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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

rozhlížíme-li se kolem sebe, vidíme mnoho nepocti-
vosti, lží, podvodů, korupce, projevů zlé vůle, bezcitnosti, 
krádeží, zrady – mohla bych vyjmenovávat řadu dalších 
negativních jevů v naší společnosti ještě dlouho...

To vše probíhá – jak jsme zvyklí z vyjadřování v po-
litickém životě – napříč politickými stranami. Negativní 
jevy v našem okolí se projevují napříč celou společností 
– nezáleží na věku, vzdělání, sociálním postavení, inteli-
genci ani na ostatních atributech.

Pokud sledujeme dění v naší společnosti, čteme a posloucháme sdělovací 
prostředky, vyvolává to v každém z nás smutek a beznaděj. Sledujeme-li navíc 
četná soudní jednání, při nichž závažná svědectví prostě nejsou připuštěna, 
uvědomujeme si bezmocnost našeho občana ještě intenzivněji.

Vždycky jsem se snažila o pozitivní myšlení – vždyť přece člověk je na světě 
proto, aby konal dobro! Přiznávám, že vytváření pozitivního vztahu vyžaduje 
čím dál větší úsilí... Proto se s vámi chci podělit o několik povzbudivých zážitků 
z posledních týdnů.

Prvním z nich je skutečnost, že na Fakultě biomedicínského inženýrství 
ČVUT končí tříleté prezenční studium první absolventi bakalářského studijního 
programu Biomedicínská a klinická technika, obor Optika a optometrie. Těším 
se na to, že řada našich absolventů výrazně posílí kvalitu pracovníků v oborech 
optika a optometrie.

Další pozitiva se mě týkají zcela osobně: před třemi týdny jsem byla náhle 
přinucena používat při chůzi hůl. Obávala jsem se, že cestovat pražskou hromad-
nou dopravou by bylo asi riskantní. Skutečnost byla naprosto opačná. Setkávala 
jsem se s mimořádnou vstřícností a snahou mi pomoci – a to od lidí „napříč 
společenským spektrem“. Projevy laskavosti mě těšily především od mladých lidí, 
kteří jsou nám většinou představováni jako draví, sobečtí a bezohlední (věděla 
jsem, že takové hodnocení se většinou netýká studentů – vysokoškoláků, se 
kterými se setkávám na dvou fakultách).

Další velice pozitivní zážitek jsem prožila jako řidička na silnici nedaleko 
Kolína při návratu do Prahy. Řidičských zkušeností mám dost, navíc musím 
podotknout, že celý život funguji jako rodinný taxikář. Asi po 25 letech se mi 
stalo, že jsem píchla pneumatiku. Kufr plný, rezerva pod jeho dnem. Než jsem 
stačila naplánovat další aktivity, ozvalo se vedle mne: „Mohu vám s něčím 
pomoct?“ Dodnes jsem přesvědčena, že to byl anděl, kterého mi seslal bůh. 
Neměl křídla, vypadal reálně, tmavovlasý, velice šikovný občan Kolína, který 
zařídil vše potřebné – včetně prkénka pod hever, naplnění zcela prázdné rezervy 
a montáže. Já jsem byla tak zmatená, že jsem si ani neuvědomila SPZ jeho vozu. 
Když jsem mu chtěla poděkovat, velice rezolutně odmítl.

Tak vám všem, vážení čtenáři našeho krásného časopisu Česká oční optika, 
ráda sděluji, abyste nepropadali smutku z negativních jevů v naší společnosti, 
protože dobrý člověk ještě žije! Snažme se mu pomáhat, bude nám všem líp!

Přeji vám krásné, radostné dny.

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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MARKETING

Každoročně v této rubrice 
sledujeme vývoj oboru oční 

optika v sousedním Německu. 
To je známé mimo jiné tím, že 
má velmi dobře a přesně zpra-
cované informace o svém trhu, 
vývoji a trendech. Díky těmto 
informacím dokážou naši optičtí 
kolegové lépe a přesněji rea-
govat na vývoj situace na trhu. 
Mohou pak lépe a výhodněji 
investovat peníze do marke-
tingu a také výrazně lépe vést 
své obchody – oční optiky. Je 
velká škoda, že takové podrob-
né informace nejsou dostupné 
i u nás. Určité pokusy o shro-
máždění podobných informací 
u nás sice již proběhly, řada 
firem se však brání údaje o svém 
hospodaření poskytnout.

Využijme tedy možnost podívat se 
opět po roce na trh oční optiky v Němec-
ku. Některá čísla se dají použít i u nás, 
jiná naopak vůbec ne, přesto je zajímavé 
a poučné si tato čísla prohlédnout. 

Základní údaje roku 2011
Celkový obrat optického oboru 

i přes krizi pozvolna stoupá již několik 
let. Rozdíl mezi rokem 2010 a 2011 činí 
+2,5 % (graf 1).

Struktura celkového obratu je rozdě-
lena následovně: 80,5 % obratu tvoří pro-
dej obrub a brýlových čoček, 8,9 % tvoří 
prodej kontaktních čoček a 10,6 % tvoří 
další doplňkové zboží a naslouchadla.

Trend, který je jednoznačně vidět 
i u nás, se v Německu potvrdil také. 
Vzrostl počet výměn brýlových čoček 
do stávajících brýlových obrub. Tímto 
způsobem bylo v Německu prodáno 
téměř 12 milionů kusů brýlových čo-
ček. I přes zvýšení počtu výměn lehce 
stoupala průměrná cena prodaných 
brýlových čoček.

Pro dodavatele brýlových obrub 
je vždy důležitá struktura prodeje brý-
lových obrub podle materiálů, z nichž 
jsou obruby vyrobeny. Již několik let 
se potvrzuje, že pozvolna klesá počet 
prodaných vrtaných brýlí – v loňském 
roce klesl jejich prodej z 3,8 % na 3,6 %.

Oční optika 

v Německu 

Celkový obrat optického maloobchodního trhu 5,04 mld. eur

Počet prodaných brýlí 11,1 mil. kusů

Počet prodaných brýlových čoček 34,5 mil. kusů

Počet provozoven očních optik 12 030

Počet zaměstnanců v optikách přibližně 49 000

Počet vzdělaných v oboru 6 498
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Prodej brýlových obrub podle materiálu

Kovové 72,1%

Plastové 16,9 %

Brýle vázané na silon 7,4 %

Vrtané brýle 3,6 %

V kategorii brýlových čoček všechny překvapil výrazný 
nárůst prodeje víceohniskových brýlových čoček. Podíl mezi 
jednoohniskovými a víceohniskovými čočkami dosáhl his-
torického poměru 66,8 % ku 33,2 %. Stejně tak i nadále roste 
počet prodaných plastových brýlových čoček, a to přesto, že 
se v době krize očekával větší návrat minerálních čoček.

Prodej brýlových čoček podle materiálu

Plastové 89,8 %

Minerální 10,2 %

Jednoohniskové 66,8 %

Víceohniskové 33,2 %

Podobně jako u nás i v Německu kontinuálně roste počet 
provozoven očních optik. Ve snaze získat větší podíl na trhu 
a zvýšit obrat firem se otvírají nové provozovny, které často 
s posláním oční optiky nemají mnoho společného. Počet 
optik v České republice již lehce přesáhl 1 400. V Německu je 
provozoven již 12 030, v roce 2010 jich bylo 11 960.

Jednoduchým dělením zjistíme, že v České republice připa-
dá na jednu oční optiku 7 500 obyvatel včetně dětí a kojenců. 
V Německu je to 6 650 obyvatel.

Určitou kuriozitou, kterou u nás neznáme, je to, že v Ně-
mecku je na pracovních úřadech měsíčně evidováno průměr-
ně 800 optiků, kteří jsou nezaměstnaní a hledají práci. 

Růst počtu optik se samozřejmě nevyhnul ani řetězcům. 
Podíl počtu optik patřících do řetězců dosáhl v roce 2011 
necelých 16 % (celkem 1 869 provozoven, viz graf 2).

Abychom měli přehled o struktuře očních optik v Němec-
ku kompletní, doplňme si ještě počet optik, které jsou členy 
některého nákupního a marketingového sdružení (graf 3). 
V Německu se jedná o velmi populární metodu zlepšování 
jak ekonomických, tak především marketingových možností 
nezávislých optik. U nás je uvedený způsob sdružování stále 
velmi opatrný a rozhodně nedostatečný. Otázkou je, co naše 
sdružení nabízejí.

Při výčtu struktury optik v Německu nelze vynechat 
fenomén, kterým je řetězec Fielmann. Společnost Fielmann 
má dnes více než 600 provozoven a v roce 2011 dosáhla 
obratu 1,053 mil. eur. V optikách Fielmann se prodalo celkem 
6,74 milionu brýlí, což je 32 brýlí denně na každou provo-
zovnu. V optikách, ve skladech a v centrále pracuje celkem 
14 214 zaměstnanců.

Jak jsem zmínil již v úvodu, je velká škoda pro celý náš 
trh, že dodavatelé a optici nejsou schopni se dohodnout 
na spolupráci a pomoci tak statistická čísla v České republice 
výrazně zpřesnit.

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

První Poradenská 
oPtická vymyslický

Rezervujte si čas 24. 10. 2012 na druhý ročník velmi 
úspěšného jednodenního semináře určeného pro maji-
tele nezávislých očních optik v ČR.
Témata budou mimo jiné z oblasti vedení a řízení optik, 
marketingu, trendů v optice, hodnocení v optice. 
Přednášet budou odborníci, kteří mají optikům co říct.

sledujte informace na www.ppo.cz

inzerce

graf 1  Celkový obrat v oboru oční optiky v miliardách eur

graf 2  Nárůst počtu optik patřících do řetězců za posledních 10 let

graf 3  Počet optik celkem a z toho počet členů nákupních a marketingových 
sdružení



model

one

model

two

modelmodel

three

model

four

model

fi ve

modelmodel

six

modelmodel

seven

model

eight

Samozabarvovací polarizační brýle Drivewear
mění plynule svou barvu a zatmavení podle množství a kvality světla kolem vás.

Současně blokují odlesky, zvyšují kontrast a zostřují vidění. K dodání v plan i dioptrickém provedení.

BRÝLE P

prezentace celé kolekce na
www.drivewear.cz

Brýle pro řidiče Drivewear dodává Optika Čivice.



E PRO ŘIDIČE

®

Reklamní reportáž v motoristickém 
pořadu České televize.

50 reklamních spotů a 6 
reklamních rozhovorů
o brýlích Drivewear na
rádiu Impuls.

Velkoplošné bilboardy 
v Praze a na dálnici D1. 

Přizpůsobitelné bilboardy
v ostatních místech republiky 
s  kontaktem na oční optiku.

Ekonomické, motoristické 
a společenské časopisy – 
reklamní články.

Stránky www.drivewear.cz 
s možností uvedení adresy 
konkrétní optiky
(při nákupu alespoň
8 kusů brýlí Drivewear).

Auta společnosti Transmed 
polepená motivem 

Drivewear.

Plakát Drivewear ve 
formátech A2 a A3 na 

dveře nebo výlohy optik 
a obchodů.

Reklamní materiály
pro koncového 

zákazníka.

Oboustranné samolepky
Drivewear na dveře

nebo výlohy optik.www.drivewear.cz

zabarvení při 

zatažené obloze

zabarvení za 

denního světla v autě

zabarvení za jasného 

slunečního světla

brýle pro řidiče

www.drivewear.czzabarvení při 
zatažené obloze

zabarvení za 
denního světla v autě zabarvení za jasného 

slunečního světla

brýle pro řidiče

brýle pro řidiče
zde v prodeji

®

Pro optiky ve formátu A5 
s kontaktem na konkrétní 
oční optiku – vhodné do 

poštovních schránek nebo 
pro rozdávání v okolí optiky.

kolekce brýlí pro řidiče

Inteligentní

brýlové čočky

samozabar vovac í  po la r i začn í

www.drivewear.cz

brýle pro řidiče

Oční optika ABC Optik
náměstí T. G. Masaryka 15

457 89 Benešovwww.ABCoptik.cz
info@ABCoptik.cz

Samozabarvovací polarizační brýle Drivewear

mění plynule svou barvu a zatmavení podle množství

a kvality světla kolem vás. Současně blokují odlesky,

zvyšují kontrast a zostřují vidění.

TELEVIZE

ČASOPISY

POTISK AUTOMOBILŮ

PLAKÁTY

POS MATERIÁLY LETÁKY

SAMOLEPKY

VENKOVNÍ REKLAMA

INTERNET

ROZHLAS

podpora pro partnery kampaně

více na www.drivewear.cz/podpora

E
a
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PSYCHOLOGIE PRODEJE 

PSychOlOgie 
PrOdeje 8. část
To, že zákazníkovi musíme 

pozorně naslouchat, už bylo 
popsáno v pravidle č. 4 v čísle 
2/2011. Musíme však nejenom 
naslouchat tomu, co nám zákaz-
ník právě sděluje, ale také tomu, 
co nám opravdu sdělit chce. 

Sami moc dobře víme, že se nám 
často nedaří vyjádřit to, co si přejeme, 
dosti srozumitelně, aby nám i náš 
partner porozuměl. Jsem přesvědčený, 
že si každý z nás dovede představit, co 
mám na mysli. Vždyť sami zažíváme 
v našem soukromém životě mnoho 
nedorozumění, která vznikají na základě 
vzájemného nepochopení nebo nedo-
statečného vysvětlení našich potřeb. Ze 
stejných důvodů vznikají nedorozumění 
i mezi zákazníkem a prodávajícím. Ob-
čas si zkrátka neuvědomíme, že když 
vysvětlujeme něco, čemu my rozumí-
me, nemusí ten druhý chápat či vědět, 
o čem mluvíme. To, co jsme zákazníkovi 
z našeho pohledu zcela jasně vysvětlili, 
mohl on pochopit úplně jinak a teprve 
až v praxi při nošení brýlí mu dojde, 
jak jsme to vlastně mysleli, a v horším 
případě zjistí, že to takto vůbec nechtěl. 
V takových případech pak dochází k ty-
pickým dohadům mezi prodavačem 
a zákazníkem: „Tohle jste mi neřekl!“ ... 
„Ale já jsem vám to vysvětlil!“

Pozorným nasloucháním a také 
pozorováním zákazníka dokáže správ-
ný prodávající velmi dobře a správně 
rozpoznat zákazníkova opravdová přání 
a skutečné potřeby. Stejně tak důležité 
však je, abychom rozpoznali, jakou má 
zákazník motivaci k nošení brýlí. Tato 
motivace je u zákazníků dána různými 
důvody. Hlavní důvod je samozřejmě 
zákazníkův vizus jako takový, ale není 
to jistě důvod jediný. Někteří zákazníci 
nosí brýle i bez dioptrií, jen jako módní 
doplněk.

Z praxe víme, že především mladší 
hypermetropové nepoužívají brýle tak 
dlouho, dokud jim stačí jejich akomo-
dační šíře. Těžko si nechají vysvětlit, že by 
měli nosit brýle na dálku, když vidí stejně 
dobře bez brýlí jako s brýlemi. U těchto 
zákazníků je zapotřebí trochu opatrnosti 
a trpělivosti. Hypermetrop a začínající 
presbyop je určitě perspektivní zákazník 
pro nabídku progresivních brýlí, avšak 
v počáteční fázi presbyopie je jeho 
motivace k celodennímu nošení brýlí 
určitě velmi malá, zvláště, když do dálky 
vzhledem ke své akomodační šíři vidí 
ještě dobře. V těchto případech nezvýší 
zákazníkovu motivaci k nošení brýlí 
ani astigmatizmus zjištěný ke stávající 
hypermetropii. Uvědomme si, že pokud 
tento zákazník dosud používal ke své 
spokojenosti příležitostně hotovky ze 

supermarketu, nebude mít zcela jistě 
žádnou potřebu a motivaci používat 
brýle na dálku, a to ani přes zjištěný astig-
matizmus, jehož korekcí se zvýší vizus 
o půl řádku či o celý řádek. Jak už bylo 
řečeno, s tímto zákazníkem je zapotřebí 
mít trpělivost – víme přece, že pres-
byopie nezadržitelně pokračuje, takže 
pokud zvolíme nejnižší možnou korekci 
do blízka (která bude ve skutečnosti cca 
korekcí do dálky) a pokud optimálně 
uspokojíme potřeby zákazníka, navštíví 
nás brzy s potřebou korekce nejenom 
do blízka, ale i do dálky. V opačném 
případě, tedy pokud mu „vnutíme“ pro-
gresivní čočky ke korekci vidění do dálky 
a do blízka s ohledem na hypermetropii 
nebo nalezený astigmatizmus, nebude 
zákazník spokojený, brýle nebude pou-
žívat a do naší optiky se už zcela jistě ne-
vrátí. Navíc s velkou pravděpodobností 
nebude chtít o progresivních brýlích ani 
slyšet. Není snad toto jeden z důvodů, 
proč se v naší republice prodává tak 
málo progresivních brýlí ve srovnání 
s ostatními evropskými zeměmi?

Podíváme-li se na skupinu myopů, je 
jisté, že ti zákazníci, u nichž je výše jejich 
korekce do dálky podobná jejich adici, 
mají problémy se zvykáním na progre-
sivní čočky a jistě je mnoho takových, 
kteří mají své krásné a drahé progresivní 
brýle uloženy doma v drahém pouzdře 
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v šuplíku. Avšak přesto, že tito zákazníci 
jsou všeobecně označováni za „problé-
mové“ uživatele progresivních brýlí, ne-
musí tomu tak vždy být a při správném 
posouzení zákazníkovy motivace může 
být takový „předem ztracený“ zákazník 
naopak velmi vděčný a spokojený.

