cylindru v osách podle pravidla 

(sféry –1,75 až –5,00 D, cylindry –1,25 až 

–2,00 cylD, osy cylindru 180 ± 30°).

Kontrolní čočky Focus® DAILIES® All 

Day Comfort jsou jedny z rozšířenějších 

jednodenních torických čoček. Jsou 

vyrobeny z hydrogelového materiálu 

nelfilcon A s obsahem zvlhčující složky. 

Tyto čočky jsou dostupné v 540 variantách 

hodnot při dvou hodnotách cylindru 

a pěti osách. Stabilizace je zajišťována dvo-

jitou ztenčenou zónou a zadním torickým 

designem. Parametry čoček použitých 

v této studii jsou uvedeny v tab. 2. 

Studii zahájilo 70 a dokončilo 67 paci-

entů (jeden byl vyloučen kvůli zdravotní 

anamnéze a dva přerušili studii kvůli neu-

spokojivému usazení čoček při kontrole). 

Dvě třetiny účastníků (66 %) byly ženy 

a průměrný věk byl 29 let (standardní 

odchylka ±5,34) v rozmezí 18 až 42 let. Po-

hodlí nošení a kvalita vidění byly hodnoce-

ny v průběhu 10 až 15 minut od nasazení, 

dále bylo vyhodnoceno usazení, orientace 

a stabilita kontaktní čočky. 

Po jednom týdnu nošení čoček účast-

níci studie vyplnili podrobný dotazník 

o aspektech pohodlí, vidění a své celkové 

zkušenosti s čočkami.

Závěr studie byl následující: u všech 

pacientů proběhla aplikace čoček 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 

úspěšně (bez podstatné decentrace, 

lumbální expozice, nadzvednutí okraje 

nebo nadměrné pohyblivosti čočky). 

U 95 % byla úspěšná již první aplikace 

(subjektivní refrakce).

Čočky 1•DAY  ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM vykázaly předvídatelnou 

orientaci a k rátkou dobu usazení . 

98 % čoček bylo usazeno do 10° již 

po třech minutách (obr. 4). Standardní 

doba usazení se pohybuje mezi 

třemi a patnácti minutami. V tomto 

rozsahu byla zjištěna změna rotace 

maximálně do 10°. Byla také zjištěna 

stabilní orientace v průběhu nošení, 

v celých 99 % případů došlo v době 

od nasazení do kontroly po jednom 

týdnu nošení ke změně rotace 

menší než 10°. Průměrná rotace 

minutu po nasazení byla 5,9° ± 5,1 

u čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM a 14,1° ± 15,1 u čočky 

Focus®DAILIES® All Day Comfort. 

Po  p r v n í m  n a s a z e n í  b y l y 

čočk y  1•DAY  ACUVUE® MOIST® 

fo r  A S T I G MAT I S M  h o d n o c e ny 

 Jednou z výzev při vývoji měkkých 
torických kontaktních čoček je vytvoření 
čočky, která se rychle orientuje do správné 
osy a zůstává ve stabilní poloze s minimální 
rotací při nošení. Významným pokrokem ve 
vývoji designů měkkých torických čoček 
bylo uvedení čoček s technologií ASD, která 
má oproti tradičním designům řadu výhod; 
rychle se orientuje a stabilizuje během 
několika minut po nasazení.10

U čoček s prizmatickým ztluštěním 
nebo s dvojitými ztenčenými zónami 
mohou oblasti s variací tloušťky čočky 
interagovat s očními víčky i když je čočka 
patřičně orientována. To může přispívat 
k nestabilitě čočky při pohybech očí. 
S designem ASD dochází při správné poloze 
k minimální destabilizaci interakcí s víčky; 
síly horního a dolního víčka stále přispívají 
k udržení správné orientace a stabiliza-
ci čočky. K maximálnímu účinku pohybu 
víček, neustále usazujícímu čočku do 
správné polohy, dochází pouze v případě, 
když není čočka patřičně orientována, jako 
při prvním nasazení na oko.

Čtyřzónový stabilizační systém ASD 
tak využívá přirozenou sílu mrkání 
a umožňuje, aby čočka byla ovlivňována 
gravitací jen minimálně. Minimální variace 
tloušťky čočky v oblasti víček pomáhají 
udržet výbornou stabilitu čočky pro 
ostré a stabilní vidění s jen zanedbatel-
ným ovlivněním polohy čočky v důsledku 
pohybů očí a extrémních úhlů pohledu.11

Studie zabývající se stabili-
tou a rotací ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM  za různých podmínek 
prokázaly, jak je chování čoček ovlivněno 
systémem ASD.12 Jedna ze studií se zabýva-
la rotační stabilitou měkkých torických 
čoček v řadě podmínek napodobujících 
přirozené zrakové situace.13 Při křížové 
studii srovnávající ACUVUE® ADVANCE® 
for ASTIGMATISM s kontaktní čočkou 

s prizmatickým ztluštěním (SofLens 66 
Toric, Bausch&Lomb) bylo zjištěno, že 
čočky s ASD byly stabilnější než čočky 
s prizmatickým ztluštěním jak co se týče 
usazování čočky tak při zrakových úlohách 
s rozsáhlými verzemi. Čočky s ASD se 
orientovaly rychleji a přesněji než čočky 
s prizmatickým ztluštěním nebo s dvojitými 
ztenčenými zónami. To vedlo k větší rotační 
stabilitě a lepším vlastnostem z hlediska 
vidění a pohodlí.10

Při dvou dalších studiích byl použit 
videozáznam a hodnocení zrakové ostrosti 
ke srovnání účinku abnormálních směrů 
pohledu a polohy na orientaci měkkých 
torických čoček. V první studii14 byly 
srovnávány čtyři typy čoček, jedna s ASD 
(ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM) 
a tři s prizmatickým ztluštěním 
(PureVision® Toric, Bausch&Lomb; AIR 
OPTIX® for ASTIGMATISM, CIBA VISION; a 
Proclear® Toric, CooperVision). Byla 
zjišťována orientace čoček při poloze 
nositele vleže a v osmi hlavních směrech 
pohledu. Průměrná rotace vleže naboku 
byla nejmenší u čoček s ASD a současně 
bylo u nich nejmenší následné snížení 
zrakové ostrosti. Čočky s ASD také 
vykazovaly oproti jiným designům 
významně nejmenší rotaci při inferonasální 
verzi.

Stejná skupina se také zabývala účinkem 
gravitace a úhlu pohledu na čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
ve srovnání se stejnými čočkami 
s prizmatickým ztluštěním. Výsledky 
byly podobné.15 Bylo zjištěno, že stabili-
ta měkkých torických čoček při extrém-
ních verzích a různých polohách těla 
může ovlivnit orientaci čočky na oku a tím 
i zrakovou ostrost.

Další studie byla věnována rotační 
stabilitě a následným změnám vidění 
při čtyřech diagonálních pohybech očí.16 
Výsledky u čtyř měkkých torických čoček 

(bala�ilcon A toric, lotra�ilcon B toric, 
oma�ilcon A toric a seno�ilcon A toric)  
prokázaly, že diagonální pohyby ovlivňují 
kvalitu zraku více než primární ortogonální 
pohyby očí. To ukazuje, že je věrohodnější 
měřit rotační stabilitu kontaktní čočky po 
diagonálních pohybech očí než po tradičně 
používaných ortogonálních verzích. 
V rámci studie byly zjištěny rozdíly pro 
různé speci�ické směry pohledu mezi 
různými typy čoček. Kontaktní čočky s ASD 
(ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM) 
vykázaly nejstálejší vizuální výsledky ve 
všech směrech pohledu.

Tyto nálezy mohou vysvětlit některé 
vizuální potíže uváděné nositeli čoček 
s tradičními torickými designy, zejména 
u speci�ických, ale běžných vizuálních 
úlohách jako jsou čtení nebo psaní sms. 
Kontaktní čočky s ASD jsou užitečné 
především v dynamických situacích, 
kdy je nezbytné ostré a stabilní vidění. 
Každodenní činnosti jako jsou pohledy do 
zpětných zrcátek při řízení nebo sledování 
televize vleže naboku patří mezi další 
zrakově náročné situace, při kterých je 
důležitá rotační stabilita a ASD může 
nositeli poskytnout zřetelné výhody.

ASD je u čoček 1•DAY ACUVUE®MOIST® 
for ASTIGMATISM použito pro dosažení 
rotační stability a předvídatelné orientace, 
jakých bylo dosaženo u ostatních čoček 
ACUVUE® ke korekci astigmatismu.