V těchto případech je zapotřebí 
všímat si zákazníka, sledovat, jak se 
chová, jak je oblečený a také jaké má 
zaměstnání. Když se nám podaří odhad-
nout, že na sebe dbá a že se pohybuje 
ve společnosti, tak je pro něj zcela jistě 
menší zlo omezené zorné pole do blízka 
než nutnost sundávat si brýle nebo je 
posouvat na čelo při čtení. Tento zákaz-
ník bude s progresivními brýlemi určitě 
spokojený.

Jedním z hlavních motivačních 
aspektů pro zákazníka je zcela jistě 
obruba. Pokud se zákazník do obruby 
zamiluje na „první pohled“, můžeme 
si být zcela jisti, že s tímto zákazníkem 
žádné problémy nebudou a žádné 
negativní vlastnosti, například u pro-
gresivních čoček, nebude téměř vůbec 
vnímat. V případě, že už si zákazník 
vybral obrubu a „zamiloval“ se do ní, je 
namístě si dobře rozmyslet a posoudit, 
zda je vhodné začít tomuto zákazníkovi 
vybranou obrubu rozmlouvat vzhledem 
k nějakým technickým parametrům 
progresivních čoček. Dnes už je každý 
renomovaný výrobce progresivních 
čoček schopen vyrobit a dodat vysoce 
kvalitní progresivní čočky, které velmi 

dobře fungují téměř v každé obrubě. 
Centrování a optimalizace optických 
ploch pomocí videoterminálů nám 
pomáhá takovéto případy s úspěchem 
řešit a opodstatňuje i vyšší cenu. 

Nedávno mi jedna optička vyprá-
věla o zákaznici, která si vybrala obrubu 
velmi nízkou, a to natolik, že se do ní 
žádné progresivní čočky „nevešly“. Tuto 
obrubu s progresivní korekcí však chtě-
la za každou cenu. Zmíněná optička 
vyřešila tento případ velmi originálním 
způsobem, který mě sice trochu šokoval, 
ale jsem přesvědčený, že tato zákaznice 
je velmi spokojená. Jelikož bylo jasné, že 
se u čoček i s tím nejkratším koridorem 
opticky účinná část adice odbrousí, ob-
jednaly se brýlové čočky s vyšší adicí, tak 

aby v díle na čtení v té části, která zůstala 
zachována, byla zachována i předepsaná 
dioptrická hodnota adice.

Tento případ je zcela jistě výjimečný 
a ojedinělý, já bych v žádném případě ta-
kovýto způsob korekce nedoporučoval 
ani nikomu neradil. Uvedl jsem to pouze 
jako názorný příklad toho, co všechno 
je možné a především jak je motivace 
zákazníka důležitá. Stejně tak je pro nás 
důležité dokázat motivaci zákazníka 
správně rozpoznat.

Richard Baštecký
richard.optik@seznam.cz

www.richard-optik.cz

Pokračování příště.

E-learning a nejenom kreditovaný

Partneři:
HOYA Lens

AMBG
SOVER

B&S

www.richard-optik.cz

inzerce

shutterstock©
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STRÁNKY SČOO

Kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA 2012

15.–16. září 2012, Univerzitní 
kampus Bohunice, Brno

Již sedmý ročník vzdělávacího 
kongresu zařazeného do kreditního 
systému proběhne během víkendu 
15.–16. září 2012 v Univerzitním kampu-
su Bohunice v Brně. Odborný program 
a ostatní podrobnosti o konání kongre-
su naleznete v příloze vložené v tomto 
čísle časopisu. 

Za účast na jednom dni kongresu 
budou každému účastníkovi uděleny 
čtyři kredity, za celý kongres tedy obdr-
žíte osm kreditů.

Registrujte se prosím on-line přes 
webové stránky www.scoo.cz (odkaz je 
v pravé horní části úvodní strany webu), 
kde také naleznete veškeré aktualizova-
né informace. Poslední možný termín 
registrace je 27. srpna 2012.

Těšíme se na přátelské setkání s vámi 
na kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2012 
v Brně.

Diskuzní fórum 
po Kongresu 
OPTOMETRIE-OPTIKA 
2012

16. září 2012, 14.30–17.00 hod, 
velká přednášková aula, Univerzitní 
kampus Bohunice, Brno

Vážení čtenáři, jistě jste se již do-
slechli, že v tomto roce zaznívají veřejně 
na adresu představenstva SČOO hlasy 
kritizující jeho práci a působení. Zástupci 
skupiny vyjadřující tyto kritické názory 
vyzývali ke svolání zvláštní valné hro-
mady Společenstva. Nepodařilo se jim 
však zajistit pod svoji výzvu potřebný 
počet podpisů členů Společenstva, 
proto nám nevznikla povinnost valnou 
hromadu svolat.

Jelikož však bereme jakýkoli počet 
kritických hlasů vážně a také vzhledem 
k tomu, že při komunikaci se skupi-
nou nespokojených optiků dochází 
ke zřejmým nepochopením a nedoro-
zuměním, rozhodli jsme se dát prostor 

k diskuzi všem, kteří o ni mají zájem, a to 
velmi praktickým způsobem. K prodisku-
tování různých názorů a všech nejasností 
využijeme Kongres OPTOMETRIE-OPTI-
KA 2012, který pořádáme v září v Brně 
a kterého se bude účastnit velká skupina 
českých optometristů a optiků.

Diskuzní fórum proběhne ihned 
po ukončení kongresu, a to v neděli 
16. září 2012 od 14.30 do 17.00 hodin 
ve velké přednáškové aule Univerzitního 
kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno.

Aktuální informace o kongresu na-
leznete v příloze tohoto časopisu a také 
na webových stránkách www.scoo.cz. 

Těšíme se na veřejné prodiskutování 
všech témat a názorů.

Představenstvo SČOO
scoo@scoo.cz

iNfOrmace 
ze SPOleČeNStva
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+  10 různých barevných 
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+  výškově nastavitelná deska 

NOVINKA
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ZPRÁVY REDAKCE

Vzdělávací centrum 
THE VISION CARE 
INSTITuTE®  
of Johnson & Johnson, 
s. r. o., v Praze přivítalo 
svého patnáctitisícího 
účastníka

THE VISION CARE INSTITUTE® of 
Johnson & Johnson, s. r. o., v Praze je 
vzdělávací zařízení, které je součástí 
celosvětové sítě Johnson & Johnson 
Vision Care. Poskytuje kontaktologům 
vzdělávání a podporu s cílem zvýšit 
spokojenost jejich pacientů. Účastníci 
kurzů si zde rozšiřují odborné znalosti 
a zdokonalují své dovednosti, což jim 
umožňuje udržet krok s rychlým tem-
pem vývoje péče o zrak.

Institut poprvé otevřel své brány 
účastníkům před šesti lety a v červnu le-
tošního roku přivítal svého patnáctitisícího 
účastníka odborného kurzu, kterým se stal 
Christian Kehrer.

Pražský THE VISION CARE INSTITUTE® 
dosáhl svého současného úspěchu pře-
devším díky vysoké úrovni interaktivity 
kurzů a důrazu na jejich praktickou stránku. 
Jedinečná kombinace různých metod 
výuky je zárukou spokojenosti účastníků, 
kteří z kurzů odjíždějí se záměrem využít 
nabyté poznatky ve své praxi.

Kurzy umožňují systematické vzdělá-
vání a respektují odborné znalosti účastní-
ků. Náplň kurzů je vyvíjena ve spolupráci 
s respektovanými odborníky z oboru, 
očními lékaři, optometristy a kontaktology 
z akademické obce a zejména se speci-
alisty přímo z praxe, kteří v kurzech také 

osobně přednášejí. Díky všestrannému 
mezinárodnímu nastavení probíhá 
většina přednášek v mateřském jazyce 
účastníků.

Oblast péče o zrak se rychle rozvíjí, 
proto je důležité, aby zkušení odborníci 
disponovali nejenom dobrými všeobec-
nými znalostmi o nejnovějších trendech, 
ale aby také mohli diskutovat o těchto 
tématech do hloubky s ostatními kolegy 
a aby je mohli otestovat v profesionál-
ním prostředí ještě před jejich zave-
dením ve své praxi. To je důvod, proč 
THE VISION CARE INSTITUTE® neustále 
posiluje svou pozici nezávislé speciali-
zované platformy pro oční odborníky 
a poskytuje jim adekvátní podporu 
prostřednictvím nepřetržitého a objek-
tivního vzdělávání. Důraz je od samého 
počátku kladen na technické vybavení. 
Výuka je podporována pomocí vysoce 
interaktivních metod, účastníci například 
mohou sledovat každý představovaný 
postup přímo v praxi díky propojení 
hlavního auditoria s několika vyšetřova-
cími místnostmi.

Pr a ž s k é  v zd ě l áv a c í  c e n t r u m  
THE VISION CARE INSTITUTE® bylo zalo-
ženo v roce 2006, přičemž první centrum 
vzniklo v Jacksonvillu v USA v roce 2004. 
V současné době existuje 15 center 
po celém světě včetně pěti v regionu 
Evropy, Blízkého východu a Afriky. Spe-
cializovaných kurzů v těchto centrech 
se doposud celosvětově zúčastnilo více 
než 70 000 účastníků.  

zPrÁvy redakce

Jubilejní patnáctitisící účastník kurzů Christian Kehrer
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Společnost 
HOYA otevřela 
specializovanou 
výrobní laboratoř 
v Maďarsku

V dubnu letošního roku byl opětov-
ně otevřen výrobní závod společnosti 
HOYA v lokalitě Ayutthaya v Thajsku, 
který byl postižen při katastrofálních zá-
plavách v říjnu loňského roku. Další krok 
v expanzi svého výrobního potenciálu 
učinila společnost HOYA vybudováním 
klíčového produkčního uzlu v Evropě. 
Rozšířený výrobní závod Hoya Lens 
Manufacturing v maďarské Matészalce 
byl slavnostně otevřen v červnu a jako 
specializovaná laboratoř pro výrobní 
čočky bude zásobovat evropský trh.

V tomto závodě HOYA nově zajišťuje 
jak výrobu kompletní řady plastových 
free-form progresivních brýlových čo-
ček, tak prémiových antireflexních po-
vrchových úprav a materiálů s vysokým 
indexem na evropské půdě. Pomocí 

nejmodernějších přístrojů jsou zde 
vyráběny exkluzivní produkty, jako jsou 
progresivní free-form čočky Hoyalux iD, 
celosvětově nejodolnější antireflexní 
povrchová úprava Hi-Vision LongLife 
a prémiový materiál s nejvyšším in-
dexem Eyvia 1.74. Kromě toho závod 
Hoya Lens Manufacturing v Maďarsku 
pokračuje i v produkci minerálních skla-
dových a výrobních čoček a barvených 
plastových čoček.

Díky tomuto výrobnímu závodu 
hodlá HOYA dále zlepšit servis a dodací 
lhůty pro své zákazníky v Evropě a tedy 
i v České republice.

Veletrh OPTI 2013 
s novým logem 
a podtitulem

Veletrh OPTI Mnichov se v posled-
ním lednovém týdnu příštího roku 
(25.–27. 1. 2013) představí v inovované 
podobě. Pořádající společnost GHM Ge-

sellschaft für Handwerksmessen mbH 
představila nedávno nové logo a také 
nový podtitul „Mezinárodní veletrh pro 
optiku & design“.

Nový slogan veletrhu OPTI zní  
„MAXIMEYES!“ Tato slovní hříčka ele-
gantně shrnuje cíl pořadatelů – snahu 
o neustálé zvyšování a posilování 
nabídky a služeb směřující k úspěšné 
účasti vystavovatelů a spokojenosti 
odborných návštěvníků. „V posledních 
několika letech jsme vyprofilovali vele-
trh OPTI jako nejdůležitější mezinárodní 
platformu v oboru oční optiky na začát-
ku obchodního roku. Nové logo a nová 
podoba jsou dalším logickým krokem 
potvrzujícím postavení, kterého veletrh 
dosáhl v uplynulých pěti letech,“ řekl Di-
eter Dohr, generální ředitel a prezident 
společnosti GHM, jež je organizátorem 
veletrhu. 

Redakce

Výrobní závod Hoya Lens Manufacturing v maďarské Matészalce
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OPTOMETRIE

Suché oko je pojem defi-
novaný již Hippokratem 

(460–377 př. n. l.). Stav pojme-
novaný xeróza popisoval jako 
suchost rohovky s následným 
oslepnutím. Názory na vznik su-
chého oka a definice pojmu se 
po léta měnily. Naposledy bylo 
suché oko definováno na me-
zinárodní konferenci v Madridu 
v roce 2003, kdy se lékaři na zá-
kladě dlouhodobých výzkumů 
sjednotili na rozdělení podle tří 
hledisek – etiologie, histopato-
logie a klinické závažnosti. 

Úvod
Výraz suché oko se dnes používá 

zcela obecně jako pojem pro stav 
destabilizace kvality slzného filmu bez 
ohledu na kritéria hodnocení. Slzný 
film je nedílnou součástí anatomické 
i refrakční stavby oka. Pokud není slzný 
film v pořádku, dochází k osychání 
rohovky, erozím a následně podstatně 

větším komplikacím. Problém vzniká 
nadměrnou evaporací (odpařováním) 
nebo sníženou sekrecí slz.

Slzný film a jeho složení
Slzný film se skládá ze tří vrstev, jeho 

celková tloušťka je přibližně 10 μm. 
Vnější část je tvořena lipidy, které jsou 
produkovány Meibomskými žlázkami 
ve víčkových okrajích. Tato vrstva zabra-
ňuje odpařování vodné složky a udržuje 
takové povrchové napětí filmu, aby slzy 
samovolně nevytékaly z oka. Střední 
vodná složka je produkována Krauseho 
žlázkami a slznou žlázou. Tvoří 90 % cel-
kového objemu slz a obsahuje mnoho 
látek nezbytných pro výživu a hydrataci 
rohovky. Vnitřní mukózní vrstva je produ-
kována pohárkovými buňkami, které se 
nacházejí v rohovce. Tato vrstva udržuje 
slzný film ve spojení s povrchem oka. 
Velmi důležitou úlohou slzného filmu 
je přenos kyslíku k rohovce, což je hlavní 
zdroj okysličování. Způsob okysličování 
ovlivňuje výživu a metabolizmus rohov-
ky. Pokud je přísun kyslíku ze vzduchu 
nedostatečný, dochází k neovaskulari-
zaci rohovky z důvodu hledání jiného 

zdroje kyslíku. V souvislosti s tím pak 
dochází ke vzniku edému v důsledku 
změny metabolizmu. To přímo souvisí 
s mírou transparence rohovky.

Slzy jsou produkovány v množství 
0,5–0,6 ml během 12–16 hodin. Jedná 
se o lehce kyselé prostředí s hodnotou 
pH 7–7,4. Mrkáním dochází k roztírání slz 
po povrchu oka. Tím je povrch neustále 
očišťován a dezinfikován. Zároveň se 
hydratuje rohovkový epitel. Při správném 
množství slz a dobré kvalitě slzného 
filmu bychom měli pozorovat slzný val 
podél marga dolního víčka s výškou 
2 mm. Při mrknutí se slzný film roztírá 
po povrchu oka a pomalu stéká, resp. 
dochází k pomalému rozpadu lipidové 
složky. Suchost oka může prozradit 
i nadměrná frekvence mrkání.

Příznaky suchého oka
Se suchým okem se můžeme se-

tkat v podobě symptomu. Klient si 
v anamnéze stěžuje na pálení, řezání, 
pocit suchosti a cizího tělíska v oku, 
může si stěžovat na světloplachost nebo 
paradoxně i na nadměrné slzení. Důvod 

Suché OkO
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suchosti oka lze hledat pomocí anamné-
zy. Kromě obtíží, na které si klient stěžuje, 
je třeba zjistit nástup problému a provést 
podrobnou zdravotní anamnézu.

Anamnéza
Z hlediska etiologie lze zjistit hormo-

nální nerovnováhu (souvisí přímo s po-
ruchou činnosti některých endogenních 
žláz), dlouhodobé užívání léků (např. 
diuretik, která se běžně užívají při léčbě 
vysokého krevního tlaku), systémová 
onemocnění, časté záněty, trauma nebo 
neurologické poruchy. První etiologická 
skupina je častěji ovlivněna věkem podle 
toho, jak se mění hormonální produkce 
nebo dochází k projevu systémových 
onemocnění. Další skupinou jsou přímé 
primární poruchy slzotvorby, které se 
projevují na jednom oku či na obou 
očích. 

Sledujeme-li sociální a pracovní 
anamnézu klienta, zjišťujeme velmi často 
nadměrnou práci u počítače a pobyt 
v klimatizovaných nebo zakouřených 
a prašných prostředích.

Z hlediska celkové zdravotní ana- 
mnézy zjišťujeme nejčastěji poruchu 
funkce štítné žlázy, hypertenzi, revma-
toidní artritidu, alergie, ekzémy atp. 
Deficit slzotvorby se týká i poruch příjmu 
potravy a alkoholismu.

Slzný film může být narušen i v sou-
vislosti s dlouhodobým nošením kon-
taktních čoček. 

Stanovení množství 
slzného filmu

Protože slzotvorba je měřitelná, 
lze provedením jednoduchých testů 
zjistit, zda klient suchým okem trpí. 
Nejjednodušším testem je Schirmerův 
test. Pomocí savých proužků, které se 
zavěsí za okraj spodního víčka v jeho 
vnější třetině, se odečítá množství slz 
naslzené za 5 minut. Oko by za tuto 
dobu mělo naslzet 15 mm. Protože však 
dochází k dráždění, je toto množství 
naslzeno podstatně rychleji. Lze tedy 
konstatovat, že pokud oko slzí pomaleji 
nebo neslzí vůbec, jedná se o suché či 
sušší oko. Dalším používaným testem je 

tzv. Break-up-time test. Při tomto testu 
pozorujeme rychlost rozpadu lipidové 
vrstvy. Při obarvení fluoresceinem pod 
kobaltovým světlem (nejlépe s oran-
žovým filtrem) lze pozorovat rychlost 
rozpadu (praskání) lipidové vrstvy. Běžná 
rychlost rozpadu je 10 sekund.

Při prohlídce předního segmentu 
pak můžeme pozorovat výšku nižší než 
2 mm slzného sloupce při margu dolní-
ho víčka, ostré horizontální nařasení spo-
jivky při margu dolního víčka ve vnější 
třetině. Po obarvení fluoresceinem pak 
sledujeme drobné eroze (obr. 1). Víčka 
i spojivka bývají zarudlé.

Slzy jsou vysokodioptrickou slož-
kou refrakčního systému oka, proto 
jejich deficit ovlivňuje kvalitu vidění. 
Při refrakčním měření si lze všimnout 
urputného promrkávání. Vždy, když slzy 
pokryjí povrch oka, obraz se zaostří. 
Tento problém je typický u osob s ke-
ratokonem. Problém je, že následné 
dráždění rohovky a její eroze přispívají 
k další progresi obtíží. 

Léčba suchého oka
Klientovi, který má problém se 

suchým okem, lze doporučit aplikaci 
umělých slz. V tomto případě je třeba dát 
pozor na umělé slzy s konzervanty, které 

mohou problém podpořit. V mnohých 
případech slzný film regeneruje. V jiných 
případech je třeba používat umělé slzy 
dlouhodobě. Novou metodou léčby 
suchého oka je aplikace okluze slzných 
bodů. Slzy se déle udrží na oku, protože 
jsou odváděny pouze horními body. 

Mnozí klienti pociťují pouze ne-
pohodlí, důvod tohoto stavu si však 
neuvědomují, stejně jako to, že řešení je 
poměrně jednoduché. Velmi nevhodně 
pak používají např. oftalmoseptonex 
nebo i borovou vodu. Bohužel se ve své 
praxi setkávám i s klienty, nositeli kon-
taktních čoček, kteří používají místo 
umělých slz multifunkční čisticí roztoky!

Závěr
Podstatně komplikovanější je stav 

skutečné suchosti oka. V tomto případě 
dochází k permanentnímu rozsáhlému 
poškozování rohovkového epitelu 
a řešení je poměrně komplikované. Tito 
klienti patří zcela do péče lékařů. Proto 
je velmi důležité správně určit příčiny 
a rozsah obtíží.

Bc. Martina Nováková, MSc Optom
msc.optom@centrum.cz

obr. 1  Eroze rohovky po obarvení fluoresceinem



Marketingové stratégie, typológia zákazníkov 
a úloha značky v očnej optike, to boli témy už 
štvrtého ročníka odborného kongresu Sagitta 
Academy Day. Zorganizovala ho spoločnosť 
Sagitta, spol. s r.o., v apríli 2012 v prekrásnom 
prostredí Vysokých Tatier. Spoluorganizátorom 
kongresu bola spoločnosť CooperVision 
Limited, jeden z najväčších producentov kon-
taktných šošoviek vo svete. Štvorhviezdičkový 
hotel Patria pri Štrbskom plese bol na dva 
dni miestom stretnutia odborníkov z oblasti 
predaja očnej optiky.

Sagitta ako silný partner v predaji značkových 
produktov sa v odborných prednáškach 
zamerala na umenie spoznávania zákazníkov 
kupujúcich okuliare a šošovky. Väčšina prezen-
tácií smerovala k cieľu ako správne odhadnúť 
a spoznať správanie zákazníka a ako mu podľa 
predstáv splniť nákupné túžby. 

Najväčší záujem však vzbudil tvorivý workshop 
– interaktívna komunikácia medzi účastníkmi 
pri hľadaní a typovaní toho správneho zá-
kazníka. Účastníci mohli otestovať sami seba 
a súčasne vyskúšať si predajné stratégie.

Zástupcovia spoločnosti CooperVision 
Limited Roman Veselý a Tomáš Dobřenský 
sa venovali najmä atraktivite kontaktných 
šošoviek v optickom obchode a ich aplikácii, 
ako aj odstraňovaniu mýtov pri ich predaji. 

Sobotný spoločenský večer moderoval Štefan 
Skrúcaný, okrem vtipov a spievania rozhodol 
tiež o najlepšom tíme z poobedňajšieho 
tvorivého workshopu. Dobrá nálada pretrvala 
medzi účastníkmi počas družných rozhovo-
rov a disco zábavy – ako vždy so Sagittou – až 
do skorých ranných hodín. 

Zopár postrehov účastníkov 
Sagitta Academy Day:

„Veľmi podnetný kongres, 
odnášam si množstvo prí-
jemných dojmov a nových 
vedomostí, určite sa zúčast-
ním aj nabudúce.“
Optika In, Bratislava 

„Školenie bolo podnecujúce, program super.“
Optika Vision, Bratislava

„Ahoj slovenský optik, mô-
žeš ľutovať, že si sa nezú-
častnil na Sagitta Acade-
my Day 2012, lebo toľko 
skvelých rád, informácií 
a toľkej zábavy si si doma 

určite neužil!“
Jana Ďurková, Očná optika, Stupava 

„Super akcia, prínos po 
všetkých stránkach + super 
relax.“
Miroslav Robel, Očná 
optika, Partizánske 

„Sagitta Academy Day je dlhodobo kvalitná od-
borná akcia s vynikajúcimi teoretickými i prak-
tickými informáciami pre očné optiky, zároveň 
vždy spojená s výbornou zábavnou zložkou.“
ZOOM Zrakové centrum, Hlohovec 

„Ako vždy, kongres Sagitta Academy Day v nás 
zanechal samé pozitívne pocity. Sagitta patrí 
medzi top firmy, ktoré sa príkladne starajú 
o svojich zákazníkov (klientov).“
Optika Centrum, s.r.o., Košice

„Tohtoročný kongres Sagitta Academy Day bol 
výnimočný v tom, že na tvorivom workshope 
sa optici mohli viac zblížiť, vymieňať si svoje 
nápady pri predaji, nebolo to čisto o teoretic-
kých poznatkoch. Večerný program sa firme 
Sagitta vydaril ako vždy.“
M&M Očná optika – K. Mészáros, Šaľa

„Akcia bola na vynikajúcej úrovni. Z roka na 
rok táto úroveň rastie. Popoludňajší workshop 
sa veľmi páčil a doporučujem aj ostatným 
zúčastniť sa na budúcej Sagitta Academy Day.“
Optika Vísus, Štúrovo

„Profesionálne zorganizované stretnutie po 
stránke organizačnej, tematickej a voľnoča-
sovej.“
M.C. – Optika AD, Nitra

„Vynikající atmosféra a zajímavé přednášky. 
Prostě SUPER víkend v Tatrách.“
RNDr. Renata Giacintová, Brno

„Dojmy: bolo to skvelé, praktické, poučné, 
zábavné, hlavne poobedňajší workshop. So 
zábavou sme sa veľa nových vecí dozvedeli 
a poučili. Bolo fantasticky. Ďakujeme celej 
Sagitte!“
Jana Britaňáková, Očná optika, Nižná 

„Doteraz najlepší Sagitta Academy Day:) Super 
prednášky aj zábava.“
KM OPTIK, Nová Dedinka

„Efektívnejšie využitie marketingu v meniacom 
sa svete očnej optiky.“
Optika Millennium, Trnava

 „Bolo to výborné a inšpirujúce a na profesio-
nálnej úrovni.“
JN Optik Service, Poprad

„Výborná zmena obsahu Sagitta Academy 
Day. Zameranie témy na človeka – zákazník 
aj optik.“
Art optika, Košice

Tešíme sa na Vás opäť v roku 2013.

Sagitta, spol. s r.o.

Sagitta academy day 2012



  17

SUBVENS
Brýlová čočka, která zlepší život lidí - populace mladšího a středního věku.
Schopnost akomodace lidského zraku je na svém maximu kolem 9. roku života.  
Následujícími roky se tato schopnost snižuje. Ve věku od 20 do 40 let není ještě potřeba  
korekce do blízka, ale začnou se projevovat příznaky spojené s únavou očí při dlouhodobé  
práci na střední a blízkou vzdálenost.
Brýlové čočky SUBVENS ocení lidé ve věku od 20 do 40 let, bez ohledu na to, jestli jsou 
krátkozrací, dalekozrací nebo mají astigmatismus.

karta GARANCIE

GARANČNÍ KARTA
ke všem BČ Subvens

jednoohniskové 
brýlové čočky

SUBVENS = akomodační subvence

www.sagitta.eu

Výrobce:
Sagitta, spol. s r. o.,
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421/2/49 20 55 55
e-mail: objednavky@sagitta.sk

Výhradní distributor pro ČR:
SAGITTA Ltd., spol. s r. o.,
Železná 2, 619 00 Brno, Česká republika
Bezplatná linka: 800 172 332
e-mail: objednavky.cocky@sagitta-brno.cz
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OPTOMETRIE

PříČiNy 
keratOkONu
Ke r a t o k o n u s  j e  d e g e -

nerat ivn í ,  nezánět l ivé 
a často progresivně probí-
hající onemocnění rohovky, 
vyskytuj íc í  se v prevalen-
c i  p ř ib l i žně  1 :2000 .  J eho 
charakter ist ickým znakem 
je si lné vyk lenutí  rohovky 
(keratektázie). Příčinou kera-
tokonu jsou dědičné faktory 
i vlivy prostředí. Od té doby, 
co se ve větší míře realizují 
laserové operace rohovky 
(Las ik)  k  úpravě refrakční 
vady, byl zaznamenán zře-
telný vzestup tzv. iatrogenní 
keratektázie. Přesný počet 
případů lze pouze odhado-
vat. Vývoj moderních metod 
( k e r a t o g r a f i e ,  Pe n t a c a m 

apod.) usnadňuje diagnózu 
keratokonu a dokáže odhalit 
již velmi časná stadia, která 
dříve vůbec nebyla diagnos-
tikována. Tento článek po-
dává stručný přehled objas-
něných příčin keratokonu, 
o nichž se v současné době 
mezi odborníky diskutuje.

Genetické příčiny

Ve většině případů se keratokonus 
vyskytuje spontánně, aniž by byl znám 
výskyt v rodině. Rodiny, ve kterých 
by se keratokonus vyskytoval ve více 
generacích, jsou evidovány velmi 
zřídka, takže na první pohled geneticky 
podmíněný základ uniká (obr. 1). Téměř 
10 % všech pacientů s keratokonem 

však vykazuje pozitivní rodinnou 
anamnézu (Bisceglia a kol., 2005). 
Existují určité argumenty, které svědčí 
pro geneticky podmíněný výskyt 
keratokonu. Jsou to především údaje 
o rozdílech keratokonu při srovnání 
jednovaječných a dvojvaječných dvoj-
čat a výskyt keratokonu u geneticky 
podmíněných onemocnění (Downův, 
Marfanův, Ehlers-Danlosův, Noonanův 
a Alportův syndrom). Forma dědičnosti 
může být recesivní i dominantní.

Vliv dědičnosti 
na keratokonus

V rodinách, kde se keratokonus vy-
skytuje, je jeho prevalence u blízkých 
příbuzných asi 3 % (Bisceglia a kol., 
2009), což je výskyt asi 67krát vyšší 
než u běžné populace. Jsou popsány 
oba typy dědičnosti – jak dominantní, 
tak recesivní. Nejčastěji je pozorován 
autosomálně dominantní typ dědič-

1. část
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nosti. Na typu dědičnosti se uplatňuje 
variabilita penetrance i míra postižení. 
Výraz penetrance vyjadřuje v genetice 
pravděpodobnost, že určitý gen se 
projeví určitými znaky. Penetrance 
60 % tedy znamená, že příznaky cho-
roby se vyskytnou u 60 % všech osob 
s odpovídajícím genem, zatímco 40 % 
osob zůstává nepostižených. Tyto 
osoby však mohou změněný gen 
přenést na své potomky, u nichž se 
pak příznaky mohou projevit. Úplná 
penetrance znamená úplné předání 
příznaků onemocnění, neúplná pene-
trance znamená, že potomci mohou 
být projevů ušetřeni, nebo mohou 
být postiženi modifikovaným genem, 
ovlivněným celou řadou vnějších 
faktorů, nebo také může projevu one-
mocnění zabránit náhoda.

Stupeň projevu (expresivita) může 
být při penetranci genu variabilní 
(obr. 2).

Frustní forma keratokonu nemusí 
u postižené osoby vyvolat žádné 
obtíže, avšak při závažném průběhu 
může být nevyhnutelným řešením 
i transplantace rohovky.

Neúplná penetrance a variabilní 
expresivita genu keratokonu mohou 
být příčinou toho, že onemocnění 
není diagnostikováno u všech jedinců, 
u kterých se změněný gen vyskytuje. 
Jedinými symptomy, které se na zá-
kladě neúplné penetrance nebo nízké 
expresivity genu jeví jako příznaky 
keratokonu, mohou být nepravidelný 
astigmatizmus nebo asymetrická ro-
hovková topografie. V řadě menších 
studií bylo prokázáno, že u více než 
50 % rodičů jedinců s keratokonem 
byly nalezeny rohovkové nepravidel-
nosti a změny na topografu, aniž by byl 
keratokonus diagnostikován (Gonzales 
a kol., 1992, Rabinowitz, 1998). Technic-
ký pokrok a především topografické 
měření rohovky umožňuje v současné 
době mnohem přesnější vyšetření 
a včasnější diagnostiku.

Výsledky výzkumu u dvojčat 
Před zavedením molekulární bio-

logie v genetice patřily studie jedno-
vaječných a dvojvaječných dvojčat 
k nejdůležitějším zdrojům informací 

obr. 2  Rozdílné projevy keratokonu (vlevo frustní forma, vpravo progresivní forma)

obr. 3 Bow-Tie forma keratokonu obr. 5  Marginální pelucidní degenerace, často 
pozorovaná v oblasti Solné komory

obr. 4  Decentrace keratokonu – forma, která se často vyskytuje v severním Tyrolsku

obr. 1  Rodokmen rodiny z Ekvádoru s častějším výskytem keratokonu  
(červená = nepostižení, modrá = keratokonus, čtvereček = muži, kolečko = ženy)
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o možnostech genetické příčiny klinic-
kých projevů a onemocnění. Čím vyšší je 
konkordance (shoda) mezi jednotlivými 
dvojčaty, tím vyšší je pravděpodobnost, 
že příčinou jsou genetické faktory a ne 
vliv okolního prostředí. V případech, kdy 
projevy příznaků u dvojčat nesouhlasí, 
hovoříme o diskordanci. Na genetickou 
příčinu projevu poukazuje i skutečnost, 
že je konkordance u jednovaječných 
dvojčat vyšší než u dvojvaječných. 

Existuje několik studií o výskytu ke-
ratokonu u dvojčat, které probíhaly ještě 
před zavedením moderních keratografů 
a možnosti vyšetření tudíž byly velmi 
omezené (Edwards a kol., 2001). Většina 
studií potvrzuje spíše konkordanci než 
diskordanci.

McMahon referuje o dvou jednova-
ječných párech, u nichž má jedno dvojče 
klinicky prokazatelný keratokonus, za-
tímco druhé dvojče má zcela normální 
keratografické hodnoty (McMahon 
a kol., 1999). Tato neshoda v nálezech 
u jednovaječných dvojčat vypovídá 
o tom, že příčinou vzniku onemocnění 
nejsou pouze geny, ale i další zevní 
faktory.

Alpská údolí a forma 
keratokonu 

Jako argument pro dědičnost 
keratokonu se stále častěji uvádí jeho 
zvýšený výskyt na určitých územích, 
ať je to např. Černý les (Schwarzwald), 
nebo Alpy. Geny jsou relativně stabilní 
v sousedících oblastech i v izolovaném 
okolí. Důkaz pro genetickou souvislost 
mezi formou keratokonu a místem 
původu zatím neexistuje. Přesto se 
vyskytují ojedinělé odkazy, které svědčí 
o určité souvislosti, a to především 
tam, kde se v určitých velkých uza-
vřených skupinách – ať už je to velká 
rodina, nebo údolí v Alpách – častěji 
vyskytují určité formy keratokonu.

Analýza údajů o pacientech z kon-
taktologické praxe v Innsbrucku (Ty-
rolsko) ukazuje, že se určité formy 
keratokonu objevují v určité uzavřené 
oblasti v Alpách častěji a popisuje 
typické formy pro jednotlivé oblasti. 
Například v Dolomitech je dominant-
ní tzv. Bow-Tie forma keratokonu 
(obr. 3), v severotyrolských Alpách se 

objevuje převážně decentrace kerato-
konu (obr.  4), v oblasti Solné komory 
(Salzkammergut) se naopak nejčastěji 
vyskytuje tzv. marginální pelucidní 
degenerace (MPD, obr. 5). Z těchto 
předběžných zjištění je možné vyvodit, 
že jednotlivé formy keratokonu mají 
genetickou složku, což ovšem vyža-
duje ještě vědecké ověření. 

Geny keratokonu
Přáním všech genetiků, kteří se 

zabývají keratokonem, je nalézt takový 
gen, který by byl schopen vysvětlit 
vznik většiny keratokonů. 

Jeden gen kódující protein odpo-
vídá definovanému úseku DNA, který 
obsahuje informace pro určitý protein. 
Gen je složen z různých podskupin, 

intronů a exonů. Genetická informace 
obsažená v exonu představuje vlastní 
informaci, která je později vyjádřena 
v proteinech. Introny neobsahují 
žádné informace, vázané na proteiny.

Při pátrání po genetické příčině 
se hledají geny, které mají jednoznač-
ný vztah ke keratokonu. Vzhledem 
k tomu, že se keratokonus může 
vyskytovat jako jeden ze symptomů 
u různých onemocnění, lze předpo-
kládat, že gen odpovědný za vznik jiné 
choroby se může podílet i na vzniku 
keratokonu. U Alportova syndromu, 
u kterého se keratokonus rovněž 
může vyskytovat, se jedná o poruchu 
tvorby kolagenních vláken typu IV – 
tento kolagen je prokazatelný i v růz-
ných vrstvách rohovky. Odpovídající 
gen COL4A by tedy mohl být genem 
odpovědným za vznik keratokonu. 
Další výzkumy však tento názor ne-
potvrdily.