Vlastnosti materiálu

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST®  vyvinuty pro maximalizaci pohodlí 
čoček i na konci dne. Nové čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
v sobě snoubí osvědčený materiál eta�il-
con A s hydro�ilní složkou vážící vodu. 
Technologie LACREON™ využívá vysoko-
molekulární zvlhčující látku polyvinylpy-
rolidon (PVP), která je vázána v materiálu 
čočky a která není z polymeru uvolňována 
nebo vymrkávána v průběhu denního 
nošení (obr. 2).17 PVP přitahuje vodu 
a napodobuje mucinovou složku slzného 
�ilmu, čímž se zlepšuje zachování vlhkosti 
a pohodlnosti čočky pro celodenní nošení.

V jedné ze studií18 byly srovnávány 
vlastnosti čoček z eta�ilconu A (1•DAY 
ACUVUE®) bez technologie LACREON™ 
s čočkami 1•DAY ACUVUE® MOIST® a bylo 
zjišťováno, zda je vázaná zvlhčující látka 
uvolňována do okolního prostředí oka. 
Uvolňování PVP z čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® nebylo v průběhu 15 hod. simulo-
vaného nošení zaznamenáno.

Tření mezi čočkou a víčky představuje 
významný aspekt související s pohodlím 
čoček. Eta�ilcon A s technologií LACREON™ 
vykazuje nízký koe�icient tření, což pomáhá 
očním víčkům hladce a bez dráždění 
klouzat po předním povrchu čočky (obr. 
3).11

Další, bilaterální, randomizo-
vaná, křížová studie maskovaná vůči 
pacientům byla věnována chování 
čoček u nositelů 1•DAY ACUVUE® 

Ze studie vyplynulo, že doba pohodlného nošení byla významně 
delší u 1•DAY ACUVUE® MOIST® než u čoček DAILIES® AquaComfort 
Plus. U všech výsledků v aspektech pohodlí a příznaků suchosti, 
včetně stavu na konci dne, a z hlediska celkového hodnocení 1•DAY 
ACUVUE® MOIST®  překonaly čočky DAILIES® AquaComfort Plus.

V jiné, randomizované bilaterální křížové studii, maskované vůči 
pacientům, byly srovnávány vlastnosti 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
a DAILIES® AquaComfort Plus (které využívají ke zlepšení pohodlí 
postupně se uvolňující zvlhčující látku) po jednom týdnu denního 
nošení každé čočky u 121 pacientů.20 U 1•DAY ACUVUE®  MOIST® 
bylo zjištěno významně vyšší celkové pohodlí oproti DAILIES® 
AquaComfort Plus (89 % oproti 77 % hodnocení „vynikající/velmi 
dobré“) a celkově byly 1•DAY ACUVUE® MOIST® hodnoceny lépe 
v celé řadě dalších aspektů pohodlí, včetně „pocit vlhkých očí“ (74 % 
oproti 60 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“). 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® také vykázaly významně lepší hodnocení celkové kvality 
vidění (79 % oproti 69 % hodnocení „vynikající/velmi dobré“).

Uvedené studie zdůraznily, že mezi jednodenními čočkami 
s polymery obsahujícími zvlhčující složky existují významné rozdíly 
v pohodlí nošení. Zásadním rozdílem u 1•DAY ACUVUE® MOIST® je 
využití technologie LACREON™, pomocí které je zvlhčující látka 
inkorporována do polymerní sítě a zůstává v materiálu čočky 
v plném rozsahu v průběhu celodenního nošení. Použití technologie 
LACREON™ u 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM je 
přirozeným pokračováním trendu zlepšování pohodlí také 
u jednodenních čoček ke korekci astigmatismu.

Rozsah parametrů

Kontaktologové si často vybírají kontaktní čočky podle dostup-
ného rozsahu parametrů, aby je mohli aplikovat u co největšího 
počtu svých pacientů. Měkké torické čočky nejsou výjimkou, avšak 
dosud byli kontaktologové při výběru jednodenních jednorá-
zových torických čoček poněkud limitováni omezenou dostupnos-
tí cylindrů, os i sférických parametrů. Nové čočky 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM jsou dostupné v nejširším spektru 
hodnot v současnosti dostupném mezi jednodenními torickými 
čočkami. Rozsáhlá škála hodnot, s dostupností mnoha variant již 

v diagnostickém setu, umožňuje kontaktologům aplikovat s větší 
přesností a korigovat více pacientů s astigmatismem.

Sférické hodnoty jsou dostupné v rozsahu +4,00 až -9,00 D, 
ve  čtyřech hodnotách cylindru a ve 12-ti různých osách, což 
představuje více než 1.500 kombinací parametrů – přibližně 3x 
více než u nejběžnějších dosavadně dostupných jednodenních  čoček 
na trhu. Poměr astigmatických očí, které mohou být korigovány 
pomocí 1•DAY ACUVUE®MOIST® for ASTIGMATISM byl vypočítán na 
databázi obsahující  11.600 korekcí pacientů.11 Pomocí těchto čoček 
může být korigováno 7 z 10 astigmatických očí (s klinicky odpovída-
jícím zaokrouhlením hodnoty cylindru a osy k nejbližším 10°) a 9 z 
10 očí může být korigováno při širší toleranci ±10° pro osu cylindru, 
což je v praxi běžné pro nižší hodnoty cylindru.

Ochrana proti UV záření

Negativní dopady UV záření na oči a problematika patřičné 
ochrany očí je v kontaktologické veřejnosti široce diskutována.21 
Přidání UV �iltru do kontaktních čoček se ukázalo jako účinné při 
ochraně očí před vstupem paprsků do oka pod nejrůznějšími úhly, 
včetně ochrany před efektem fokusace periferního světla.22 Všechny 
kontaktní čočky značky ACUVUE® mají vlastnosti ochrany před UV 
zářením 1. nebo 2. třídy, 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
patří do 2. třídy (blokáda více než 95 % UV-B a 80 % UV-A záření).11

Klinické hodnocení

Jak jsme ukázali, torický design i vlastnosti materiálu 
kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  jsou 
již dobře ověřeny. Tyto čočky využívají výhod osvědčených 
technologií ASD a LACREON™ a díky široké škále parametrů nabídly 
výrazné rozšíření možností korekce astigmatismu (ve srovnání s 
dosavadními jednodenními torickými čočkami).

Úspěšnost aplikace, rotační stabilita a orientace 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM, stejně jako subjektivní hodnocení kvality 
vizu a pohodlí  byly hodnoceny v klinické studii, kterou popisujeme 
dále. Jednalo se o randomizovanou, bilaterální, zkříženou studii 
maskovanou vůči subjektům.11 Účastníci studie byli stávající nositelé 
měkkých torických čoček na obou očích se střední hodnotou sféry 
a cylindru v osách podle pravidla (sféry -1,75 až -5,00 D, cylindry 
-1,25 až -2,00 cylD,  osy cylindru 180 ± 30°).

Kontrolní čočky Focus® DAILIES® All Day Comfort jsou jedny 
ze rozšířenějších  jednodenních torických čoček. Jsou vyrobe-
ny z hydrogelového materiálu nel�ilconu A s obsahem zvlhčující 
složky. Tyto čočky jsou dostupné v 540 variantách hodnot při dvou 
hodnotách cylindru a pěti osách. Stabilizace je zajišťována dvojitou 
ztenčenou zónou a zadním torickým designem. Parametry čoček 
použitých v této studii jsou uvedeny v tab. 2 pro každý z typů.