Genetická souvislost s keratoko-
nem byla předpokládána u více genů, 

které souvisejí s jednotlivými typy 
kolagenu (VSX1, SOD1). Např. VSX1 je 
gen, který se uplatňuje v embryonální 
fázi vývoje obličeje a očí. Tuto možnou 
souvislost mezi genem a keratokonem 
studoval v několika italských rodinách 
Bisceglia, ale skutečný vztah se ani 
jemu nepodařilo prokázat (Bisceglia 
a kol., 2005).

Gen SOD1 je gen na 21. chromozo-
mu, který je vázán na enzym superoxid- 
dismutáza 1 (SOD1). Řada studií sice 
poukazuje na jeho nižší obsah v ro-
hovce při keratokonu, avšak výrazné 
spojení s keratokonem nebylo nikde 
prokázáno. Podobně byla zkoumána 
řada dalších genů, avšak jasně proka-
zatelná vazba na keratokonus nebyla 
nikde nalezena. 

Francouzská skupina vědců (Macé 
a kol., 2011) srovnávala RNA dese-
ti  rohovek s keratokonem. Auto-
ři studie vyšetřili více než 100 000 
transkripcí RNA. V případě 87 genů 
mohli určit významné rozdíly u ke-
ratokonu vzhledem ke srovnávací 
skupině bez keratokonu, avšak roz-
manitost jednotlivých genů nemohla 
ani v tomto př ípadě poskytnout 
jednoznačné výsledky. Z uvedených  
87 genů jich bylo u rohovek s keratoko-
nem 69 podregulováno a 18 bylo „vy-
soce regulovaných“. Těchto 18 genů se 
účastnilo primárně těch genů, které se 
podílejí na tvorbě mucinu, extracelu-
lárních tkání a na výstavbě stresových 
proteinů. Dále jsou popisovány geny, 
které se podílejí na vývoji a diferenciaci 
buněk, a mohou ovlivnit vzestup bu-
něk, které způsobují apoptózu (zánik 
buněk) keratocytů, čímž je omezena 
regenerace rohovky. Tím lze vysvětlit 
ztenčení rohovkového stromatu u ke-
ratokonu.

zvýšený výskyt určité formy keratokonu 
na určitém uzavřeném území se stále 

častěji uvádí jako argument pro dědičnost 
keratokonu.
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Keratokonus jako 
příznak systémového 
onemocnění   

V dřívějších dobách, před vstupem 
molekulární biologie do výzkumu ke-
ratokonu, platilo, že jeho výskyt – ať už 
jako samostatného projevu, nebo jako 
součásti jiného onemocnění – má ge-
netickou příčinu. Týkalo se to především 
onemocnění pojivové tkáně, k níž je 
třeba počítat i stroma rohovky. K těmto 
onemocněním, jejichž součástí může, 
ale nemusí být keratokonus, patří ná-
sledující syndromy: Marfanův syndrom,  
Ehlers-Danlosův syndrom, zvýšená lá-
mavost kostí (Osteogenesis imperfecta). 
Mezi další onemocnění, která mohou být 
spojena s výskytem keratokonu, patří 
Downův syndrom, Leberova kongeni-
tální amauróza nebo atopický ekzém.

Downův syndrom 
(trisomie 21)

K očním komplikacím u tohoto 
onemocnění patří především epikantus, 
šikmé uložení víčkové štěrbiny, vysoká 
myopie či katarakta. Jedinci s tímto syn-
dromem jsou postiženi keratokonem až 
300krát častěji než normální populace. 
Souvislost s 21. chromozomem je již delší 
dobu považována za jistou.

Leberova kongenitální 
amauróza

Jedná se o vzácné, geneticky podmí-
něné postižení sítnice s nejvyšší preva-
lencí keratokonu. Jde o těžké postižení 
(dystrofii) vrstvy tyčinek a čípků v sítnici 
se ztrátou receptorů světla. Postižení 
jedinci se rodí jako slepí nebo oslepnou 
krátce po narození. 

Onemocnění pojivové tkáně
Z hlediska histologie je rohovkové 

stroma pojivová tkáň, složená z extra-
celulární hmoty, kolagenu a glykos- 
aminoglykanu. Ty jsou fixovány ve fib-
roblastech, které jsou v rohovce také 
označovány jako keratocyty. Proto 
vzniklo podezření, že u všech jme-
novaných geneticky podmíněných 
syndromů lze předpokládat zvýšený 
výskyt keratokonu (Zadnik a kol. , 
1998).

Ehlers-Danlosův syndrom 
Tento syndrom je charakterizován 

poruchou tvorby kolagenu, což se 
projevuje nápadnou volností (hyper-
mobilitou) všech kloubů, hyperelas-
ticitou a zranitelností kůže. Příčinou 
onemocnění jsou mutace různých 
kolagenových genů (COL3A, COL5A). 
Nejčastějšími abnormalitami u oka 
jsou epidermální záhyby kůže víček, 
často se vyskytuje epikantus, rohovka 
a skléra jsou výrazně ztenčeny. Z toho 
důvodu mohou být možnými kompli-
kacemi u tohoto syndromu megalo-
kornea, keratokonus a keratoglobus. 

Marfanův syndrom 
Jedná se o onemocnění pojivové 

tkáně, jehož základem je mutace genu 
pro fibrilin. Primárně jsou postižena 
vlákna závěsného aparátu čočky, pro-
tože obsahují více fibrilinu. Častou 
komplikací je ectopia lentis (ektopie 
oční čočky). Změny na rohovce se 
projeví zvětšením jejího rozměru – 
megalokorneou. Meridiány rohovky 
jsou výrazně oploštělé. Oslabená 
pojivová tkáň může být také příčinou 
keratokonu.

Osteogenesis imperfecta 
Toto  onemocnění je charakte-

rizováno zvýšenou lámavostí kostí, 
poškozením zubů a modrými skléra-
mi. Jako příčina tohoto onemocnění 
je označována porucha kolagenu 
typu I, jehož nedostatek zabraňuje 
ukládání vápníku v kostech. Je to také 
nejdůležitější kolagen v rohovkovém 
stromatu. Porucha metabolizmu ko-
lagenu typu I ovlivňuje mechanickou 
stabilitu tkáně a usnadňuje tak vznik 
keratokonu. Výrazným znakem toho-
to onemocnění je namodralá skléra, 
protože defektní kolagen typu I má 
jiné optické vlastnosti než normální 
kolagen I (obr. 6).

Alportův syndrom 
Jedná se o progresivní dědičný 

zánět ledvin. Vzniká na základě poru-
chy kolagenu typu IV. Primárně jsou 
postiženy ledviny, později se projeví 
i oční příznaky (přibližně u každého 
desátého pacienta).

Noonanův syndrom
Jedná se o relativně časté onemoc-

nění (1 postižený na 500 až 2 500 poro-
dů). Příčinou je mutace genu PTNP-11, 
zakódovaného v proteinu SHP-2, který se 
podílí na růstových pochodech. K očním 
projevům patří hypertelorismus (nad-
měrná vzdálenost očí), ptóza a epikan-
tus, šikmé víčkové štěrbiny, strabismus, 
keratokonus.

Atopický ekzém 
(neurodermitida)

Podezření na souvislost mezi kerato-
konem a atopickým ekzémem vyslovil 
již v roce 1937 Hilgartner. Zadnik (1998) 
tuto domněnku potvrzuje. Jiné práce 
sdělují, že se sice ještě nepodařilo u ato-
pického ekzému objevit zodpovědný 
gen, avšak že častější výskyt keratokonu 
může být způsoben tím, že dvě třetiny 
všech pacientů s ekzémem si pravidelně 
ze zvyku třou oči (Copeman, 1965).

Další onemocnění, blízká atopické-
mu ekzému, jsou astma a senná rýma. 
Také u těchto onemocnění je pravděpo-
dobná genetická vazba. Gasset v rámci 
své studie zjistil u pacientů s keratoko-
nem 18krát vyšší prevalenci astmatu než 
u normální populace. Incidence senné 
rýmy byla zvýšená u 35,7 % pacientů 
s keratokonem (Gasset a kol., 1988).

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Berke, A.: Ursachen des Keratokonus, Teil 1: Genetische 

Ursachen, DOZ 11/2011, str. 68–72

 
Pokračování příště.

obr. 6  Osteogenesis imperfecta – vrozená láma-
vost kostí – na základě změny kolagenu 
se světlo odráží jinak než u zdravého oka, 
proto se skléra jeví jako namodralá.
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OPtickÁ úNia SlOveNSka 
informuje
Prípravy na Kongres 
očných optikov 
a optometristov 
Slovenska

Posledné stretnutie predstavenstva 
OÚS 19. júna 2012 sa nieslo v duchu 
príprav na Kongres očných optikov 
a optometristov v Jasnej, ktorý sa bude 
konať 12.–14. 10. 2012. Opäť nás privíta 
hotel Družba v Jasnej v Nízkych Tatrách, 
ale v úplne novom šate. Hotel prešiel 
za posledný rok kompletnou rekonštruk-
ciou a poriadne narástol vo všetkých 
smeroch. Budeme mať k dispozícii oveľa 
väčšiu kongresovú sálu aj s ďalšími men-
šími sálami, takže budú môcť súbežne 
prebiehať viaceré prednášky a worksho-
py, a zároveň budeme môcť ponúknuť 
sponzorom priestory v tesnej blízkosti 
kongresovej sály. Dostatok miesta bude 
aj na umiestnenie prístrojov a iného 
optického tovaru. Rozšírili sa taktiež 
ubytovacie kapacity hotela, priestory 
na stravovanie, zábavu a vo wellness 
centre, ktoré je nám plne k dispozícii, 
pribudol veľký bazén a šesť ďalších 
sáun. Keďže hotel ponúka takýto úžasný 
spôsob relaxu a v Nízkych Tatrách je tiež 
čo obdivovať, radi vás v Jasnej uvidíme 
už v piatok, aby ste okrem vzdelávania 
stihli aj zaslúžený oddych. Hotel je nám 
už od piatku plne k dispozícii.

Odborný a kultúrny 
program kongresu

Ďalším bodom programu rokovania 
predstavenstva OÚS bolo zostavenie od-
borného programu kongresu. Keďže na-
ším cieľom je zvyšovať odbornú úroveň 
optikov a optometristov na Slovensku, 
hľadali sme vynikajúcich odborníkov 
v našom odbore aj za hranicami našej 

vlasti. Dúfame, že naše pozvanie prijmú 
pedagógovia vyučujúci v Brne a v Olo-
mouci a potešia nás zaujímavými pred-
náškami. Samozrejme, že nebudú chýbať 
ani prednášajúci, ktorí sú už neoddeliteľ-
nou súčasťou nášho kongresu a ktorých 
každý rok radi vidíte, Ing. Vymyslický 
a MUDr. Ondrejička. V ekonomickej ob-
lasti by sme sa radi dotkli témy „Fiškálna 
pokladňa z pohľadu kontroly daňového 
úradu“ a „Fyzická osoba vs. právnická 
osoba“. Táto prednáška by mohla byť 
pre nás veľmi inšpirujúca. Máme v úmy-
sle pozvať daňového poradcu, ktorý by 
do detailov zhodnotil a porovnal výhody 
a nevýhody dvoch foriem podnikania 
„živnostník“ a „spoločnosť s ručením 
obmedzeným“. Kultúrny program bude 
veľkým prekvapením. Prezradíme vám 
zatiaľ len to, že pozvaní hostia budú 
mať k nám, optikom a optometristom, 
veľmi blízko.

Pozvanie pre študentov 
a českých kolegov 

Bližšie informácie ku kongresu vám 
budú zaslané poštou formou pozvánky, 
alebo sa môžete prihlásiť u tajomníčky 
OÚS pani Sklenárovej na e-mailovej 
adrese: kancelaria@ous.sk.

Predstavenstvo OÚS sa dohodlo, že 
študenti odborov očný optik a optomet-
rista budú zvýhodnený formou nižšieho 
kongresového poplatku. Presné informá-
cie obdržia SZŠ v Bratislave a Košiciach. 

Radi by sme touto cestou pozvali 
aj českých kolegov a ponúkli im nielen 
zážitok z kongresu, ale aj z krásy Nízkych 
Tatier. Stačí ak budú kontaktovať ta-
jomníčku OÚS pani Sklenárovú na vyššie 
uvedenej adrese. 

 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

STRÁNKY OÚS

Kompletne rekonštruovaný hotel Družba v Jasnej



SAGITTA CUP
Mírně kulaté jubileum 15 let existence SAGITTA CUPu oslavili organizátoři nejstaršího teniso-
vého turnaje optiků o posledním dubnovém víkendu. Přálo jim počasí, dostavil se první téměř 
tropický víkend, při němž hrál hlavní roli nejen tenis, ale pro ty otužilejší také malý otevřený 
bazén v tenisovém areálu. Cestu na SAGITTA CUP si tentokráte našel rekordní počet 27 aktivních 
účastníků a zásluhou mladého slovenského hráče Olivera Čierneho dostal letošní SAGITTA CUP 
do vínku také přívlastek „mezinárodní“.

jIž PoPATnáCTé!

Školicí a rekreační zařízení 
OÁZA Říčany se stalo již po-
druhé za sebou místem setkání 
tenisových příznivců z řad čes-
ké optické veřejnosti. Zásluhou 
výborného počasí se mohl 
SAGITTA CUP 2012 uskutečnit 
na šesti venkovních tenisových 
dvorcích, jejich kvalitu označili 
všichni účastníci bez rozdílu za 
vynikající.

Jako každým rokem hráli všichni účastníci s maximálním vypě-
tím fyzickým a občas i psychickým. Následky takového enorm-
ního nasazení se obvykle projevily až po skončení jednotlivých 
utkání. Ačkoli k žádnému zranění naštěstí nedošlo, o pořádné 
puchýře nebyla žádná nouze. 

Že trpělivost růže přináší, by mohli potvrdit dlouhodobí účast-
níci SAGITTA CUPu, kteří letos ovládli finále čtyřhry. V něm Pavel 
Ursíny za asistence Martina Kolínského (vlevo) po urputném 
boji zvítězil nad druhým tradičním účastníkem SAGITTA CUPu 
Petrem Odvárkou, jemuž zdařile sekundoval Šimon Kupči z po-
řádající SAGITTY Brno (vpravo). Bronz získal pár Matěj Šnejdar-
-Aleš Palaščák po výhře nad dvojicí Mikuláš Veselý-Matěj Skrbek.

Návratem osobností by se dalo nazvat vyvrcholení soutěže 
jednotlivců 15. ročníku SAGITTA CUPu. Do finále se po něko-
likaleté pauze opět probojoval několikanásobný vítěz prvních 
ročníků Zdeněk Míček (vpravo), který po zajímavém boji podlehl 
předloňskému vítězi Matěji Šnejdarovi 1:2. V boji o třetí místo 
porazil loňský vítěz Michal Bartoněk nováčka soutěže Martina 
Kolínského.

Jak se stalo každoroční příjemnou tradicí, byl i 15. ročník SAGITTA 
CUPu ukončen společenským večerem spojeným s vyhlášením 
vítězů. Na památku se všichni aktivní hráči, organizátoři i nehra-
jící doprovod zvěčnili a přislíbili si, že se minimálně ve stejném 
složení sejdou i za rok. Všichni noví zájemci jsou samozřejmě 
vítáni, o kvalitní konkurenci, hru i zábavu je postaráno už dnes. 

   Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno



24

BRÝLOVÁ OPTIKA 

možné chyby při zhotovení

kOrekČNích brýlí
V této části si zrekapitulujeme, 

co všechno v jednotlivých 
fázích při zhotovování brýlí 
v oční optice může být příčinou 
jejich vzhledových a funkčních 
nedostatků a chyb za předpo-
kladu, že refrakční stav očí byl 
lékařem nebo optometristou 
vyhodnocen přesně a předpis 
korekčních lámavých hodnot 
čoček je optimální. V následují-
cích odstavcích jsou jednotlivé 
chyby a příčiny a následky pře-
hledně heslovitě shrnuty. 

Výběr obrub
•	 Nevhodný konstrukční typ obruby 

pro daný typ čoček: 
– minerální čočky a tenké čočky 
do vrtaných a vázaných brýlí,  
– bifokální a progresivní čočky 
do nízkých očnic,  
– ploché asférické čočky do pro-
hnutých obrub.

•	 Disharmonie barev obruby a barvy 
absorpčních čoček a čoček s antire-
flexní úpravou.

•	 Nevhodná velikost obrub vzhle-
dem k obličeji a průměru čoček 
(dodržení PD).

•	 Obruby s širokými stranicemi – 
omezení zorného pole u řidičů.

Měření vodorovné (PD) 
a svislé polohy středů 
zornic
•	 Nevhodné anatomické přizpůso-

bení obruby před měřením polohy 
zornic – chyby v centraci.

•	 Měření PD: 
– nesprávný úhel pohledu při 
odečítání hodnot (paralaxa),  
– nevhodné stočení obličeje 
zákazníka,  
– špatně seřízený nebo nastavený 
přístroj nebo vadné měřítko,  
– nevhodný pracovní postup,  
– měření šilhajícího bez zakrytí 
neměřeného oka.

•	 Zjištění výšky zornice: 
– záměna výškových variant (měře-
ní pod zornicí, boxing),  
– nezohlednění úhlu sklonu očnice,  
– nepřirozený postoj a sklon hlavy 
klienta u progresivních čoček,  
– nepřirozené nastavení sklonu 
hlavy a očí klienta při měření u brýlí 
do dálky nebo do blízka u anizo-
metropie.