Studii zahájilo 70 a dokončilo 67 pacientů (jeden byl vyloučen 
kvůli zdravotní anamnéze a dva přerušili studii kvůli neuspokojivé-
mu usazení čoček při kontrole).  Dvě třetiny (66 %) účastníků 
byly ženy a průměrný věk byl 29 let (standardní odchylka ±5,34) 
v rozmezí 18 až 42 let. Pohodlí nošení a kvalita vidění bylo hodnoce-
no v průběhu 10 až 15 minut od nasazení, spolu s vyhodnocením 
usazení, orientace a stability kontaktní čočky.
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Tab. 1      Parametry

Název

Výrobce

Materiál

Vnitřní zvlhčující složka

Obsah vody (%)

Transmisibilita kyslíku* pro -3,00 D

Zviditelňující zabarvení     

UV blokáda     

Doporučený způsob výměny       

Způsob nošení      

Design     

Rádius (mm)     

Průměr (mm)

Centrální tloušťka pro -3,00 D (mm)

Sférické hodnoty     

Hodnoty cylindru (cylD)

Osy cylindru (°)

Orientační značky

1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM
Johnson & Johnson Vision Care
etafilcon A
PVP prostřednictvím technologie LACREONTM

58
24 x 10-9

Ano     
2. třída (>95 % UV-B, >80 % UV-A)     
Jednorázové použití      
Denní     
Accelerated Stabilisation Design (ASD)    
8,5     
14,5
0,09 pro -3,00 D
Plano až -6,00 (po 0,25 D)             +0,25 až +4,00
-6,50 až -9,00 (po 0,50 D)                (po 0,25 D)

-0,75; -1,25;            -2,25              -0,75; -1,25
-1,75                                                  -1,75

10, 20, 60, 70, 80   20, 90, 160    20, 70, 90, 110
90, 100, 110, 120,  180                160, 180
160, 170, 180      
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Tab. 2      Parametry čoček použitých v bilaterální křížové studii 

Název čoček

Sférické hodnoty (D)  

Hodnoty cylindru

Osy cylindru (°)

Zakřivení (mm)

Průměr (mm)

1•DAY ACUVUE® MOIST®        Focus Dailies Toric 
 for ASTIGMATISM                 All Day Comfort

-2,00 až -4,50 (po 0,25 D)   -2,00 až -4,50 (po 0,25 D)

-1,25; -1,75                         -1,50

160, 170, 180, 10, 20          160, 180, 20

8,5                                       8,6

14,5                                     14,2 

Testovaná čočka Kontrolní čočka

tab. 2  Parametry čoček použitých v bila-
terální křížové studii
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Výsledky studií potvrzují optimální 

charakteristiky aplikace, dobu usazení, 

stabilitu orientace a korekci zraku díky 

systému ASD, který urychluje a usnadňuje 

aplikaci čoček. Může to také znamenat, že 

je pouze pár případů, kdy je potřeba osu 

cylindru kompenzovat pro nevhodnou 

orientaci čočky.

Se změnou našeho životního stylu 

jsou očekávání od kontaktních čoček 

stále sofistikovanější. Díky těmto novým 

jednodenním torickým čočkám můžeme 

našim klientům nabídnout nové výhody.

Závěr

Ačkoliv měkké torické čočky předsta-

vují rostoucí část trhu, jejich využití stále 

pokulhává za jejich plným potenciálem. To 

se týká především jednodenních torických 

kontaktních čoček. Jednoduchost a kom-

fort používání jednodenních čoček a jejich 

mnohé klinické přednosti jsou v profesní 

sféře kladně hodnoceny. Měli bychom je 

tedy zpřístupnit jak pacientům bez astig-

matismu, tak s astigmatismem.

Čočky 1•DAY  ACUVUE® MOIST® 

for ASTIGMATISM představují kombinaci 

výhod ostrého stabilního vidění dosa-

hovaného díky technologii Accelerated 

Stabilisation Design a osvědčené tech-

nologie LACREON™. Použití těchto dvou 

technologií společně s nejširším dostup-

ným rozsahem parametrů poskytuje nyní 

kontaktologům možnost nabídnout výho-

dy jednodenních kontaktních čoček vět-

šímu množství pacientů s astigmatismem 

a rozšířit tak trh s jednodenními čočkami.

Z anglického originálu „Two unique technologies 

unite in a new daily lens for astigmatism“ autorů Anny 

Sulley a Johna Meylera, publikovaného v odborném 

časopise Optician 2010, 239:6251, 20–242, přeložil 

MUDr. Jiří Cendelín.

Optometristka Anna Sulley je členkou a ex-prezident-

kou Britské kontaktologické společnosti a pracuje 

jako Professional Affairs Manager EMA pro společnost 

Johnson & Johnson Vision Care. John Meyler působí 

jako Senior Director Professional Affairs & Customer 

Experience EMA. 

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt 

na www.opticianonline.net, případně můžete požádat 

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

Pro koho jsou tyto 
čočky vhodné

Předvídatelná orientace a rychlé 

usazování díky ASD, vysoká úspěšnost 

aplikace a nejširší škála parametrů 

mezi jednodenními torickými čočkami 

dovoluje kontaktologům aplikovat čočky 

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 

s větší přesností většímu množství 

astigmatických klientů. To je – společně 

s chováním čočky, celkovou spokojeností, 

pohodlím a viděním – ideální pro aplikaci 

u nových nositelů, ale i u těch, kteří nošení 

čoček v minulosti přerušili. Další vhodnou 

skupinou jsou klienti s podkorigovaným 

nízkým astigmatismem, kteř í  nyní 

běžně nosí měkké sférické čočky, a dále 

nositelé hydrogelových tor ických 

čoček k opakovanému použití, kteří 

takto mohou získat všechny výhody 

jednodenního způsobu nošení. Také 

stávající nositelé jednodenních torických 

čoček, kteří nejsou zcela spokojeni se 

svými dosavadními čočkami, mohou 

uvítat možnost vyzkoušet tyto nové čočky. 

Dvě unikátní technologie se spojují  
v nové jednodenní čočce ke korekci astigmatismu
Jednodenní kontaktní čočky, u kterých se spojuje zlepšené pohodlí s ostrým stabilním viděním a širokou škálou 
parametrů, umožňují rozšířit trh v oblasti korekce astigmatismu, informují Anna Sulley a John Meyler.

okroky v designu měkkých 
torických čoček jsou důvodem 
stále více narůstající obliby 
korekce astigmatismu pomocí 
kontaktních čoček a to jak 

u pacientů tak u kontaktologů. V posledních 
letech představují právě torické čočky ros-
toucí část trhu v Evropě.1 Například podle 
údajů z Velké Británie byly přibližně u jed-
noho ze tří převedení na nové čočky (30 %) 
použity torické čočky a podobný podíl byl 
u nových aplikací (28 %).2

Přesto je jasné, že u měkkých torických 
čoček a především u jednodenních torických 
čoček není zatím zdaleka plně využito 
jejich potenciálu. Poměr aplikací a prodejů 
měkkých torických čoček zaostává za 
úrovní, které bychom očekávali při torické 
korekci všech astigmatických nositelů 
kontatkních čoček. A to platí především pro 
astigmatismus menší než 1,00 cylD (obr.1).3 
Poslední údaje ukazují, že i když téměř 
polovina britských nositelů kontaktních 
čoček trpí astigmatismem (43 %), torické 
čočky jsou aplikovány u méně než jednoho 
z pěti nositelů (18 %).4 Dále například ve 
Velké Británii v roce 2008 byl pouze jeden 
z osmi nositelů torických čoček naaplikován 
pomocí jednodenních čoček - oproti více 
než jednomu ze tří nositelů sférických čoček 
(36 %).3

Pro tento nepoměr v aplikaci torických 
čoček mohou obecně existovat různé 
důvody. Pouze polovina astigmatiků 
slyšela o torických kontaktních čočkách 
jako o možnosti korekce zraku.5 Ani 
kontaktologové nejsou při doporučování 
čoček astigmatikům výrazně aktivnější 
než například v roce 2003, a to přesto, že 
od té doby byly představeny různé nové 
torické čočky.6 Astigmatici očekávají od 
svých kontaktních čoček hodně, především 
z hlediska vidění a pohodlí. Historicky byla 
spokojenost nositelů s měkkými torický-
mi čočkami hodnocena obecně jako nízká.7 
Kontaktologové často považují astigma-
tismus do určitého stupně jako ´ne-nutný´ 
pro  korekci torickými čočkami nebo 
předpokládají, že je takový astigmatismus 
dobře korigován i sférickými čočkami.

Uvedená fakta ovlivňují  i míru aplikace 
jednodenních čoček, ale zde mohou působit 
i další faktory. Ačkoliv jsou jednoden-
ní sférické měkké kontaktní čočky na trhu 
již 15 let a nyní jsou dostupné v široké 
nabídce materiálů a designů, nebyla jejich 
torická alternativa trhu představena dříve 
než v roce 2002. V segmentu jednoden-

ních torických čoček je do dneška omezená 
nabídka, s pouze několika málo typy čoček 
s omezeným rozsahem parametrů.8

Dnes jsou výhody spojené s každodenní 
výměnou čoček dobře známy: snadné 
používání, pohodlí i klinické dopady 
nošení čoček. Pro mnoho pacientů jsou 
jednodenní jednorázové čočky opravdu 
tím nejvhodnějším nebo dokonce 
jediným vhodným typem čoček. Do těchto 
skupin patří nejen ti, kteří nosí čočky 
pouze při sportu, cestování nebo při 
speciálních příležitostech, ale i alergi-
ci. Lze předpokládat, že kontaktologové 
i u pravidelných nositelů čoček mohou 
klást větší důraz buď na snadné používání 
a pohodlí jednodenních jednorázových 
čoček anebo na kvalitu vidění, méně často 
pak na oba aspekty dohromady.

Nárůst používání sférických jednoden-
ních čoček je poháněn vývojem 
v technologii materiálů, které využívají 
různé strategie ke zlepšení pohodlí, což 
je pro pacienty nejdůležitější aspekt 
nošení kontaktních čoček. Pohodlí zůstává 
překážkou častějšímu používání jednoden-
ních torických čoček; více než jeden ze tří 
nositelů torických čoček pro opakované 
použití (36 %) by uvažoval o přechod na 
jednodenní torické čočky právě z důvodu 
pohodlnějšího používání.9

Ostré a stabilní vidění jsou hlavními 
faktory pro rozhodování astigmatiků a jsou 
tedy i klíčovým hybatelem již dosažených 
pokroků v designu torických čoček. Studie 

nedávné doby vedly k lepšímu pochopení 
faktorů ovlivňujících chování čoček na 
oku a k přehodnocení konceptu torických 
designů. Nový  torický design čoček byl 
dlouho očekáván - tři ze čtyř astigmatiků 
(77 %) uvádělo u tradičních torických 
designů proměnlivé, kolísavé vidění 
v průběhu dne.7

Kontaktní čočka, u které jsou spojeny 
osvědčené vlastnosti špičkových sférických 
jednodenních čoček s nejnovějším torickým 
designem a která je k dispozici v široké 
nabídce parametrů, představuje cenné 
rozšíření možností kontaktologů. V tomto 
článku jsou popsány technické vlastnos-
ti a klinické výhody nových čoček 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 
které byly vyvinuty tak, aby splňovaly výše 
zmíněné požadavky.

Technické vlastnosti

Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® for ASTIGMATISM v sobě spojují 
vlastnosti materiálu oblíbených sférických 
jednodenních čoček 1•DAY ACUVUE® 

MOIST® s patentovanou technologií 
Accelerated Stabilisation Design (ASD), 
která již byla úspěšně použita u kontakt-
ních čoček ACUVUE® ke korekci astigma-
tismu. V tabulce 1 na následující stránce 
jsou uvedeny technické vlastnosti těchto 
čoček.

Obr. 1
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Poměr měkkých sférických a torických čoček aplikovaných v průběhu let 1997-2008. 
Přerušované linie představují očekávaný podíl torických čoček, které by mohly být aplikovány při 
korekci všech případů astigmatismu ≥0,50 cylD, ≥0,75 cylD a ≥1,00 cylD (podle Morgana a 
Efrona,3 se svolením Contact Lens & Anterior Eye)

Obr. 1 

Po jednom týdnu nošení čoček účastníci 
studie vyplnili podrobný dotazník 
o aspektech pohodlí, vidění a své celkové 
zkušenosti s čočkami.

Závěrem studie bylo následující: 
U všech pacientů proběhla aplikace 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
úspěšně (bez podstatné decentrace, 
lumbální expozice, nadzvednutí okraje 
nebo nadměrné pohyblivosti čočky). U 
95-ti% byla úspěšná již první aplikace 
(subjektivní refrakce). 

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM vykázaly předvídatelnou 
orientaci a krátkou dobu usazení. 98 % 
čoček bylo usazeno do 10° již po třech 
minutách (obr. 4). Standardní doba 
usazení se pohybuje mezi třemi minuta-
mi a patnácti minutami. V tomto rozsahu 
byla zjištěna změna rotace max. do 10°. 
Byla také zjištěna stabilní orientace 
v průběhu nošení, v celých 99-ti % 
případů došlo od nasazení do kontroly 
po jednom týdnu nošení ke změně rotace 
menší než 10°. Průměrná rotace jednu 
minutu po nasazení byla 5,9° ±5,1 pro 
1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMA-
TISM, ve srovnání s 14,1° ±15,1 pro 
Focus®DAILIES® All Day Comfort.

Po prvním nasazení byly 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM  
hodnoceny významně lépe než Focus® 

DAILIES® All Day Comfort z hlediska 
ostrého vidění i z hlediska celkové kvality 
vidění, celkového pohodlí a pohodlí po 
nasazení (obr. 5). Při kontrole po jednom 
týdnu nošení byla u čoček 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® for ASTIGMATISM také jako lepší 

hodnocena celková spokojenost, vidění 
a pohodlí a rozdíly se ukázaly jako statis-
ticky významné (obr. 6). 

Vynikající vlastnosti z hlediska vidění 
s testovanými čočkami zahrnují stabilnější 
vidění, a to i při pohybech očí, ostřejší 
vidění po usazení a při řízení v noci, ostré 
a stálé vidění v různých polohách těla, i při 
ležení na boku (obr. 7). Výhody z hledis-
ka pohodlí se týkaly celé doby nošení, 
s vynikajícím pohodlím uváděným při 
kontrole v širokém rozsahu aspektů, 
zjišťovaných od nasazení, v průběhu dne i 
na konci denního nošení.

Pro koho jsou tyto čočky vhodné 

Předvídatelná orientace a rychlé 
usazování díky ASD, vysoká úspěšnost 
aplikace a nejširší škála parametrů mezi 
jednodenními torickými čočkami dovolu-
je kontaktologům aplikovat čočky 1•DAY 
ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM s větší 
přesností většímu množství astigmatick-
ých klientů. To je, společně s chováním 
čočky, celkovou spokojeností, pohodlím 
a viděním, ideální pro aplikaci u nových 
nositelů, ale i u těch, kteří nošení čoček 
v minulosti přerušili. Další vhodnou 
skupinou jsou klienti s podkorigovaným 
nízkým astigmatismem, kteří nyní 
běžně nosí měkké sférické čočky, a dále 
nositelé hydrogelových torických čoček 
k opakovanému použití, kteří takto mohou 
získat všechny výhody jednodenního 
způsobu nošení. Také stávající nositelé 
jednodenních torických čoček, kteří nejsou 
zcela spokojeni se svými dosavadní-
mi čočkami, mohou také uvítat možnost 

vyzkoušení těchto nových čoček. 

Výsledky studií potvrzují optimální 
charakteristiky aplikace, dobu usazení, 
stabilitu orientace a korekci zraku díky 
systému ASD, který urychluje a usnadňuje 
aplikaci čoček. Může to také znamenat, že 
je pouze pár případů, kdy je potřeba osu 
cylindru kompenzovat pro nevhodnou 
orientaci čočky. 

Tak jak se mění náš životní styl 
a očekávání kladená na kontaktní čočky 
jsou stále so�istikovanější, může našim 
klientům díky těmto novým jednodenním 
torickým čočkám umožnit získat nové 
výhody.

 Závěrem
Ačkoliv představují měkké torické 

čočky stále rostoucí segment trhu, jejich 
využití stále pokulhává za jejich plným 
potenciálem. To se týká především 
jednodenních torických kontaktních 
čoček. Jednoduchost a komfort používání 
jednodenních čoček a jejich mnohé klinické 
bene�ity jsou v profesní sféře kladně 
hodnoceny. Měli bychom je tedy zpřístupnit 
jak pacientům bez astigmatismu tak s 
astigmatismem.

Čočky 1•DAY ACUVUE® MOIST® 
for ASTIGMATISM představují kombinaci 
výhody ostrého stabilního vidění dosaho-
vaného díky Accelerated Stabilisation 
Design a výhodami  osvědčené technologie 
LACREON™. Použití těchto dvou technologií 
společně s nejširším dostupným rozsahem 
parametrů poskytuje kontaktologům nyní 

Obr. 4

Optometristka Anna Sulley je členkou a ex-prezidentkou Britské kontaktologické společnosti a Professional Affairs Manager EMA Johnson & Johnson Vision Care, 
John Meyler působí jako Senior Director Professional Affairs & Customer Experience EMA. Z anglického originálu přeložil MUDr. Jiří Cendelín. 
Seznam odkazů na odbornou literaturu lze nalézt na www.opticianonline.net, případně lze požádat o jeho zaslání e-mailem na kdudkova@its.jnj.com.  
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Četnost případů, kdy se 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
orientuje do max.10 stupňů od požadované polohy při aplikaci11
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Spokojenost s viděním a pohodlím u 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM®

a Focus DAILIES® All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n=67)
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Spokojenost s viděním u 1•DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM a Focus 
DAILIES® All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n=67).
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obr. 7  Spokojenost s viděním u čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM a Focus DAILIES® 
All Day Comfort po jednom týdnu denního nošení (n = 67)

významně lépe než čočky Focus® DAILIES® 

All Day Comfort z hlediska ostrého vidění 

i z hlediska celkové kvality vidění, celkového 

pohodlí a pohodlí po nasazení (obr. 5). Při 

kontrole po jednom týdnu nošení byla 

u čoček 1•DAY ACUVUE® MOIST® for 

ASTIGMATISM hodnocena jako lepší také 

celková spokojenost, vidění a pohodlí 

a rozdíly se ukázaly jako statisticky 

významné (obr. 6).