Výběr a objednání čoček
•	 Nestejné zakřivení přední plochy 

(báze) čoček – estetická vada.
•	 Nevhodné zakřivení čoček vzhle-

dem k průběhu drážky očnic – de-
formace očnic, vypadávání čoček 
z drážky očnic.

•	 Nestejná okrajová tloušťka pravé 
a levé čočky v brýlích.

•	 Nestejná barva zbytkového odrazu 
(reflexu) pravé a levé čočky u anti-
reflexní povrchové úpravy čoček.

•	 Objednání příliš velkého průměru 
spojných čoček – velká okrajová 
tloušťka čoček, vyšší hmotnost 
brýlí.

•	 Objednání malého průměru čoček 
– nepřesná centrace.

•	 Nedostatečná okrajová tloušťka 
čoček na vrtání a obvodové dráž-
kování (min. 1,75 mm).

Měření čoček na fokometru
•	 Nesprávně seřízený okulárový 

fokometr (vynulování) – nepřesné 
hodnoty vrcholové lámavosti.

•	 Šikmo vložená čočka na opěrný 
kroužek fokometru – vznik astig-
matizmu šikmých paprsků.

•	 Neseřízené značkovací kolíky 
fokometru – nepřesné označení 
optického středu.

•	 Nepřesné stočení čočky při nasta-
vování osy cylindru.

Načítání tvaru očnic  
při automatickém zábrusu
•	 Neupevněná obruba – posunutí 

nebo pootočení obruby – ne-
přesný tvar zabroušených čoček, 
nepřesná osa cylindru.
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•	 Prohýbající se pružná očnice tla-
kem kolíku v drážce očnice (tenké 
ocelové a plastové obruby) – ne-
přesný tvar zabroušených čoček.

•	 Tlak středící trojúhelníkové nos-
níkové opěrky na pružný nosník 
z titanflexu nebo z velmi pružného 
plastu – stočení očnic (špatné 
osy cylindrů, stočení bifokálních 
a progresivních čoček), deformace 
očnic.

•	 Pootočená tvarová fólie z obrub 
bez očnic při vnějším načítání tvaru 
(nedodržení vodorovného směru 
fólie) – stočení os cylindrů, bifokál-
ních a progresivních čoček. 

Centrace čoček 
při automatickém zábrusu
•	 Nekolmý úhel pohledu na optický 

střed čočky při nastavení decen-
trace vůči středu očnice (zvláště 
u silnějších a vyklenutých čoček).

•	 Opomenutí kontroly rozdílných 
hodnot PD a výšky při změně 
strany (P, L).

•	 Záměna centrovacích režimů 
(na ose brýlového středu, boxing).

•	 Zadání výšky – buď od tečny spod-
ního okraje čočky, nebo měřeno 
pod zornicí.

•	 Nesprávně zadané údaje vlivem 
nepozornosti.

•	 Nepřepočítání PD vzhledem 
ke zvětšení nebo zmenšení průmě-
ru načteného tvaru čočky do brýlí 
bez očnic.

Upínání čoček
•	 Nevhodné upínací bločky – mate-

riál, malý průměr, tvar, nevhodné 
zakřivení dosedací plochy.

•	 Nevhodné samolepicí podložky 
– příliš tenké nedosednou, tlusté 
příliš pruží, nelepící odpadnou při 
dodatečném zmenšování.

•	 Otočení čočky o 180°.
•	 Nevhodně zvolený režim upínání 

– na optický střed čočky, na střed 
očnice – vliv na sklon fazety u de-
centrovaných velmi vyklenutých 
čoček.

•	 Nevhodná podložka pro uložení 
čočky během upínání – plochá 
podložka přímo na displeji – mož-
nost rozlomení tenké čočky při 
upínání.

Volba režimu broušení
•	 Volba přítlaku během zábrusu – 

vliv koeficientu tření materiálu 
čočky, tloušťky a pružnosti čočky.

•	 Síla sevření čelistí – pozor na měk-
ké a křehké tenké čočky, zvláště 
na ty s antireflexní úpravou.

•	 Nevhodný průměr upínacích 
čelistí – při malém průměru hrozí 
pootočení čočky.

•	 Nestejný průměr čelistí – hrozí 
zlomení minerální čočky. 

•	 Volba otáčení čočky během 
předbrusu – plynulé (nejšetrnější), 
houpavé, krokové.

•	 Nevhodně umístěná řízená fazeta 
čočky – fazeta vyčnívá z očnice 
příliš dopředu.

•	 Nevhodná varianta řízené faze-
ty u čočky s velkou okrajovou 
tloušťkou a vysokým cylindrem – 
deformace očnic nebo vyskakování 
fazety z drážky.

•	 Volba polohy obvodové drážky pří-
liš u okraje (předního) – nebezpečí 
vyštípnutí okraje čočky při napínání 
silonu.

Vsazení čoček a anatomická 
úprava brýlí
•	 Nesprávné stočení čoček během 

vsazování – odchylka od korekč-
ních hodnot a centrace, narušení 
estetického vzhledu. 

•	 Velké prohnutí nosníku – vznik 
astigmatizmu šikmých paprsků 
ve vodorovné rovině.

•	 Změna inklinace obruby – vznik 
astigmatizmu šikmých paprsků 
ve svislé rovině.

•	 Úprava šířky sedel kovových obrub 
– změna výšky optických středů 
čoček vůči původní poloze.

•	 Ponechání příliš dlouhých stranic 
– sjíždění brýlí ke špičce nosu – 
změna centrovacích parametrů 
a narušení estetiky.

Rady při předávání uživateli
•	 Nedostatečně vysvětlený způsob 

používání bifokálních a progresiv-
ních čoček – sklápění pouze očí (ne 
hlavy) a omezení pohledů do stran.

•	 Zásady údržby – pozor na poškrá-
bání plastových čoček a povr-
chových úprav a na popraskání 
antireflexní úpravy vlivem velkého 
tepla.

•	 Upozornění na důležitost nasa-
zování a sundávání brýlí oběma 
rukama.

•	 Vydání nevhodného pouzdra – pří-
liš těsné způsobí deformaci, příliš 
volné pak poškrábání čoček.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že 
oční optik musí mít v každém okamžiku 
zpracovávání zakázky na paměti veškeré 
souvislosti, které by mohly způsobit 
vznik vzhledové a funkční chyby a v ko-
nečném důsledku pak být příčinou 
nespokojenosti uživatele a reklamace 
zakázky. 

Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
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Z PRAXE OPTIKA

kto kontroluje 

free-fOrm?
Free-form je výrobná platforma – 

proces, ktorý v kombinácii s vý-
počtovým programom umožňuje 
výrobu nesymetrických alebo free-
-formových povrchov. Výpočtový 
program na základe naprogra-
movaného dizajnu vygeneruje 
pre výrobný stroj s technológiou 
free-form súradnice X,Y,Z. Výrobné 
stroje s technológiou free-form 
opracujú šošovky podľa strojových 
nastavení na základe topogra-
fie – súradníc X,Y,Z. S technoló-
giou free-form je možné vyrobiť 
komplexné povrchy s vysokou 
presnosťou (±0,01 D). Tieto stroje 
boli v minulosti finančne veľmi 
nákladné, bolo ich málo a mali veľa 
obmedzení čo sa týka presnosti 
a komplexnosti pre výrobu optic-
kých aplikácií. V posledných de-
saťročiach významný výrobcovia 
vybavenia pre optické laboratória 
začali modifikovať túto technoló-
giu pre oblasť optických aplikácií 
a tak sa stali dostupné nielen pre 
nadnárodné koncerny, ale i pre 
stredne veľké a menšie optické 
laboratória.

Potreba kontroly

Tieto sofistikované výrobné stroje 
sú nevyhnutné, pretože konvenč-
né stroje pre výrobu symetrických 
povrchov nie sú schopné vyrábať 
komplexné povrchy šošoviek (asféric-
ké, atórické, progresívne). Vzhľadom 
na komplexnosť vyrábaných povr-
chov rastie i požiadavka na zvýšenú 
potrebu tieto povrchy kontrolovať. 
U sférických a tórických plôch sa 
kontrolujú optické parametre fo-
kometrom iba v optickom strede,  
free-formové povrchy (z fyzikálnej 
podstaty) by však mali byť kontrolo-
vané po celom ich povrchu, aby bola 
skontrolovaná pridaná hodnota týchto 
typov povrchov (produktov), čo je 
napr.: kontrola šikmého astigmatizmu, 
sférická vada, koma, skreslenie obrazu 
atď. Hlavný cieľ výrobcov okuliarových 
šošoviek je vyrábať šošovky, ktoré 
majú parametre porovnateľné/zhodné 
s teoretickým (vypočítaným) dizaj-
nom podľa platných nadnárodných, 
národných alebo vnútropodnikových 
noriem.

Metódy kontroly

V súčasnej dobe existuje viacero 
druhov/technológií na kontrolu kom-

plexných povrchov okuliarových šošo-
viek, ktoré môžu byť použité na kom-
plexné meranie šošoviek. Výhody, 
nevýhody a oblasť použitia jednotlivých 
spôsobov meraní budú spomenuté 
v jednotlivých podkapitolách nižšie. 
Všetky metódy kontroly majú rovnakú 
črtu – merajú sférickú hodnotu, cylin-
der, osu cylindra, prizmu a bázu prizmy 
v ľubovolnom mieste okuliarových 
šošoviek. Meranie môže byť porovnané 
s teoretickým dizajnom alebo s refe-
renčnou vzorkou.

Hartmann-Shackov senzor 
(SWFS)

Zariadenia, ktoré používajú Hart-
mann-Shackov senzor (ďalej už len SWFS), 
môžu mať rôzne modifikácie podľa 
účelu určenia. Vo všeobecnosti sa skladá 
z dvoch častí – sústavy malých šošoviek 
s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou 
(cca 1 500 šošoviek uložených do štvorca, 
obr. 1) a CCD/CMOS kamery. Je súčasťou 
veľkej väčšiny moderných fokometrov.

Princíp jednotlivých meraní je od-
vodený od konštrukčného riešenia jed-
notlivých meracích zariadení. Meranie 
povrchu šošoviek môže byť realizované 
nasledovnými spôsobmi:
•	 reflexiou (odrazivosť),
•	 transmisiou (priepustnosť),
•	 kombináciou hore uvedených.
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Princíp merania pomocou reflexie
Pri meraní sa musí ako prvá stanoviť 

referenčná vlnoplocha. Táto vlnoplocha 
je reflektovaná (odrazená) od optického 
povrchu, pričom najčastejšie používa-
ným zdrojom je svetelný zdroj wolfrá-
mového bieleho svetla transmitovaný 
cez štrbinu o priemeru cca 2,5–4,5 mm. 
Nasleduje vytvorenie obrazu reflekto-
vanej vlnoplochy z okuliarovej šošovky. 
Porovnanie týchto dvoch vlnoplôch 
(z viacerých meracích bodov po povrchu 
šošovky) za pomoci SWFS senzoru vytvorí 
mapu povrchu (obr. 2). Presnosť merania 
je závislá od čistoty meraného povrchu. 
Meranie povrchu prebieha paralelne v roz-
stupe niekoľkých milisekúnd a meranie 
nie je ovplyvnené nežiadúcimi vibráciami.

Komerčné využitie meracieho sys-
tému za pomoci SWFS priniesla firma 
Visionix s prístrojom VM2500, ktorý 
mapuje povrch šošoviek patentovanou 
Hartmannovou 3D technológiou. Tá je 
založená na meraní viacerých mikroop-
tických matíc metódou priepustnosti 
svetla. Každá mikromatica meria určitú 
malú časť šošovky. Informácie o meraní 
z Hartmannovej matice vedú do CCD ka-
mery. Jedno meranie je ekvivalent 1 000 
meraní na štandartnom fokometri a trvá 
približne 5 sekúnd s presnosťou ±0,01 D 

(obr. 3). Výhodou takéhoto spôsobu me-
rania je, že je bezkontaktné (šošovka sa 
v ľubovolnej orientácii vloží do „šuflíka“), 
čiže sa eliminuje možnosť poškriabania 
šošovky pri kontakte s pevnou časťou 
fokometra.

V rámci zvýšenia produktivity mera-
cích zariadení je možné za pomoci soft- 
véru porovnávať teoretické (vypočítané) 
a namerané (vyrobené) ISO mapy a zo-
braziť delta (rozdielovú) mapu, na ktorej 
sú zobrazené odchýlky v dioptriách 
v jednotlivých miestach okuliarových 
šošoviek (obr. 4). Vyhodnocovanie roz-
dielovej mapy je nezávislé na orientácii 
meranej šošovky v zariadení, pretože 
systém buď samostatne určí najlepšiu 
možnú rozdielovú mapu, alebo je mera-
ná šošovka ustavená na základe gravúr, 
ktoré sú označené operátorom. 

Ideálna delta (rozdielová) mapa je 
+0 D po celom povrchu – to znamená, 
že šošovka je vyrobená presne tak, ako 
bola vypočítaná. Ďalším užitočným prv-
kom je to, že na základe výslednej mapy 
a zadaných tolerancií systém vyhodnotí, 
či sa šošovka vyexpeduje na ďalšiu 
technologickú operáciu, alebo priamo 
k zákazníkovi.

Meranie CCD kamerou   
Firma AR Robotics uviedla na trh 

meracie zariadenie Dual Lens Mapper, 
u ktorého je namiesto Hartmann-Shac-
kovho senzora použitá CCD kamera. Pri 
použití Hartmann-Shackovho senzora 
sú jednotlivé merania o priemere cca 
3 mm, zatiaľ čo pri použití CCD kamery sa 
dramaticky zvyšuje rozlíšenie meraného 
objektu. CCD kamera sa skladá z milió-
nov kondenzátorov a podľa počtu kon-
denzátorov sa zvyšuje rozlíšenie. Dual 
Lens Mapper nemeria len na základe 
priepustnosti svetla ako vyššie uvedený 
prístroj, ale aj na základe odrazeného 
svetla (vlnoplochy), obr. 5.

Výhoda takého typu merania je, že 
je zmeraná nielen vrcholová lámavosť 
okuliarovej šošovky v každom jej mies-
te, ale aj kvalita povrchu po estetickej 
stránke – t.j. identifikácia škrabancov, 



obr. 1  Zloženie SWFS obr. 2  Princíp fungovania merania za pomoci SWFS

obr. 4  Výsledky merania zo zariadenia VM2500 – cylindrické ISO mapy sprava: meraná šošovka, teoretický design a delta (rozdielová) mapa. Zelená farba 
znamená toleranciu ±0,06 D.

obr. 3  Meranie na fokometri s jedným lúčom 
na obrázku vľavo a princíp merania 
Hartmannovou 3D technológiou na ob-
rázku vpravo
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nedobrúsených, nedoleštených miest 
na povrchu šošoviek (obr. 6).

Toto meracie zariadenie používa 
bezkontaktné meranie, ktoré je vyhoto-
vené v rádoch niekoľkých sekúnd. Za-
riadenie je schopné porovnať teoretické 
(vypočítané) a namerané (vyrobené) ISO 
mapy a zobraziť delta (rozdielovú) mapu.

Moiré deflektometria   
Metóda merania pomocou tzv. 

moiré deflektometrie je menej známa 
ako meranie pomocou SWFS, avšak táto 
metóda je už desaťročia používaná v ob-
lasti priemyselných meracích aplikácií. 
Základom tejto metódy je fyzikálny jav 
známy ako moaré efekt (vzniká tiež aj ako 
parazitný efekt pri fotografovaní alebo 
pri prenose televízneho signálu).

Keď je mriežka (medzera medzi 
mriežkami dvojnásobná oproti rozstupu 
medzi mriežkami) prekrytá podobnou 
mriežkou s malým uhlovým pootoče-
ním, vzniknú moaré prúžky.

Šošovka je umiestnená v smere 
zväzku svetelných lúčov nasledovaných 
párom mriežok umiestených od seba 
v určitej vzdialenosti. 

Výsledná prúžková schéma (tzv. 
moiré deflektogram) je mapa vychý-
lenia lúčov zodpovedajúca optickým 
vlastnostiam meraného objektu (oku-
liarovej šošovky), ktoré sú zobrazené 
na rozptýlenom tienidle. Algoritmus 

analyzuje prúžkovú schému a vytvorí 
optický obraz okuliarovej šošovky. Podľa 
smeru deformácie prúžkovej schémy ide 
buď o plusovú, alebo mínusovú šošovku 
(obr. 7). V prípade plan šošovky je prúž-
ková schéma nedeformovaná.

Rozptýlený zdroj svetla obsahuje ši-
rokú škálu rozbiehajúcich a zbiehajúcich 
komponentov. 

Merané výsledky sú získavané porov-
návaním nameranej prúžkovej schémy 
s referenčnými schémami. Referenčné 
prúžkové schémy sú získané meraním 
známych referenčných šošoviek o určitej 
vrcholovej lámavosti (napr. –15 D, –10  D, 
–5 D, 0 D, +5 D, +10 D, +15 D). Touto 
metódou je možné merať rozmedzie 
vrcholovej lámavosti až 60 D a viac bez 
vplyvu na kvalitu výsledkov.

Mechanické meranie 
povrchu

Mechanické meranie topografie 
povrchu okuliarových šošoviek môže byť 
použité ako nepriama metóda merania 
optických vlastností povrchu. Meranie 
môže byť vykonané 3D meracou jednot-
kou povrchu (meranie súradníc povrchu 
v osi X, Y a Z). V strojárstve je tento typ 
merania najviac používaný na presné 
meranie rozmerov jednotlivých sú-
čiastok v oblastiach, kde sa požaduje 
vysoká presnosť. Postupom času sa tieto 
zariadenia modifikovali aj pre kontrolu 

merania topografie povrchu okuliaro-
vých šošoviek (obr. 8).

Zariadenie pre meranie topografie 
povrchu pozostáva z jednoduchého 
CNC stroja pracujúceho v troch osiach, 
meracieho hrotu a PC s programom ako 
vyhodnocovacou jednotkou merania. 
Merací hrot zmeria výšku šošovky (osi Z) 
v každom mieste šošovky (kombinácia 
súradníc X a Y) a prenesené údaje sa 
vyhodnotia a zobrazia v počítači. Tieto 
namerané údaje je možné porovnať 
s teoretickými (vypočítanými) a urobiť 
rozdielovú mapu, na ktorej sú viditeľné 
odchýlky (v dioptriách) v jednotlivých 
častiach šošovky (obr. 9).

Zariadenia pre mechanické meranie 
sú finančne nákladné. Nie sú určené 





obr. 9  Rozdielová (delta) mapa medzi name-
raným a teoretickým dizajnom šošovky 
(v dioptriách)

obr. 5  Princíp merania prístrojom Dual Lens 
Mapper

obr. 6  Výsledky merania prístrojom Dual Lens Mapper

obr. 7  Prúžková schéma šošovky zmeranej pomocou moiré deflektometrie a odpovedajúca mapa 
dioptrických hodnôt šošovky v určitých oblastiach šošovky
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na meranie všetkej produkcie okuliaro-
vých šošoviek, a to kvôli nadmernému 
času merania. Čas merania šošovky 
o priemere 60 mm je približne 10–45 mi-
nút v závislosti od rozstupu jednotlivých 
meraných bodov. Zariadenia sa použí-
vajú hlavne na kontrolu topografie po-
vrchu okuliarových šošoviek po operácii 
frézovania a v niektorých prípadoch sú 
aj súčasťou frézok. 

Záver

Určite niet pochýb o tom, že kvalitu 
free-formových povrchov/produktov 
treba kontrolovať komplexnejšími metó-
dami uvedenými vyššie v tomto článku. 
Kontrola takýchto povrchov avšak nie 
je možná bez kvalitne vyškoleného 
personálu, pretože operácia merania 
topografie povrchu okuliarových šošo-
viek je len proces merania – nie proces 
vyhodnocovania. 

Najmodernejšie prístroje ponúkajú 
nastaviteľné parametre softwaru – 
tolerancie (zadávané interne v rámci 
každej spoločnosti), pomocou ktorých 
sa po zmeraní šošoviek nastaví výsledok: 
„šošovka je OK“, alebo „šošovka nie je 
OK“. Pretože v živote nie je všetko čier-
ne, alebo biele, v prípade, že software 
vyhodnotí, že „šošovka nie je OK“, závisí 
už na personále strediska technickej 

kontroly, či sa šošovka vyexpeduje k zá-
kazníkovi, alebo na ďalšiu technologickú 
operáciu. Týmto bola plne zodpovedaná 
otázka z názvu článku.

Medzi firmy, ktoré kontrolujú proces 
free-form, sa radí aj firma Sagitta s.r.o. Pri 
kontrole free-formových povrchov pou-
žíva systém merania Hartmannovou 3D 
technológiou a tým zabezpečuje kvalitu 
súčasných dodávaných produktov. 

Ing. Peter Šimovič
Sagitta, spol. s r.o.

simovic@sagitta.sk
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obr. 8  Mechanické meranie povrchu
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poštou na adresu redakce

•	 zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
redakce časopisu Česká oční optika
Výstaviště 1
648 03 Brno
tel.: 541 159 373, 543 217 541
fax: 541 153 049
e-mail: pichova@expodata.cz
www.4oci.cz

*Zlevněné předplatné je určeno studentům 

odborných škol (obor oční optika, optome-

trie, ortoptika). Pro tento typ předplatného 

je podmínkou doručení potvrzení o studiu 

na adresu redakce. 
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Veřejnosti je znám především 
jako zakladatel babyboxů, 

které v tuzemsku začaly pomá-
hat potřebným od roku 2005. 
Píše a publikuje, například ro-
mány Stařec a kuře, Čtyřúhelník 
(Příběh Péti z babyboxu), Balady 
o koních a romance o holkách. 
Je jedním ze zakladatelů literár-
ního časopisu Divoké víno, který 
je spjat se šedesátými a sedm-
desátými léty.

Co Vás v poslední době uhodilo 
do očí?
Mě teď spíš něco uhodilo do hlavy a to 
se mi stává každý den. Denně mě udeří, 
když si pustím zprávy v televizi – je to 
seriál útoků.

Koho nebo co byste střežil jako oko 
v hlavě?
Svoje děti.

Jaká kniha, obraz, fotografie či socha 
Vás v poslední době oslovily? 
Mám rád sochy svého přítele, akade-
mického sochaře docenta Milana Váchy, 
několik jich mám v domě. Na jednu 
z nich se denně dívám, protože stojí 
uprostřed zahrady – je to dialog muže 
s těhotnou ženou. 

Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?
Jedete-li po Praze, abyste nevjeli do zorné-
ho pole kamery, která měří rychlost vozů. 

Nad čím byste přivřel oko a nad čím 
naopak ne?
Člověk, který žije v této společnosti, musí, 
aby s ní vyšel, denně mhouřit obě oči. 
Je to společnost špatná, asociální, která 
je vedena špatným státním aparátem.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše 
práce?
Jsem zakladatelem babyboxů a to mi 
dává poučení o tom, že v České re-
publice panuje bída a zoufalství. Jsem 
chovatelem anglických plnokrevníků 
a to mi dává poučení o tom, že chovat 
koně je totéž jako předurčovat zvířata 
k utrpení. Jsem novinářem, vydavatelem, 
publicistou a spisovatelem a to mi dává 
poučení: Je příjemné, že teď je možné 
napsat SKORO VŠECHNO.

Co Vás obvykle zaujme na první po-
hled u člověka?
Po telefonu hlas a způsob, jakým for-
muluje. Když mi někdo napíše, stylistika 

a gramatika, protože jsa spisovatel, 
vnímám, když někdo špatně píše nebo 
mluví. Při osobním setkání u ženy její 
krása, u muže jeho inteligence. Jako 
vlastnosti si u lidí nejvíc cením slušnosti. 
A na rozdíl od mnoha jiných mi vadí, když 
někdo nemá rád zvířata.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější? 
Mám rád Hájek – dům, kde žiju, svoji 
zahradu na břehu říčky Rokytky. To je 
místo, které je mi milé.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Žádné brýle nepotřebuju, mám totiž 
voperované multifokální čočky. 

Zavíráte před něčím oči?
Každý den zavírám oči před půlnocí před 
stropem, pod kterým stojí moje postel.

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: Miroslav Rendl

JAK TO VIDíM JÁ

jak to vidí  

ludvík heSS
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ORTOPTIKA

OrtOPtika 
a diPlOPie
Ortoptisté jsou jednou z pro-

fesí působících v oftalmo-
logii. Pracují zcela samostatně 
bez odborného dohledu a sta-
rají se mimo jiné o obnovu bi-
nokulárních funkcí nejen u dětí, 
ale i u dospělých. Mezi nejtěžší 
úkoly v nápravě jednoduchého 
binokulárního vidění (JBV) patří 
zcela určitě diplopie.

Co je diplopie

Diplopie neboli dvojité vidění je 
stav, který znamená pro řadu z nás 
ztížené společenské soužití. Diplopie 
může postihnout jedince nejen v dět-
ství, např. při strabismu (šilhání), ale 
i v dospělosti. Hned na úvod je dobré 
se zmínit o tzv. fyziologické diplopii, 
kterou si můžeme vyvolat sami. Běžně ji 
nevnímáme, přehlížíme ji nebo potlaču-
jeme, protože veškerá naše pozornost se 
soustředí na oblast vědomého pohledu. 
Fyziologickou diplopii si uvědomíme při 
pohledu na dvě barevné tužky držené 
svisle za sebou v úrovni očí. Při fixaci 
bližší tužky se nám ta vzdálenější bude 
jevit dvojitě a při fixaci vzdálenější tužky 
se nám bude naopak dvojitě jevit první 
tužka. 

Dvojité vidění může nastat zcela 
nečekaně bez předchozích příznaků, 
jindy se objeví jako následek nemoci 
např. po úrazu, po autonehodě, při 
nesprávné nebo nevhodné korekci, 
ojediněle i po operaci strabismu. Veli-
ce důležité jsou informace týkající se 
výskytu prvních příznaků. Je známo, 
že dítě, které šilhá, může vidět dvojitě, 
aniž si to uvědomí, protože porucha 
nastala v období, kdy binokulární vidění 
ještě nebylo ukončeno. Kromě strabismu 
mohou být příčinou diplopie mnohem 
závažnější důvody. Vedle strabismu 
patří k příčinám diplopie např. fraktura 
orbity, nádor mozku nebo prizmatický 
efekt brýlové korekce, někdy se objeví 
pooperační diplopie např. po operaci 
konvergentního strabismu. Vzácně může 
diplopie vzniknout v důsledku postižení 
jednoho oka například při zákalu (katara-
ktě). Příčinou diplopie může být rovněž 
cévní mozková příhoda (CMP – iktus). 
Jedná se o závažné a rozšířené civilizační 
onemocnění, které se vyskytuje jako 
mozkový infarkt nebo mozkové krvácení. 
Mezi hlavní příznaky patří náhlá porucha 
zraku, náhlé rozmazané vidění nebo 
ztráta zraku, což se týká buď jednoho 
oka, nebo obou očí současně. Někdy se 
vidění zdvojuje.

Dvojité vidění rozlišujeme binoku-
lární a monokulární. Binokulární diplopii 

doprovází paralytický strabismus, kdy 
vzhledem k omezení hybnosti oka ne-
jsou zrakové osy obou očí paralelní a do-
chází tak k separaci jednotlivých obrazů 
– diplopii. Stejné potíže může způsobit 
prizmatický efekt brýlové korekce. 

Příčiny diplopie

Příčiny vzniku diplopie dělíme 
na neurologické (náhlá příhoda moz-
ku – NPM), myogenní, mechanické 
(zlomenina orbity), zánětlivé (orbitoce-
llulitis), refrakční či na insuficienci kon-
vergence. Naproti tomu monokulární 
diplopie (dvojité vidění jednoho oka) 
vzniká jako následek jednostranné oční 
patologie. Nejčastěji ji doprovází zákaly 
některých struktur předního segmentu 
oka nebo jizvy na rohovce. U astigma-
tizmu dochází při nevyhovující korekci 
k zamlžení vidění, které pacient někdy 
vnímá jako dvojité vidění = jednostran-
nou diplopii. Rozlišit monokulární a bi-
nokulární diplopii lze poměrně snadno. 
Monokulární diplopie zmizí při zakrytí 
postiženého oka, při zakrytí zdravého 
oka přetrvává. Binokulární diplopie 
vymizí zakrytím jakéhokoliv oka. Přesný 
rozbor binokulární diplopie a velikost 
úchylky lze zjistit z vyšetření na Hessově 
plátně (umožňuje detailní rozbor po-
ruch okohybnosti a dvojitého vidění), 
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velmi dobře lze diplopii diagnostikovat 
též pomocí Worthových světel (slouží 
k orientačnímu vyšetření binokulárního 
vidění, jedná se o test k určování kore-
spondence sítnic).

Formy diplopie

Mezi nejlehčí formy diplopie pa-
tří dvojité vidění tzv. z námahy nebo 
z nesprávné korekce, proto je nutné 
vyloučit všechny možné příčiny, než 
začneme myslet na nejhorší. Mnohdy 
může být příčinou diplopie pouze 
banální problém.

Příklad diplopie 
při absenci korekce

Jako příklad bych uvedla dospělou 
pacientku, lékařku, která přišla na vyšet-
ření pro náhlou diplopii (dvojité vidění), 
bolesti hlavy a strabismus (šilhání). 
Na naše pracoviště byla odeslána očním 
lékařem k podrobnému ortoptickému 
vyšetření. Při tomto vyšetření jsme došli 
k závěru, že se u této pacientky jedná 
o diplopii z důvodu absence korekce. 
Ačkoli měla pacientka vyšší hypermet-
ropii (dalekozrakost) u obou očí, žádnou 
korekci nenosila (přestože předpis na ko-
rekci od očního lékaře měla, jak později 
přiznala). Při podrobném ortoptickém 
rozboru jsme zjistili poruchu binoku-
lární spolupráce, diplopii a strabismus 
convergens (sbíhavé šilhání). Pacientce 
bylo doporučeno, aby si brýle vyzvedla 
a minimálně měsíc je nosila. Po jednom 
měsíci trvalého nošení brýlí (korekce) 
přišla pacientka opět na ortoptický 
rozbor. Podrobným vyšetřením bylo 
zjištěno, že postavení očí v korekci je 
paralelní, šilhání ustoupilo a diplopie 
vymizela. Pacientce bylo doporučeno 
nosit brýle trvale v kombinaci s brýlemi 
do blízka. Další kontrola proběhne na zá-
kladě ordinací lékaře.

Ne vždy je však při výskytu diplopie 
pomoc tak rychlá a relativně snadná. 
Mezi závažné a mnohdy obtížně řeši-
telné případy patří diplopie po úrazech 
hlavy nebo cévní mozkové příhodě. 

Příklad poúrazové 
diplopie

Devítiletý chlapec prodělal nitro-
lební krvácení po těžké autonehodě. 
Po probuzení z kómatu měl divergent-
ní strabismus s výraznou binokulární 
diplopií. Na naše pracoviště se dostal 
tři měsíce po úrazu. V prostoru se mohl 
pohybovat pouze při okluzi (zakrytí) 
jednoho oka. Diplopie byla v tomto 
případě velmi výrazná, pacient nebyl 
schopen rozlišit skutečnost a fikci. Po na-
sazení zkušební korekce s prizmatickými 
fóliemi na obě oči došlo přibližně po 10 
dnech k nápravě. Diplopie s pomocí 
silných prizmatických čoček vymizela. 
Následovalo ortoptické cvičení k posílení 
jednoduchého binokulárního vidění. 

Existuje však řada případů, kdy pa-
cienti takové štěstí neměli. Ortoptické 
cvičení, nošení prizmat ani jiné léčebné 
postupy mnohdy diplopii nedokážou 
odstranit. V některých případech může 
být diplopie neřešitelná, bohužel tedy 
trvalá.

Závěr

Vyrušení jakékoliv diplopie je jedním 
z nejtěžších úkolů nejen pro ortoptisty, 
oční lékaře – strabology, ale i pro sa-
motného pacienta, který se musí obrnit 
velkou dávkou trpělivosti, aby diplopii 
zdárně překonal. Úspěšně zvládnuté di-
plopie jsou pak velkou nadějí a motivací 
pro ostatní pacienty.

Mgr. Martina Hamplová
Ortoptika – Poliklinika Pacovská, 

Medicon, a. s., Pacovská 31, Praha 4
Ortoptika dr. Očka – Vodičkova 39, Praha 1

ortoptika.ocko@seznam.cz

Professional Affairs 
Manager Central 
& Southeastern Europe 
Johnson & Johnson 
Vision Care

Vision Care, the contact lens 
division of Johnson & Johnson, 
is well established as the world-
leading manufacturer of contact 
lenses and continues to experience 
rapid growth. This progressive and 
innovative company includes 
among its’ brands the No 1 selling 
brand of lenses, ACUVUE®, which 
is distributed in over 70 countries 
worldwide. 

The Professional Affairs Manager’s 
role is to optimize customers’ 
and key influencers’ awareness 
of the clinical benefits of Johnson 
& Johnson Vision Care’s products 
and to ensure that Johnson 
& Johnson Vision Care’s products 
are used correctly by Eye Care 
Professionals. The candidates 
must have a  strong desire to 
initiate and deliver innovative 
and imaginative educational 
programmes throughout Central 
& Southeastern Europe. We 
are seeking candidates that 
are dynamic, highly motivated 
i nd i v i dua l s  w i t h  exce l l en t 
interpersonal ski l ls,  able to 
communicate effectively and build 
enduring relationships with both 
professional and support staff. 
We are looking preferably for 
an eye care professional with 
a  proven record in contact lens 
fitting, teaching, presentation and 
publication development.

I f  you are an Optometr is t , 
Oph tha lmo log i s t ,  Gene ra l 
Practitioner or Pharmacist, or 
you have a degree in Biology or 
Chemistry, you are competent in 
business / technical English and 
would like to know more about 
this position, please send your CV 
and a covering letter in English to:

Pavel Martinec
Johnson & Johnson 
e-mail: pmartinec@its.jnj.com

inzerce – nabídka pracovní pozice



34

ZAJíMAVOSTI

V m i n u l é m  č í s l e  j s m e 
vám představili činnost 

a úspěšné projekty neziskové 
organizace SVĚTLO PRO SVĚT, 
která se zaměřuje na prevenci 
a léčbu slepoty a systémovou 
podporu osob se zdravotním 
postižením v rozvojových ze-
mích.  V tomto čísle vás chce-
me informovat o projektu Da-
rujte zrak, dárek na celý život, 
do kterého se může zapojit 
i vaše provozovna.

O činnosti organizace 
SVĚTLO PRO SVĚT

Nevládní organizace SVĚTLO PRO 
SVĚT – Light for the World, o. s., pomáhá 
zajišťovat dostupnou a kvalitní lékařskou 
péči pro nevidomé, zrakově postižené 
a osoby, kterým zrakové postižení hrozí, 
a to následujícími způsoby: 
•	 podporou místního zdravotnictví 

(především očních klinik), 
•	 zvýšením počtu očních lékařů 

a zdravotnického personálu,
•	 otevřením specializovaných vzdělá-

vacích zařízení mimo hlavní města, 
•	 osvětovou činností na venkově, 
•	 podporou rehabilitačních center. 