Vynikající vlastnosti z hlediska vidění 

s testovanými čočkami zahrnují stabilnější 

vidění, a to i při pohybech očí, ostřejší 

vidění po usazení a při řízení v noci, ostré 

a stálé vidění v různých polohách těla, i při 

ležení na boku (obr. 7). Výhody z hlediska 

pohodlí se týkaly celé doby nošení, vyni-

kající pohodlí bylo uváděno při kontrole 

v širokém rozsahu aspektů zjišťovaných 

při nasazení, v průběhu dne i na konci 

denního nošení.

 *p < 0,05 s jednostranným 95% intervalem spolehlivosti
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Mohou

plavecké brýle

čočky Focus Night&Day z materiálu 

lotrafilcon A s obsahem vody 24 % a hyd-

rogelové čočky Focus DAILIES z materiálu 

nelfilcon A, obsah vody 69 %; oba typy 

čoček vyrábí společnost CIBA VISION. 

První plavbu absolvovali plavci s pla-

veckými brýlemi. Kontaktní čočky byly 

do očí plavců asepticky vloženy 30 minut 

před plaváním. Po 30minutové plavbě byly 

brýle i obličej každého plavce osušeny 

čistým ručníkem a čočky byly asepticky 

vyjmuty. Po 30minutové přestávce absol-

vovali plavci druhou plavbu s jiným typem 

kontaktních čoček. 

Po každém plavání byly kontaktní čoč-

ky předány na mikrobiologické vyšetření 

(do 90 minut od vyjmutí čoček z oka). Živé 

kolonie bakterií byly roztříděny na gram-

pozitivní a gramnegativní a poté vyčísleny. 

Byla srovnána hodnota bakteriálního zne-

čištění na kontaktních čočkách při použití 

plaveckých brýlí a bez nich a zároveň při 

použití obou typů kontaktních čoček.

Výsledky

Rozsah jednotek CFU (počet mikro-

organizmů tvořících kolonie) získaných 

z kontaktních čoček, které byly při plavání 

kryty plaveckými brýlemi, se pohyboval 

od 0 do 930 (obr. 1). U plavců, kteří ab-

solvovali pokus bez plaveckých brýlí, se 

tato hodnota pohybovala od 0 do 1 210. 

Většina plavců (16 z 23) měla na svých 

kontaktních čočkách více mikroorganizmů 

omezit mikrobiální kontaminaci

kontaktních čoček?

Oční odborníci často doporučují nositelům kontaktních čoček 
používat během plavání ochranné plavecké brýle. K posouzení 
oprávněnosti tohoto doporučení však neexistuje dostatek dů-

kazů. Optometristka Yvonne T. Wu se svým kolektivem proto provedla 
v Austrálii studii, jejíž cílem bylo zjistit, zdali používání plaveckých brýlí 
snižuje množství bakteriálních usazenin na kontaktních čočkách a zda 
typ kontaktních čoček ovlivňuje rozsah kontaminace. Výsledek této stu-
die byl zveřejněn v časopise Americké akademie pro optometrii (AAO) 
„Optometry and Vision Science“ v dubnu 2011.

Průběh studie

K účasti na studii bylo přizváno 

25 osob. Do konečného hodnocení jich 

pak bylo zařazeno 23 (2 plavci své čočky 

během plavání ztratili). V rámci studie 

absolvovali plavci dvakrát za sebou pla-

vání po dobu 30 minut ve slané vodě 

(Maroubra Beach Rock Pool) v australském 

městě Sydney. Plavali buď s plaveckými 

brýlemi, nebo bez brýlí. 

Při studii byly použity dva typy kon-

taktních čoček: silikon-hydrogelové 
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Mohou
v případě, kdy plavali bez plaveckých brýlí. 

Gramnegativní organizmy se nacházely 

na třech kontaktních čočkách při plavání 

bez plaveckých brýlí (jednalo se o bakterie 

Neisseria species, Escherichia coli a Serratia 

marcescens). 

Bez ohledu na to, zda účastníci studie 

plavali s brýlemi nebo bez nich, nebyl 

zjištěn žádný významný rozdíl v počtu 

mikroorganizmů vyskytujících se na sili-

kon-hydrogelových čočkách ve srovnání 

s hydrogelovými čočkami (obr. 2). Vzorky 

vody obsahovaly daleko větší počet bak-

terií, než kolik jich bylo uchyceno na kon-

taktních čočkách; mezi množstvím bakterií 

na čočkách a ve vodě však nebyl nalezen 

žádný vztah (tab. 1).

Závěr

Na kontaktních čočkách u těch plavců, 

kteří plavali s plaveckými brýlemi, bylo 

nalezeno méně kolonií bakterií. Tím bylo 

dokázáno, že určitou ochranu před bakte-

riálním znečištěním čoček plavecké brýle 

poskytují. Autoři studie dospěli k závěru, 

že ke kontaminaci kontaktních čoček 

bakteriemi při plavání může dojít, a to 

především v případech, kdy nejsou přes 

čočky používány ochranné plavecké brýle. 

Výsledky studie tedy podporují názor, aby 

oční odborníci doporučovali nositelům 

kontaktních čoček používat při plavání 

plavecké brýle.

Z anglického originálu „Do Swimming 

Goggles Limit Microbial Contamination of 

Contact Lenses?“, zveřejněného v odbor-

ném časopise „Optometry and Vision 

Science“, Vol. 88, No. 4, str. 456–460, přeložil 

Ing. Pavel Šebek.

Studii provedli Yvonne T. Wu (BOptom), Jess Tran 

(BOptom), Michelle Truong (BOptom), Najat Harmis 

(BSc), Hua Zhu (PhD) a Fiona Stapleton (PhD, FAOO) 

z institutu „Brien Holden Vision Institute“ v Sydney, New 

South Wales, Austrálie, a vzdělávací instituce „School 

of Optometry and Vision Science“ z University of New 

South Wales v Sydney, New South Wales, Austrálie.

obr. 1  Průměrný počet bakterií získaný 
z kontaktních čoček při plavání 
s plaveckými brýlemi a bez nich

obr. 2  Průměrný počet bakterií získaný ze 
silikon-hydrogelových a hydrogelo-
vých kontaktních čoček při plavání 
s plaveckými brýlemi a bez nich

tab. 1  Srovnání počtu bakterií nalezených 
na kontaktních čočkách u plavců 
bez brýlí a ve vzorku vody

čočky nekryté brýlemi (jednotky CFU/čočka)

silikon-hydrogelové čočky hydrogelové čočky vzorky vody 
(jednotky CFU/ml)

rozsah 0–1 210 0–735 40–295

průměr 120 103 205

medián 28 30 285

s brýlemi

0–930

0–1 210 0–735
0–255

s brýlemibez brýlí bez brýlí

silikon-hydrogelové čočky hydrogelové čočky
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Nasloucháte svým

klientům?
důvod potíží a jak je chcete řešit. Vyplatí 

se to, protože pokud vám bude váš zá-

kazník rozumět, bude přístupnější vašim 

doporučením. A možná si ušetříte řadu 

budoucích problémů.

Velmi důležité je také nabídnout klien-

tům zkušební pár nových čoček. Uživatelé 

mají možnost vyzkoušet si návyk na nové 

čočky a plně si tak uvědomit změny 

a zlepšení stavu. Velmi užitečné je přitom 

využití fotografií předního segmentu oka 

klienta – přímo na nich můžete demon-

strovat zlepšující se stav očí v důsledku 

používání nových lepších čoček. Pokud 

nemáte potřebné vybavení, použijte 

alespoň tabulky zobrazující stupňování 

problémových stavů. 

Ať už se tedy jedná o nováčka, který 

od čoček teprve něco očekává, nebo 

o zkušeného uživatele s určitou kompli-

kací, nezapomeňte především pozorně 

naslouchat. Jedině tak totiž můžete vybrat 

to skutečně správné řešení v podobě 

nejvhodnější kontaktní čočky.

Bc. Tomáš Dobřenský

Professional Services Manager and 

Area Manager, CooperVision Limited, 

tdobrensky@coopervision.com 

Literatura:

Chatham, M.: Some of the fitting considerations arising 

in day-to-day practice, 6to6 Magazine, duben 2010 

Aplikátoři kontaktních čoček se i dnes musí věnovat různým hledis-
kům, která zajistí jejich klientům bezpečné a pohodlné používání 
kontaktních čoček. V každodenní praxi se setkáváme jak s novými 

klienty, tak se stávajícími nositeli. Všichni si zasluhují individuální péči, 
řada principů je však společná.