Šedý zákal a jeho operace 
Šedý zákal znamená sníženou prů-

hlednost normálně čiré oční čočky. Zaka-
lování čočky vede postupně k zamlžení 
a někdy ke zdvojení vidění, tudíž i k čas-
tým změnám brýlí. Neléčený šedý zákal 
vede ke ztrátě zraku, ve většině případů 
je však operovatelný a nemocnému 
se tak podaří zrak vrátit. V rozvojových 
zemích šedý zákal představuje hlavní 
příčinu slepoty. Operace trvá přibližně 
15 minut a stojí 800 Kč. V této ceně je 
zahrnuta jedna noc na klinice, jídlo pro 
pacienta a jeho doprovod. Lidé často 
chodí na kliniku několik kilometrů pěšky, 
nemají peníze na dopravu ani na jídlo. 
Doprovod je nutný, bez něj by se zrakově 
postižený pacient na kliniku nedostal. 

Operace šedého zákalu stojí v Africe 
výrazně méně než u nás. Proč tomu tak 
je? Technologie používané v Africe jsou 
často zastaralé. Pracovní síla je nesrovna-
telně levnější, materiál taktéž. Zdravot-
nický personál velmi často tvoří pouze 
oftalmolog a jeden asistent. Lůžkové 
oddělení je velmi jednoduché, v míst-
nosti jsou pouze postele s přikrývkami. 

Trachom a jeho operace
Trachom je infekční onemocnění, 

které vzniká v důsledku špatné hygieny. 
Nemoc probíhá velmi bolestivě – řasy 
se vtočí do oka, kde postupně škrábou 
rohovku, až člověka připraví o zrak. Tra-

chom lze léčit preventivně osvětou o hy-
gieně, podáním antibiotik a v poslední 
fázi operací, která do určitého stupně 
onemocnění může člověku zrak vrátit. 
V pokročilém stadiu nemoci pomůže 
operace alespoň od stávající bolesti. 
Operace stojí 400 Kč a trvá většinou 
přibližně 20–30 minut. Podání antibiotik 
pro 10 lidí stojí 250 Kč. 

Využití finančních 
prostředků

Kolik procent z každého daru je 
skutečně poskytnuto na pomoc ne-
vidomým? Celých 100 % finančních 
prostředků vybraných prostřednictvím 
veřejné sbírky je použito na podporu 
projektů organizace SVĚTLO PRO SVĚT, 
to znamená, že částka bude v celé výši 
zaslána na podporu očních klinik v Etio-
pii, ve Rwandě a v Burkině Faso. 

Oční optiky  
podporují organizaci 
SVĚTLO PRO SVĚT

Na počátku roku 2012 byla dohod-
nuta a následně uzavřena spolupráce 
mezi organizací SVĚTLO PRO SVĚT 
a Společenstvem českých optiků 
a optometristů (SČOO). Na základě 
této spolupráce byla 1. dubna 2012 
spuštěna sbírková akce Darujte zrak, 

OČNí OPtiky 
POmÁhají

na černém nebo tmavém pozadí

žlutá C-0, M-15, Y-100, K-0
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dárek na celý život, jejímž cílem 
je propagace a finanční podpora 
organizace SVĚTLO PRO SVĚT a také 
propagace očních optik , které se 
do akce zapojí. Ve vybraných očních 
optikách v Čechách a na Moravě jsou 
umístěny kasičky, do kterých můžete 
během celého roku přispívat libovol-
nou částkou na projekty organizace 
SVĚTLO PRO SVĚT. 

Výzva pro oční optiky  
Chcete -l i  svou optiku zapojit 

do akce Darujte zrak, dárek na celý ži-
vot, kontaktujte sekretariát SČOO. Zde 
vám předají propozice k akci, dohodu 
o spolupráci a dále sadu propagačních 
materiálů (kasička, plakáty, letáky, 
ubrousky na brýle, tužky, nálepky). 

Kasička
Kasičku můžete umístit na viditel-

né místo ve vaší optice. Ke kasičce je 
připevněné lanko, aby se maximálně 
zamezilo možnému odcizení. Kasička 
je řádně zapečetěná, proto se ji prosím 
nepokoušejte otevírat. 

Plakáty
K dispozici máte tři velikosti plaká-

tů. Plakát formátu A3 nebo A4 je určen 
k vylepení do výlohy, nejmenší plakát 
formátu A5 můžete umístit na viditelné 
místo v optice. 

Letáky
V sadě, kterou obdržíte, budou 

dva druhy letáků. První je pouze in-
formativní leták o organizaci SVĚTLO 
PRO SVĚT, druhý obsahuje složenku. 
Oba letáky umístěte prosím na vi-
ditelné místo v optice a nabízejte 
je zákazníkům, kteří projeví zájem 
o spolupráci. 

Tužky, utěrky z mikrovlákna, 
nálepky

Jako pozornost pro zákazníky 
obdržíte kvalitní utěrky na brýle z mi-
krovlákna, tužky s logem organizace 
SVĚTLO PRO SVĚT a pro mladé zákaz-
níky také nálepky. Na dané období 
(do ledna 2013) obdržíte určitý počet 
reklamních předmětů a záleží na vás, 
jakým způsobem je budete zákazní-
kům rozdávat. 

Výhody pro vaši optiku
V případě, že se zapojíte do zmi-

ňované sbírkové akce, nabízíme vám 
propagaci vaší optiky na našich webo-
vých stránkách a v časopise Česká oční 
optika. 

Na závěr celé akce (v lednu 2013) 
proběhne vyhlášení nejaktivnější 
optiky, která pak získá prostor vyjádřit 
se k akci ve zmiňovaném periodiku 
i na webových stránkách organizace 
SVĚTLO PRO SVĚT. 

Kontakt na sekretariát SČOO:  
Blanka Mizerová, tel.: 261 341 216, 
e-mail: scoo@scoo.cz.

Linda Sochorová
Světlo pro svět

sochorova@svetloprosvet.cz

„Je to sbírka, která má opravdu smysl. Proč nepomoci, 
když můžeme,“ říká Beno Blachut, prezident SČOO. 

Sbírková kasička umístěná na pultu v oční optice

Oční optiky, které se již 
zapojily do spolupráce           

Beno optik 
Karoliny Světlé 12, Praha 1
www.beno-optik.cz

Optika Panenka
Střelecká 839/27, Hradec Králové
www.panenka.cz

PPO
Matice školské 17, České Budějovice
www.ppo.cz

Oční optika Aleš Novák
Husovo nám. 80, Český Brod
http://optika-novak.cz

Optika Mencák
Nádražní 43, Žamberk
www.mencak.cz

Dvořáková Mária
Zalužanského 15, Ostrava
www.1ocni.cz/index.html 

Optik Otava
Bezručova 2073/1, Boskovice
www.optik-otava.cz 



Hoya Apps – nové aplikace pro iPad jsou pro Vás k dispozici. HOYA uvedla na trh několik zajímavých pomůcek, které slouží k tomu, aby 
zvýšily komfort obsluhy klienta a přivedly do optik nové zákazníky. Posláním těchto inovativních aplikací pro iPad je poskytnout doko-
nalý informační servis a provést zákazníka velmi jednoduše celým prodejním rozhovorem zakončeným výběrem brýlové čočky s vysokou 
přidanou hodnotou. Protože v dnešní době je komfort poskytovaných služeb klíčem k úspěchu víc než kdy dřív…

Někdo to rád App - aplikace pro iPad!

Již šestý ročník tradiční odborné vzdělávací akce 
HOYA Univerzita proběhl letos na konci dubna. 
A že to byl ročník nabitý.  Tentokrát se edukační 
víkend konal v resortu Darovanský dvůr, kousek 
od Plzně, který vyniká svým umístěním v úchvatné 
chráněné krajinné oblasti Berounka. 
Je dobrým zvykem před zahájením vzdělávací části 
nabrat sil a proto měli zájemci v pátek večer pří-
ležitost využít zdejšího wellness centra s širokou 
nabídkou relaxačních služeb. Po těchto aktivitách 
následovala slavnostní úvodní večeře a po ní si 
většina vychutnávala společná setkání s kolegy 
z jiných krajů naší vlasti.

V sobotu ráno společenský ruch vystřídal vzděláva-
cí program, který byl šťastně sestaven tak, že každý 
měl možnost vybrat si přednášku dle svého gusta 
a zaměření. Jména přednášejících mluví sama 
za sebe: Ing. Bc. I. Vymyslický, Bc. M. Nováková MSc, 
Mgr. Z. Štěrbová, Mgr. M. Falhar, MUDr. D. Varcholo-
vá MBA, MUDr. E. Jerhotová, R. Dvorský, M. Hájková 
a Mgr. M. Skrbek. Těchto devět přednášejících zajisti-
lo rozmanitou a zajímavou skladbu témat přednášek 
i workshopů. V programu byla jak odborná téma-
ta z oblasti optiky a optometrie, tak lekce z oblasti 
marketingu, prodeje a došlo i na podrobné představe-
ní nyní populárních aplikací HOYA pro iPad.

V případě zájmu kontaktujte marketingové oddělení HOYA (Barbora Poštolková – 488 578 488, b.postolkova@hoyavision.cz), kde Vám 
rádi sdělí více informací, nebo Vám mohou zprostředkovat názorné předvedení všech funkcí těchto aplikací.

HVC (Hoya Vision Consultant) – přesné napodobení rea-

lity - ukáže klientovi rozdíly ve vnímání skutečnosti s brý-

lovými čočkami, které si vybírá

visuReal® portable – známý video systém měření v novém 

„kabátě“, přenosný a bez mohutných konstrukcí zabírají-

cích místo, přesný jako vždy –  exibilnější než kdy jindy

HVC Photo – ukazuje odlišnosti vnímání se samozabar-

vovacími brýlovými čočkami za různých situací a napo-

máhá výběru správné čočky pro konkrétního klienta

HOYA UNIVERZITA 2012
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V předsálí bylo připraveno množství partnerů - 
- vystavovatelů a účastníci měli možnost získat 
nejen informace, ale i zvýhodněné nabídky od před-
ních dodavatelů v oblasti oční optiky.
Po edukačním dni nadešla chvíle aktivního oddy-
chu, kterého si bylo možno plně dopřát díky bohaté-
mu doprovodnému programu, ze kterého vyberme 
třeba sushi bar, kde si odvážnější mohli vyzkoušet 
dokonce samotnou přípravu typického japonského 
pokrmu – a sami si svoje výtvory také sníst. Opět 
platilo, že lidé blízcí si odvětvím svého podnikání si 
mají hodně o čem povídat a odejít do půlnoci stihl 
jen zřídkakdo.
Nedělní dopoledne patřilo závěrečným přednáš-

A tak tedy za necelý rok na společnou viděnou!

kám. Jak již bývá nepsanou tradicí, rozloučení pro-
běhlo u pečené kachny a účastníci se rozjeli plni 
informací a zážitků do svých domovů.
Je otázkou, zda my, tým HOYA máme radost 
z úspěšně zrealizované akce, nebo převažuje 
pocit lítosti, že tak podařený zážitek je již minulostí. 
A tak si alespoň vzájemně připomínáme, že za rok 
je opět „den H“.
Děkujeme Vám všem za účast. Před pár týdny jsme 
si díky provedenému vyhodnocení ověřili zvyšující 
se oblibu této akce ze strany optiků, optometristů 
a majitelů optik, což nám dodává ještě většího elá-
nu k přípravě dalšího ročníku. Těšíme se na setkání 
s Vámi i dalšími novými účastníky.

Jak vzdělávání a zábava může splynout v jedno
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ZAJíMAVOSTI

hygiena práce 

Na POČítaČi
S počítačem se setkává-

me v zaměstnání, ve škole 
i ve volném čase. Doba, kterou 
denně strávíme u počítače, se 
stále prodlužuje. Osobní počítač 
vlastní téměř každá domácnost. 
Při dlouhodobé práci na počíta-
či se dostavují nejen problémy 
pohybového aparátu a psy-
chická zátěž, ale také potíže se 
zrakem. Cílem tohoto článku je 
poukázat na správné zásady při 
práci na počítači.

Problémy pohybového 
aparátu

Příčinou potíží pohybového aparátu 
je většinou špatná ergonomie pracovi-
ště, což může vyvolat nepříjemné pro-
blémy zahrnující bolesti hlavy a páteře, 
zejména v její bederní a krční části, dále 
bolesti ramen a rukou. Druhý typ zátěže 
vyplývá z neustále se opakujícího namá-
hání stejných svalových skupin. Může 
dojít k rozvoji onemocnění zvaného RSI 
(Repetitive Strain Injuries), které zahrnuje 
například záněty kloubů, nervových 
pouzder, šlach, změny na kloubech paže 
apod. Podle studií je nejnáročnější prací 
vykonávanou na počítači mechanické 
opisování a zadávání dat. To vyžaduje 
dlouhodobé maximální soustředění 

a vysoké pracovní nasazení. Rizikové 
je také ovládání myši. Ruka vykonává 
stále stejné pohyby, zatěžovány jsou 
jen určité svaly, a to ve strnulé a po-
měrně nepřirozené pozici. Dochází tak 
k utlačování nervu v zápěstí a začne se 
rozvíjet syndrom karpálního tunelu. Pro-
jevuje se bolestí prstů nebo necitlivostí, 
mravenčením, pálením, škubáním mezi 
loktem a zápěstím. Tohoto onemocně-
ní se můžete vyvarovat dodržováním 
ergonomických pravidel. Zamyslete se 
nad tím, jak držíte myš, nebo jak píšete 
na klávesnici (obr. 1, 2, 3).

Psychická zátěž  
při používání počítače

Psychická zátěž může vyvolávat 
neurotizaci pracovníků, chronickou 
nespokojenost, oslabení psychické 
vyrovnanosti, psychosomatické potíže, 
snížení výkonnosti. Zátěž je dále zvyšo-
vána pracovními podmínkami, jako je 
např. časový tlak, snížená možnost roz-
hodování, monotónnost úkolů, sociální 
klima, motivační faktory, velké množství 
složitých informací, nejednoznačné 
požadavky. Častou příčinou stresu při 
práci s počítačem je monotónnost. Tu 
lze snížit skladbou a obsahem pracovní 
náplně, pracovník by měl mít možnost 
si zvolit způsob provedení úkolu a od-
povídat za své výsledky. Proto je vhodné 
po určitém čase, kdy si zaměstnanec 

osvojí náplň své práce, přibrat určitý 
podíl zodpovědnosti za další činnost. 

Potíže se zrakem  
při používání počítače

Zrakové potíže se projevují pocitem 
zrakové i celkové únavy spojené s bolest-
mi hlavy, zvýšenou suchostí či slzením 
a pálením očí, tlakem v očích, pocitem 
těžkých víček i rozostřeným viděním. 
Od syndromu suchého oka si můžete 
pomoci aplikací umělých slz, které lze 
kapat do očí bez omezení, kdykoliv si 
vzpomenete. Důležitý je také správný 
pitný režim, denně pijte nejméně 2 litry 
vody. Neléčené suché oko může vést 
k poškození tkání na povrchu oka, oči 
jsou zarudlé a postupně vzniká chronic-
ký zánět. Také okraje víček mohou být 
zarudlé a postupně se může objevit zá-
nět okrajů víček nebo ječné zrno (obr. 4). 

Hlavní příčinou obtíží je trvalé namá-
hání očí na vidění do blízka, namáhání 
svalů ovládajících akomodaci, sbíhání os 
obou očí a rozdílné jasy různých ploch, 
na které se člověk dívá. Na potíže se zra-
kem při práci s počítačem si stěžuje té-
měř 75 % osob. I člověk s nízkou refrakční 
vadou, kterou je schopen do jisté míry 
vykorigovat sám, může mít potíže kvůli 
svalovému a nervovému vyčerpání při 
dlouhodobé práci do blízka nebo při ne-
dostatečném osvětlení. Velice namáhavá 
je právě snaha o korekci vady. Pokud je 
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předepsána stálá korekce nízké refrakč-
ní vady, astenopické potíže zpravidla 
vymizí. Astenopické potíže se však také 
mohou objevit při nošení nesprávné 
korekce nebo nepřesně zhotoveného 
brýlového kompletu. Objektivní po-
škození očí při práci na počítači (nárůst 
dioptrií) se nepodařilo prokázat. Jedná 
se o únavu, která po odpočinku vymizí. 
Práce na počítači tedy zrak nepoškozuje, 
může však souviset s vývojem refrakční 
vady. 

Výzkum japonského Minister-
stva zdravotnictví, práce a sociálních 
věcí z roku 2004, zabývající se prací 
na počítači v souvislosti se zrakovou 
a tělesnou únavou, prokázal, že 13 % 
japonských společností provádí lé-
kařské prohlídky svých zaměstnanců 
pracujících na počítači, protože si 
uvědomují možný vznik zdravotních 
potíží. Téměř 78 % zaměstnanců po-
tvrzuje, že se setkali s fyzickou únavou 
a s příznaky souvisejícími s prací na po-
čítači. Nejčastějším příznakem byla 
únava a bolest očí (90 %), následovala 
ztuhlost a bolest krku (70 %). Další 
výzkum z roku 2008 poukazuje na to, 
jak zvýšit efektivitu práce. Nastavení 
jasu monitoru na odpovídající hod-
notu zvýšilo efektivitu práce o 4,6 %, 
o dalších 7,9 % vzrostla efektivita při 
dodržování pracovních pokynů a pra-
videlných přestávek. Efektivitu práce 
také prokazatelně zvyšuje psaní všemi 
deseti. Odpadá totiž nutná zraková 
kontrola klávesnice, oči nejsou nuceny 
přeostřovat mezi monitorem a kláves-
nicí a nedochází k namáhání očí. 

Přizpůsobení pracovního 
prostředí

Nejprve si upravte židli tak, aby lýtka 
se stehny svírala v kolenou úhel 90°. 
Chodidlo by se mělo dotýkat podlahy 
celou plochou (lze využít opěrku pod 
nohy). Seďte ve vzpřímené poloze 
na celé sedací ploše, úhel mezi trupem 
a stehenní kostí musí být také 90°. Se-
dadlo by mělo být opatřeno bederní 
opěrkou, která má nastavitelnou výšku 
i úhel sklonu. Podepření zad v křížové 
oblasti napomáhá správné poloze těla 
a ulehčuje vzpřímené sezení, aniž by byly 
zatěžovány svaly kolem páteře.