Využití všech příznaků, které nám 

klient popisuje, a důsledné sledování 

anamnézy a jejího vývoje nám poskytuje 

jedinečnou příležitost rozpoznat všechny 

případné obtíže bránící pohodlnému 

používání kontaktních čoček. Umožňuje 

nám zjistit, proč mají stávající nositelé 

nepříjemné pocity při nošení čoček. Je 

důležité naučit se pozorně naslouchat, 

klást otevřené otázky a věnovat klientovi 

dostatek času, aby nám mohl popsat 

všechny své potíže. V průběhu diskuze 

bychom se vždy měli zajímat o pocity 

pohodlí na konci dne. 

V posledních letech se pro řadu apli-

kátorů staly jednoznačnou volbou silikon-

-hydrogelové čočky. Nabízejí nositelům vy-

sokou propustnost pro kyslík a příležitost 

používat čočky v prodlouženém režimu 

nošení. Silikon obsažený v čočkách však 

zvyšuje hodnotu modulu pružnosti v po-

rovnání s čistě hydrogelovými materiály.

Vyšetření na štěrbinové lampě nám 

pak umožňuje posoudit vše, co se děje 

na očích našich klientů. S vyšší hodnotou 

modulu pružnosti se u některých nositelů 

čoček znovu objevují komplikace jako 

SEALS nebo CLPC. Proto bychom měli 

zvláštní pozornost během rutinního vy-

šetření na štěrbinové lampě věnovat hor-

nímu segmentu rohovky a nikdy bychom 

neměli zapomenout na everzi horního 

víčka. Větší množství hlenu v slzném filmu 

může být známkou většího podráždění 

víček čočkou, a to i v případech, kdy je 

tarzální spojivka hladká a bez viditelných 

známek změn. 

Mluvit o výhodách nových kontakt-

ních čoček je vždy důležité a patří to 

k zásadním dovednostem úspěšných 

prodejců. U klientů, kteří nemají obtíže se 

stávajícím typem čoček, se můžeme setkat 

s  překvapením. Proč vlastně chceme mě-

nit něco, co funguje? U těch klientů, kteří 

mají nějaké obtíže, bychom měli detailně 

vysvětlit, co chceme dělat a jaký přínos by 

pro ně měla změna mít. V obou případech 

si udělejte dostatek času na vysvětlení 

toho, co změnou sledujete nebo kde je 
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Vliv  
kosmetických výrobků

na povrch oka

počtu „omlazujících“ výrobků; zdá se, že 

kosmetický průmysl hodlá „zkrášlovat“ 

spotřebitelky až do pozdního věku. I když 

mezi uživateli kosmetiky a výrobků pro 

líčení očí převládají ženy, kosmetické vý-

robky začíná používat také stále více mužů, 

především ty na tvář a na oči. 

Kosmetické výrobky a oko

Odhaduje se, že přibližně 70 % žen 

používá kosmetické výrobky určené 

k použití kolem očí. Kosmetické výrobky 

se běžně aplikují na oblast víček, na řasy 

a také do těsné blízkosti vývodů Meibom-

ských žláz na okraji víčka (obr. 1). Výrobci 

produktů pro líčení očí v posledních 

letech propagují své zboží na základě 

jeho schopnosti nerozmazávat se nebo 

se nestírat; tyto produkty se však obtíž-

něji odstraňují. Kosmetické výrobky často 

označené jako „voděodolné“ obsahují ole-

je, vosky nebo látky na bázi silikonu, které 

zvyšují odolnost proti působení slz a potu. 

V současnosti nejsou k dispozici žádné 

publikované články, které by informovaly 

o vlivu kontaminace slz prostřednictvím 

výrobků pro líčení očí na normální funkci 

a fyziologii slzného filmu. Oční odborníci 

jistě znají situaci, kdy při vyšetření štěrbi-

novou lampou mohou u některých paci-

entek pozorovat v slzném filmu mnoho 

malinkých částeček materiálu z očního 

make-upu (obr. 2).

a nošení  
kontaktních čoček

Kosmetické výrobky, jako je řasenka nebo tužka na oči, obsahují 
řadu složek (pigmenty, oleje, vosky a konzervační látky), které se 
z místa aplikace dostávají do blízkosti nebo i do přímého kontaktu 

s řasami, povrchem oka a okolními tkáněmi. Vliv těchto látek na povrch 
oka, včetně slzného filmu a rohovky, není zcela dobře známý a stejně tak 
se doposud věnovala jen malá pozornost tomu, jaký vliv mají kosmetické 
výrobky kontaminující kontaktní čočky. Ačkoli se všechny kosmetické 
výrobky před tím, než se dostanou ke spotřebitelům, pečlivě testují, byla 
v literatuře popsána řada nepříznivých účinků kosmetických výrobků 
a toaletních potřeb. Tento článek nabízí přehled současných poznatků 
o kosmetických přípravcích a jejich vlivu na příznaky pacientů a nošení 
kontaktních čoček. 

Kosmetický průmysl má za sebou 

další rok, ve kterém lámal rekordy v odbytu 

s tržbami opět o něco vyššími než v minu-

losti. V této době „odolávání hospodářské 

recesi“ zaznamenal kosmetický průmysl 

změny v demografii spotřebitelů, kteří tyto 

výrobky kupují; podle společnosti The NPD 

Group Inc., zabývající se průzkumem trhu, 

byl v roce 2005 průměrný věk ženy, která 

používá kosmetické výrobky, 17 let, zatím-

co dnes je to 13,7 let.1 Došlo také k nárůstu 
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kosmetických výrobků (řasenky) na po-

vrch oka. Goto a jeho spolupracovníci2 

pozorovali, jak se relativně velké množství 

kosmetických výrobků pro líčení očí pře-

sunulo na povrch oka pouhých 30 minut 

po jejich aplikaci, zejména u těch žen, 

které si své kosmetické výrobky aplikovaly 

do blízkosti očního víčka nebo na jeho 

okraj. Studie, které uvádějí komplikace 

spojené s použitím kosmetických výrob-

ků, zmiňují možné změny fyziologie oka, 

jež mají vliv na slzný film a žádají si další 

zkoumání. Předchozí zjištění spojila pou-

žívání make-upu s výskytem dysfunkce 

Meibomských žláz (MGD).3

Velmi malá pozornost byla doposud 

věnována vlivu kosmetických výrobků, 

které ulpívají na kontaktních čočkách bě-

hem nošení. Jejich konkrétní vlivy na zrak, 

příznaky suchého oka a snášenlivost kon-

taktních čoček nejsou zatím dobře známy. 

Kosmetické výrobky 
a kontaktní čočky

U pacientů, kteří používají kosmetické 

výrobky pro líčení očí a současně nosí 

kontaktní čočky, existuje vyšší pravděpo-

dobnost, že jejich čočky budou během 

nošení vystaveny prostředí s relativně 

vysokým množstvím olejů.4 Již dříve byly 

zaznamenány rozdíly ve schopnosti růz-

ných materiálů čoček, obzvláště silikon-

-hydrogelových, odolávat ukládání olejů/

tuků.5 V důsledku ukládání těchto usazenin 

na kontaktních čočkách dochází například 

ke změnám fyzikálních a/nebo chemic-

kých vlastností povrchů čoček6 a ke změ-

nám klinických vlastností čoček, včetně 

vzniku nepříjemných pocitů během 

nošení a výskytu nežádoucích příhod.7,8 

V případě měsíčních čoček poukázalo 

několik studií na relativní odolnost silikon-

-hydrogelového materiálu lotrafilcon B 

(čočky Air Optix Aqua, výrobce Ciba Vision) 

vůči tukovým usazeninám oproti jiným 

komerčně dostupným typům silikon-

-hydrogelových čoček, a to jak při zkou-

mání in vitro, tak in vivo.5,9 To lze alespoň 

částečně připsat úpravě povrchu těchto 

čoček plazmou, díky čemuž se na povrchu 

neusazují cizí látky včetně tuků. Kontaktní 

čočky z materiálu lotrafilcon B a s povr-

chem upraveným plazmou také vykázaly 

schopnost odolávat deformaci, která byla 

zjištěna u jiných typů čoček na opakova-

né použití při vystavení výrobkům pro 

odstraňování očního make-upu na bázi 

olejů a jejich kontaminaci těmito výrobky.4 

obr. 1  Kontaminace okraje horního víčka 
výrobkem pro líčení očí, který byl 
aplikován na okraj dolního víčka 
(fotografii poskytla Alison Ng – 
Univerzita v Cardiffu)

obr. 2  „Třpytivé“ znečišťující látky z kos-
metického výrobku usazené v pre-
korneálním slzném filmu (fotografii 
poskytla Alison Ng – Univerzita 
v Cardiffu)
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zvládnout, ale nemusí je vždy připisovat 

určitému typu kosmetického výrobku 

nebo jeho běžnému použití. 

Řasenka
Povrch rohovky je vystaven kontami-

naci celou řadou kosmetických výrobků. 

Z těch nejběžnějších můžeme jmenovat 

například lak na vlasy, tužku na oči, oční 

stíny, tvářenku, podkladový make-up 

nebo odličovač. Určit přesný účinek těchto 

výrobků použitých buďto jednotlivě, nebo 

v kombinaci je pro vědecké a klinické 

pracovníky nesmírně těžké. Bylo nahlá-

šeno několik případů, kdy se u pacientek 

po aplikaci řasenky objevily reakce jako 

kontaktní dermatitida a ztráta řas.11-13 Tako-

vé reakce se zdají být běžnější při použití 

výrobků, jako je barevná řasenka, zejména 

těch, které obsahují parafenylendiamin 

(PPD) nebo šelak.11-13 

Teoreticky mohou všechny výrobky 

s pigmenty určené pro líčení obsahovat 

kovy vyvolávající alergii, včetně niklu. 

Dermatitida očního víčka byla také dříve 

zaznamenána u pacientek s alergickou 

dermatitidou vyvolanou niklem po apli-

kaci řasenky a očních stínů.14 

Kromě relativně akutních problémů, 

jako je dermatitida, byly hlášeny i jiné 

dlouhodobé potíže. Byla mezi nimi např. 

infekční keratitida, pigmentové léze 

na spojivce a vzácný případ kanálkové 

obstrukce z důvodu zanesení dakryolitu15 

nebo kontaminace očního sekretu řasen-

kou (obr. 3). 

Povrch oka, řasenka  
a mikroby

Bakteriální infekce na povrchu oka se 

více vyskytují u lidí, kteří nosí kontaktní 

čočky, než u těch, kteří je nenosí, i když 

vznikají relativně zřídka a obyčejně jsou jen 

mírně závažné.16 Měkké kontaktní čočky 

mají podíl na polovině případů vzniku 

bakteriálních infekcí rohovky a bakteriální 

infekce často vzniká tehdy, když se použí-

vají kontaktní čočky a současně i kosme-

tické výrobky.16 V případě, kdy se nasadí 

kontaktní čočky a zároveň je na řasy nane-

sena řasenka, může dojít k růstu bakteriální 

flóry kolem oka. Proto je pro minimalizaci 

rizika vzniku infekce důležité kontrolovat 

růst bakterií v řasence. Výrobci kosmetic-

kých výrobků používají konzervační látky 

Současná legislativa 

Podle Směrnice 93/35/EHS platné 

v rámci Evropské unie nesmí kosmetický 

výrobek při aplikaci za běžných nebo 

za přiměřeně předvídatelných podmínek 

použití poškozovat zdraví lidí.10 Ačkoli se 

kosmetické výrobky před uvedením na trh 

přísně testují, u specifické skupiny uživa-

telů se může vyskytnout řada mírných 

nepříznivých účinků těchto výrobků. Ne-

příznivý účinek kosmetického výrobku je 

definován jako zdraví škodlivá reakce, kte-

rou lze připsat běžnému nebo přiměřeně 

předvídatelnému použití výrobku. Avšak 

informovanost o nepříznivých účincích 

je v populaci nedostatečná a omezená 

tím, že chybí oficiální a spolehlivý systém 

oznamování těchto nepříznivých účinků. 

Podle zásad Evropské kosmetické asociace 

(COLIPA) by se na oznamování nepřízni-

vých účinků měli podílet jak spotřebitelé, 

tak i odborníci v oblasti zdravotnictví. 

S ohledem na péči o oči by bylo pro 

oční odborníky dostačující, kdyby byly 

oznamovány nepříznivé účinky spojené 

například s podrážděním nebo alergickými 

reakcemi postihujícími kůži, oči nebo ústa. 

Asociace COLIPA ve svých pokynech na-

vrhuje, aby každá kosmetická společnost 

měla zavedený postup pro zvládnutí kaž-

dého oznámeného nepříznivého účinku 

a pro jeho důkladnější prověření. 

Důsledky pro oční 
odborníky

Je možné, že kosmetické výrobky 

mohou hrát roli při výskytu suchého oka, 

nestability slzného filmu, dysfunkce slzné 

žlázy, dermatitidy/přecitlivělosti, alergie, 

infekce a nesnášenlivosti kontaktních 

čoček. Ačkoliv jsou toxické a závažné 

nepříznivé účinky spojené s používáním 

kosmetických výrobků běžně eliminovány 

ještě před tím, než se výrobek dostane 

na trh, některé mírné nepříznivé účinky 

nemusejí být odhaleny a nahlášeny. Jak 

popisují následující příklady, kosmetické 

výrobky mohou být příčinou řady nepří-

znivých účinků, které odborníci sice umí 

Bylo zjištěno, že ke kontaminaci kon-

taktních čoček nasazených na oku dochází 

několika cestami, a to:

1. v pouzdře, kde se složky z výrobku 

pro líčení očí smíchají se slzami,

2. z rukou, které byly dříve v kontaktu 

s výrobkem pro líčení nebo odličování,

3. přímým přilnutím na povrch čočky 

během nošení buď při aplikaci kosmetic-

kého výrobku, nebo volným přechodem 

výrobku do slzného filmu. 

V případě bodu 2 se na silikon-hydro-

gelové čočky nejsnadněji usazují krémy 

na ruce, které obsahují velké množství 

tuků, jako je cholesterol, minerální olej 

a glycerin.4 Ukázalo se, že působením těch-

to látek mohou kontaktní čočky nabobtnat 

a stát se křehčí, v důsledku čehož je povrch 

čoček náchylnější k poškození.4 Proto se 

důrazně doporučuje umýt si před aplikací 

a vyjmutím čoček řádně ruce. 
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mikrobiální znečišťující látky. Avšak to, jak 

dobře lze předejít kolonizaci v pouzdře 

řasenky, závisí na osobní hygieně ženy, 

která ji používá.17 

Účinnost konzervačních látek proti 

kolonizaci, obsažených v řasenkách, byla 

již dříve také zkoumána. Jedna studijní 

skupina dospěla k závěru, že konzervační 

látky obsažené v řasenkách několika růz-

ných značek byly pro zabránění kolonizace 

bakterií Staphylococcus epidermidis a orga-

nismy Pseudomonas aeruginosa nedosta-

čující.17 Ve stejné studii bylo zaznamenáno, 

že v šesti ze sedmi případů infekce rohovky 

způsobené bakterií pseudomonas vznik-

la tato infekce sekundárně v důsledku 

poškrábání rohovky kartáčkem řasenky.17

Při opakovaném používání řasenky ně-

kolika uživatelkami, například v prodejně 

s kosmetikou, je obsah pouzdra řasenky 

vystavován větší mikrobiální kontaminaci. 

I opakované použití řasenky jednou uživa-

telkou má stejný efekt, avšak pomalejší. 

Aby se předešlo infekci spojené s kon-

taminací řasenky, doporučuje se vyměnit 

řasenku za novou jednou za půl roku 

v případě, že nenosíte kontaktní čočky, 

a jednou za 3–4 měsíce, pokud kontakt-

ní čočky nosíte.18,19 Z novějších důkazů 

však vyplývá, že jak ženy, které kontaktní 

čočky nosí, tak i ty, které je nenosí, by 

měly řasenku vyměnit každé tři měsíce.20 

Ve skutečnosti si však většina žen novou 

řasenku koupí, až vypotřebují tu stávající. 

Některé pacientky dokonce přidávají 

do kosmetických výrobků vodu nebo sliny, 

aby jim výrobky vydržely déle, čímž vzniká 

další riziko kontaminace.18

Další rady pro uživatelky make-upu 

jsou následující:21

•	 nepůjčovat kosmetické výrobky 

nikomu jinému,

•	 po výskytu infekce zakoupit nové 

kosmetické výrobky,

•	 nepoužívat starý aplikátor s novým 

pouzdrem kosmetického výrobku,

•	 nasazovat kontaktní čočky před 

líčením.

Průzkum, který byl proveden na Uni-

verzitě v Alabamě, ukázal, že uváděný 

rozsah životnosti kosmetických výrobků se 

pohybuje od šesti měsíců až do pěti let.22 

Zkoušející také uvedli, že u 37 % pouzder 

řasenek vyšel test mikrobiální kontamina-

ce pozitivní. 

V závěru studie, kterou provedl Pack 

a jeho spolupracovníci20, se uvádí, že 

„i když je infekce, kterou lze připsat pou-

žívání řasenky, jen zřídkakdy zdokumen-

tována, existuje pravděpodobnost jejího 

výskytu“. V klinickém prostředí s vysokým 

pracovním výkonem je pro lékaře větším 

problémem léčba infekce než určení 

zdroje infekce.20

 

Vliv na příznaky suchého  
oka či pocitu nepohody  
(diskomfortu)

Mezi příznaky, které uvádějí pacienti, 

se ne vždy vyskytují klinické příznaky na-

rušení povrchu oka. Z tohoto důvodu je 

pravděpodobné, že mnoho pacientů, kteří 

pocítí příznaky suchého oka nebo nepo-

hodlí (týká se to jak nositelů kontaktních 

čoček, tak i těch, kteří je nenosí), může mít 

jen marginální suché oko a nemá tedy vy-

loženě porušený povrch oka nebo patolo-

gii očního povrchu. Zjišťování suchého oka 

nebo diskomfortu klinickými prostředky 

přináší menší výskyt těchto potíží než po-

užití speciálně vytvořených dotazníků pro 

pacienty. Například ve studii, kterou pro-

vedl Caffery a jeho spolupracovníci23, 

byly zjištěny klinické příznaky suchého 

oka u 13 % populace, která používala 

kontaktní čočky. Avšak speciálně vytvo-

řený dotazník zaměřený na suché oko 

odhalil příznaky suchého oka u 50,1 % 

lidí ze stejné studijní skupiny.23 

Ačkoli jsou dotazníky citlivým 

prostředkem k odhalení příznaků 

suchého oka a pocitu nepohodlí, 

v klinické praxi může být tato metoda 

často považována za těžkopádnou. 

Při hledání jednoduchých prostředků 

ke zjištění takových příznaků předložili 

Michel Guillon a Cecile Maissa soubor 

otázek, které lze pacientovi položit 

při běžné prohlídce v rámci primární 

zdravotní péče a které umožní efek-

tivnější identifikaci daných příznaků.24  

obr. 3  Kontaminace očního sekretu řa-
senkou (fotografii poskytla Alison 
Ng – Univerzita v Cardiffu)
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ků. Doposud nebyly provedeny žádné 

studie, které by zkoumaly schopnost 

různých výrobků pro péči o kontaktní 

čočky odstraňovat z čoček znečišťující 

látky z kosmetických výrobků. Avšak 

i za normálních podmínek nošení (bez 

účinků kontaminace výrobky k líčení) 

zůstává na čočkách i po očištění značné 

množství depozit lipidů a bílkovin.26,27 

Při opětovném vystavení čoček pro 

opakované použití znečišťujícím látkám 

z kosmetických výrobků může postupně 

časem docházet ke zhoršování vlastností 

čoček, i když se čočky denně čistí. Z této 

logiky můžeme usuzovat, že použitím jed-

nodenních čoček na jednorázové použití 

je možné eliminovat jakékoli postupné 

zhoršení výkonu čoček způsobené touto 

formou kontaminace. 

Závěr

Ačkoli může být nesmírně obtížné 

stanovit konkrétní souvislost mezi výrobky 

pro líčení očí a příznaky pacienta, existuje 

vysoké podezření na tuto souvislost, která 

si zasluhuje další zkoumání. Kontaminace 

kontaktních čoček znečišťujícími látkami 

z výrobků pro líčení očí může svým půso-

bením zhoršit funkci, fyzikální vlastnosti 

a fyzikální strukturu čoček. Například pou-

žití výrobků pro líčení očí je často spojeno 

s příznaky suchého oka a pocitu nepohod-

lí. Lékaři by tedy měli v klinické praxi pama-

tovat na to, že kosmetické výrobky mohou 

přispět k výskytu příznaků marginálního 

suchého oka a diskomfortu a poskytnout 

pacientům vhodná doporučení. 

Z anglického originálu „Impact of Cosmetics on the 

Ocular Surface and in Contact Lens Wear“ autora 

Dr. Camerona Hudsona, publikovaného v časopise 

Optometry Today 30. 9. 2011, přeložila překladatelská 

agentura a korigovala Mgr. Jana Balíková.

Dr. Cameron Hudson je odborník v oblasti optometrie 

a ředitel pro odborné záležitosti společnosti Ciba Vision 

ve Spojeném království a v Irsku. Je odpovědný za od-

borná školení a vzdělávání v oblasti kontaktních čoček 

a současných osvědčených postupů v klinické praxi. 

Seznam odkazů můžete nalézt na http://www.opto-

metry.co.uk/clinical/index – klikněte na název článku 

a pak na odkaz „References available for download“. 

pacientů, kteří čočky nenosili). Autoři 

studie však neuvádějí, zda toto zjištění 

souviselo s kontaminací povrchu oka hyd-

ratačními výrobky, nebo zda by jednotlivci, 

kteří používají hydratační výrobek (např. 

k ošetření pokožky), mohli být náchylnější 

k příznakům suchého oka nebo k pocitu 

nepohodlí. Tato studie dokazuje, že ten-

dence k citlivosti na výrobky pro líčení 

u těch pacientů, kteří zaznamenávají suché 

oko nebo pocit nepohodlí, je společná jak 

pro ty, kteří kontaktní čočky nosí, tak i pro 

ty, kteří je nenosí, a že v klinické praxi by se 

nemělo podceňovat dotazování pacientů 

ohledně používání výrobků k líčení.24 

Navzdory tomu, že u lidí, kteří nosí 

kontaktní čočky, je tendence uvádět 

příznaky pocitu nepohodlí v oku větší 

než u lidí, kteří čočky nenosí, souvislost 

mezi používáním výrobků pro líčení očí 

a příznaky suchého oka je společná pro 

pacienty z obou skupin. Pro odborníky 

má rozhodování o tom, jaký materiál 

kontaktních čoček nebo způsob nošení 

čoček je pro pacientku používající výrobky 

pro líčení očí nejvhodnější, významné dů-

sledky, a to s ohledem na skutečnost, jaká 

je u pacientky pravděpodobnost výskytu 

souvisejících příznaků. 

Silikon-hydrogelové kontaktní čoč-

ky pro opakované použití s povrchem 

ošetřeným plazmou vykazují za běžných 

podmínek nošení lepší odolnost vůči 

usazování lipidů, a to zejména čočky 

vyrobené z materiálu lotrafilcon B.5 Čočky 

z materiálu lotrafilcon B navíc vykazují při 

vystavení běžným znečišťujícím látkám, 

které se vyskytují v kosmetických výrob-

cích, odolnost vůči fyzikálním změnám 

ve struktuře čoček.4 

Můžeme předpokládat, že povrchově 

aktivní látky obsažené ve výrobcích pro 

péči o kontaktní čočky mohou z čoček 

během čištění alespoň částečně odstranit 

znečišťující látky z kosmetických výrob-

Tyto jednoduché otázky byly vyvozeny 

z velké studie s více než 800 pacienty (502 

z nich nenosilo kontaktní čočky, 309 je 

nosilo). Jejich prostřednictvím se má zjistit 

(a) výskyt příznaků, (b) závažnost příznaků, 

(c) typ příznaků (např. pálení, pocit su-

chosti, škrábání, bolest) a (d) získat analýza 

příznaků, ke kterým existuje predispozice 

v závislosti na prostředí.24 

V této studii byl zaznamenán vyš-

ší výskyt příznaků suchého oka nebo 

diskomfortu u lidí, kteří nosili kontaktní 

čočky, než u těch, kteří je nenosili, avšak 

nejběžnější typ zaznamenaného příznaku 

byl v každé skupině jiný. Nositelé kontakt-

ních čoček častěji popisovali své příznaky 

(podle dotazníku McMonnies zaměřeného 

na suché oko)25 z hlediska pocitu suchosti, 

zatímco ti, kteří kontaktní čočky nenosili, 

častěji popisovali své příznaky z hlediska 

pocitu bolesti. 

Ze skupiny lidí, kteří kontaktní čočky 

nosili a u kterých se příznaky vyskytly, se 

u 26 % z nich příznaky objevily v době, 

kdy měli kontaktní čočky nasazené.24 U lidí 

s příznaky, kteří kontaktní čočky nenosili, 

se u 64 % z nich příznaky objevily v době, 

kdy měli na tváři make-up.24 

Tato studie dále zjistila vysoký počet 

pacientů, u kterých se příznaky objevily 

při použití hydratačních krémů (81 % pa-

cientů, kteří nosili kontaktní čočky, a 84 % 