Dále upravte výšku pracovní 
plochy tak ,  aby lokty byly mírně 
nad rovinou k lávesnice a zápěstí 
zůstalo při práci přímé a rovné. Úhel 
v lokti  by měl být 70–90°.  Sk lon 
klávesnice by měl být 10–15°. Vhod-
né je použití  podpěrek pod ruce 
a gelových podložek pod zápěstí – 
tíha rukou se přenese do podložky 
a ulevíte svým zádům. Myší pohybujte 
pomocí celé ruky, ne jen zápěstím, ra-
mena a paže udržujte pohyblivé. Deska 
pracovního stolu musí být z matného 
materiálu, aby nevznikaly odlesky. 

Výšku monitoru nastavte tak, aby 
linie pohledu při správném sezení byla 
v úrovni horní části monitoru a horní 
řádek textu byl nepatrně pod úrovní 
očí. Musíte být schopni přehlédnout 
obsah celé obrazovky bez naklánění 
hlavy dopředu či dozadu, při zorném 
úhlu pohledu 60°. U menších monitorů 
je vhodné použít podstavec, větší moni-
tory je naopak vhodné umístit do větší 

vzdálenosti. Běžná vzdálenost monitoru 
od očí by měla být 50–70 cm. 

Monitor nesmí mít žádné závady, 
které způsobují plavání textu, kmitání, 
poskakování řádků, střídání jasů apod. 
Vědecká obec dospěla k závěru, že LCD 
monitory způsobují ze všech typů mo-
nitorů nejmenší únavu. Obtíže objevující 
se při práci s počítačem mají charakter 
zrakové únavy, která po odpočinku 
odezní. 

Pracovní plocha by měla mít indivi-
duální osvětlení s možností regulace in-
tenzity. Na obrazovce ani jinde v zorném 
poli se nesmí tvořit rušivé odlesky, okna 
by měla směřovat z boku. Pokud není 
možné pracovní prostor takto přizpů-
sobit, je nutné vybavit okna žaluziemi 
a přímé sluneční světlo regulovat.

Zraková únava při práci na počítači 
začíná již po dvou hodinách, zřetelně se 
projevuje po čtyřech hodinách práce. 
Nedoporučuje se, aby práce na počítači 
trvala déle než 6 hodin. Stejně tak by 

obr. 1  Různé postavení rukou při psaní na klávesnici

obr. 2 Různé způsoby držení myši – pohled z boku

obr. 3  Různé způsoby držení myši – pohled shora 
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neměla přesahovat 75 % pracovní doby, 
docházelo by ke zvyšování psychické 
zátěže. U lidí s chybnou korekcí zraku 
nebo se skrytou oční vadou jsou obtíže 
častější a projevují se po kratší době. 

Domácí počítačové pracoviště 
bývá uzpůsobeno spíše pro potřeby 
dospělých a na děti se zapomíná. 
Proto je důležité mít u nábytku takové 
nastavovací systémy, aby si je dítě samo 
mohlo přizpůsobit. Důležitá je také veli-
kost myši, která bývá pro dětskou ruku 
často příliš velká a nutí tak dítě držet 
ruku v nepřirozené vytočené pozici. 
Na trhu jsou k dostání myši v menších 
velikostech nebo tzv. trackballs, které 
jsou u dětí oblíbené kvůli snadnějšímu 
ovládání. Jsou také pomůckou pro 
postižené osoby, které nemohou pro 
dysfunkci motoriky používat myš. Jedná 
se o kuličku velkou 3 cm a umístěnou 
v podložce, jíž se dá pohybovat prsty. 
Nehodí se však pro hraní her na počíta-
či, při kterých je potřeba rychlý pohyb 
s velkou přesností. 

Jak snížit namáhání zraku 
při práci na počítači 
•	 Prvním krokem je podstoupit oční 

vyšetření, při kterém můžeme 
odhalit a optimálně korigovat 
refrakční vadu. 

•	 Druhým krokem je správné osvět-
lení. Vhodné je stropní osvětlení, 
které se nijak neodráží na monito-
ru. Pro celkové umělé osvětlení lze 
používat cloněná zářivková svítidla 
s plynulou regulací osvětlení. Při 
práci ve večerních hodinách si 
můžeme přisvítit stolní lampičkou 
s tlumeným světlem. 

•	 Třetím krokem je úprava pracovní-
ho prostředí v souladu s ergono-
mií a nastavení optimálního jasu 
monitoru. Během dne by hodnota 
jasu i kontrastu měla být větší 
než večer při umělém osvětlení. 
Na trhu existují monitory s vněj-
ším mikrosenzorem, který snímá 
jas okolí a je schopen automaticky 
optimalizovat jas monitoru. Tato 
funkce zmírňuje únavu a bolest 
očí.

•	 Čtvrtým, neméně důležitým 
prvkem je pravidelné mrkání. Čte-

me-li text na papíře, náš pohled 
směřuje dolů a víčka jsou přivřená. 
Při pohledu na monitor se ovšem 
díváme přímo před sebe, oči jsou 
široce rozevřené a dochází k jejich 
rychlejšímu vysychání. Pokud 
se na práci upřeně soustředíme, 
mrkáme až 5x méně a nepravidel-
ně. Dochází k osychání povrchu 
oka a k jeho červenání. Vhodným 
doplňkem jsou umělé slzy, které 
můžete aplikovat, kdykoliv pocítíte 
potřebu. 

•	 Pátou zásadou jsou pravidelné 
přestávky. Minimálně každé dvě 
hodiny je vhodné práci na 10 až 
15 minut přerušit a věnovat se 
jiným činnostem. Některé zdroje 
udávají přísnější režim přestávek 
– po hodině práce s počítačem 
strávit 20 minut jinou činností. 
Důležité je také nedívat se na mo-
nitor více než 30 minut v kuse, 
aniž by se změnila ohnisková 
vzdálenost oka. Během přestávky 
také můžete provést několik cviků 
na protažení svalů a na uvolnění 
očí. 

Protažení pohybového 
aparátu

Všechny cviky se musí provádět 
pomalu, bez rychlých změn a bez zby-
tečného přepínání svalů. Při cvičení se 
zaměřte pouze na procvičení těch částí 
těla, v nichž pociťujete velkou únavu 
a bolest, ostatní lze vynechat. Vždy je 
důležité pravidelné dýchání. 

•	 Nejprve procvičte krční páteř. 
Položte si ruku na šíji, hlavu pomalu 
předklánějte směrem k hrudníku 
a mírně přitom rukou tlačte na šíji, 
až se brada dotkne hrudní kosti. 
Střídavě otáčejte hlavou vlevo 
a vpravo, v krajní poloze vydržte 
několik sekund. 

•	 Prsty levé ruky přiložte na zadní 
část krku a obejměte trny obratlů, 
pravou ruku položte přes temeno 
hlavy na levé ucho a se vztyčenou 
bradou jemně tlačte pravé ucho 
k pravému rameni. Vydržte v této 
poloze 10 sekund a cvik opakujte 
na druhou stranu. 

•	 Střídavě zakružte rameny dopředu 
a dozadu. 

•	 Obě ruce položte na stehna, 
během nádechu zatlačte ramena 
směrem dolů a lopatky k sobě. Při 
výdechu se uvolněte. Zvedněte 
ramena vzhůru a pokuste se do-
tknout ušních boltců, v této poloze 
vydržte 5 až 10 sekund a pak spusť-
te ramena co nejníže dolů. 

•	 Dále procvičte ruce. Jednu ruku 
natáhněte před sebe, ohněte ji 
v zápěstí a druhou rukou ji za hřbet 
tlačte směrem k tělu. Poté dla-
ně obou rukou otočte vzhůru, 
roztáhněte od sebe prsty, setrvejte 
10 sekund a pak sevřete obě ruce 
v pěst. 

•	 Propleťte prsty natažených paží 
za zády, s uvolněnými rameny stla-
čenými dolů táhněte spojené ruce 
doleva a současně sklánějte hlavu 

obr. 4 Zánět okrajů víčka – blefaritida (http://www.alternativni-medicina.eu/zanet-spojivek.html)
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také k levému rameni. Cvik opakuj-
te několikrát střídavě na obě strany. 

•	 Nejčastějším příznakem RSI je 
chronická bolest šíje a ramen. 
Z předpažení překřížením paží 
položte dlaně na ramena, lokty 
táhněte dopředu od těla. Otáčejte 
hlavou střídavě vpravo a vlevo 
a v krajní poloze vyčkejte několik 
sekund. Pravidelným dýcháním se 
snažte o uvolnění. 

Alternativní sezení
Sezení na židli je možné kombino-

vat se sezením na gymnastickém míči 
– uleví se tak zádům. Míč umožňuje 
aktivní dynamické sezení, při kterém se 
neustále mírně pohybujete a nesedíte 
tak dlouhodobě ve strnulé pozici. Vzpří-
mené sezení, které šetří páteř, je na míči 
jednodušší než na židli. Míč podporuje 
optimální sklon páteře, nedovolí vám 
přehazovat nohu přes nohu, takže nedo-
chází ke stlačování dolních končetin. Míč 
nemá opěradlo, proto musejí být svaly 
neustále aktivní. Při mírném pérování 
na míči se střídá zatížení a odlehčení plo-
tének, které jsou tak zásobeny živinami 
a opotřebovávají se pomaleji. Drobné 
pohyby také mohou rozptýlit neklid 
a nervozitu. 

Alternativou je tzv. balonová židle. 
Při dosednutí je pánev klopená dopředu, 
dochází k napřímení zad a hlava se za-
sune do správného postavení, kdy není 
přetěžována krční páteř. S napřímením 
beder se napřímí i hrudník a prohloubí se 
dech. Jelikož na balonové židli sedíte výš 
než na běžné židli, je nutné opět nastavit 
výšku pracovní plochy i výšku monitoru. 

Oční cvičení
Nejjednodušší způsob, jak ulevit 

unaveným očím, je překrýt je dlaněmi, 
ale nedotýkat se jich přímo. Dobré je si 
u toho představovat příjemné barvy – 
čím tmavší barvu vidíte, tím uvolněnější 
jsou oči. Provádějte toto cvičení dvakrát 
denně několik minut. Ruce nesmí být 
přitisknuté na samotné oči a nos by měl 
zůstat volný. 

Další možností cvičení očí je tzv. 
„palming“ neboli pohled do tmy. Jedná 
se o relaxační prvek. Nejprve si promněte 
ruce, aby se zvýšila jejich teplota, poté 

Syndrom suchého oka je dnes lékaři považován za jednu z civilizačních cho-
rob. Na jeho vzniku se podílí množství vlivů a to jak prašné prostředí měst
nebo klimatizace v kancelářích, tak stále větší nároky kladené na náš zrak. Při
práci s počítačem přestáváme mrkat a naše oči přicházejí o přirozený slzný
film. Pro ženy představují riziko i hormonální změny spojené s užíváním hor-
monální antikoncepce nebo obdobím přechodu. Suché oko se může proje-
vovat pálením či řezáním očí, zarudnutím, tlakem za očima, pocitem cizího
tělesa v oku nebo světloplachostí.
Lehčí stadia syndromu suchého oka zpravidla nevyžadují návštěvu lékaře.
Úlevu přinesou vhodné oční kapky (nejlépe bez konzervantů, které dále oko
vysušují - např. OxyalTM) a pravidelné oční cvičení. Zařazení oční jógy mezi
každodenní činnosti může pomoci předejít i dalším nepříjemnostem a přispěje
k zachování dobrého zraku bez zbytečné únavy.

Před samotným cvičením se nejprve uvolněte a protáhněte. Cviky provádějte
ve chvílích, kdy se na ně můžete plně soustředit, a zásadně bez brýlí.

Rozcvičení
Zavřete oči a kývejte hlavou - dopředu, dozadu, ze strany na stranu a kolem
dokola. Tím si uvolníte ztuhlou krční páteř a necháte oči odpočinout. 
Intenzivnější uvolnění spodní části krční páteře dosáhnete kroužením ramen.
Nejprve směrem dozadu, potom dopředu. Cvičení opakujte alespoň 15x v kaž-
dém směru.

Oční jóga
S principy oční jógy přišel jako první americký lékař William H. Bates již na
přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jeho poznatky se ovšem mezi
odborníky nesetkaly s pochopením a kvůli léčení krátkozrakosti bez použití
brýlí byl dokonce propuštěn ze zaměstnání. On se však nevzdal a pokračoval
v léčení krátkozrakých dětí v Severní Dakotě a později také v New Yorku. Zde
si ve spolupráci se svojí druhou ženou, která dříve také trpěla zrakovými prob-
lémy, otevřel ordinaci.
Zajímavostí je, že Dr. Bates trpěl zvláštní formou ztráty paměti. Dvakrát tak zmi-
zel beze stopy. Až po usilovném pátrání se jeho první manželce podařilo zjistit,
že pracuje v Londýně v Charing Cross Hospital jako asistent. Když se vydala
do Evropy, aby ho přivedla zpět, nic z uplynulých týdnů si nepamatoval a po
dvou nocích v hotelu Savoy zmizel znovu. Než se objevily další stopy, jeho
žena zemřela. Jak se William Bates vrátil do New Yorku, aby pokračoval ve
své práci, nebylo nikdy zcela objasněno.

Původní Batesova metoda je založena především na duševní relaxaci. Oční
cviky byly postupně přidávány jeho následovníky, mezi které patřil Harry 
Benjamin a další.
Právě cviky a co největší snaha pracovat bez brýlí mohou v kombinaci s rela-
xačními metodami přinášet kýžené výsledky. Každé oko pomalu stárne a oční
cvičení dokáže tento proces pozastavit a zpomalit. 
Dr. Bates doporučoval nenosit brýle pokud možno vůbec. Dnes lékaři s tímto
přístupem nesouhlasí, protože nenosit brýle při déletrvajících obtížích „krát-
kých rukou“ může přinést řadu problémů jako bolest hlavy, pocity pálení a ře-
zání, bolesti za očima apod. Brýle přesto noste s rozvahou a pokud je opravdu
nepotřebujete pro řízení automobilu, čtení a podobné činnosti, raději je odklá-
dejte. 
Ať už ale trpíte oční vadou nebo ne, najděte si čas na protažení očí. Rozdíl
uvidíte! 

Očima nahoru a dolů
Pohybujte očima pomalu nahoru (pohled k nebi) a dolů. Zopakujte desetkrát. 

Očima do stran
Pohybujte očima z jedné strany na druhou. Hlavu mějte pořád v klidné , přímé
poloze. Na každou stranu se dívejte až tak daleko, jak je to možné. Opakujte
desetkrát. 

Očima do úhlopříčky
Nejdříve pohybujte očima šikmo do levého dolního rohu, poté pravého horního
rohu. Opakujte desetkrát. 

Kroužení očima
Nejprve kružte očima na jednu stranu, opakujte pětkrát a poté na druhou se
stejným počtem opakování. 

Pokud během cviků zavřete oči, budete si zároveň masírovat i oční bulvu.

Abeceda
Několikrát opište očima do prostoru před sebou velké tiskací H. Pohyb začněte
vlevo dole a končete vpravo dole. Obdobně postupujte i v případě písmena A.

Obálka
Tento cvik je založen na opisování tvaru poštovní obálky. Nejprve se podívejte
očima co nejvíce nahoru doleva, pak doprava dolů, doprava nahoru a nakonec
doleva dolů. Jako při všech cvicích se snažte pohybovat pouze očima, hlava
zůstává na místě. Po několika opakováních změňte směr pohybu očí a začněte
vlevo dole.

Hodiny
Zavřete oči a představte si, že před sebou vidíte obrovský hodinový ciferník.
Pomalu pohybujte očima, jako byste se dívali na jednotlivé číslice. Cvičení pro-
vádějte nejprve po směru hodinových ručiček, potom opačně.

OXYAL
oční jóga

pro unavené oči

meditace pro vase oci
^ ^

Syndrom suchého oka je dnes lékaři považován za jednu z civilizačních cho-
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zel beze stopy. Až po usilovném pátrání se jeho první manželce podařilo zjistit,
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do Evropy, aby ho přivedla zpět, nic z uplynulých týdnů si nepamatoval a po
dvou nocích v hotelu Savoy zmizel znovu. Než se objevily další stopy, jeho
žena zemřela. Jak se William Bates vrátil do New Yorku, aby pokračoval ve
své práci, nebylo nikdy zcela objasněno.

Původní Batesova metoda je založena především na duševní relaxaci. Oční
cviky byly postupně přidávány jeho následovníky, mezi které patřil Harry 
Benjamin a další.
Právě cviky a co největší snaha pracovat bez brýlí mohou v kombinaci s rela-
xačními metodami přinášet kýžené výsledky. Každé oko pomalu stárne a oční
cvičení dokáže tento proces pozastavit a zpomalit. 
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Pohybujte očima z jedné strany na druhou. Hlavu mějte pořád v klidné , přímé
poloze. Na každou stranu se dívejte až tak daleko, jak je to možné. Opakujte
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Ostření
Natáhněte před sebe ruku, ve které držíte svisle tužku. Zaostřete na horní
konec tužky a ruku pomalu přibližujte. Pořád mějte zaostřeno na tužku. 

Obdobně můžete pohledem přecházet z tužky vzdálené od očí asi třicet centi-
metrů na libovolný předmět ve větší vzdálenosti (nejméně pět metrů), například
strom za oknem. Zaostřete oko na tužku, pak na vzdálený předmět. Vše de-
setkrát opakujte. Potom na několik vteřin zavřete oči a proveďte celý postup
ještě jednou. Cvičení provádějte rychle, ale důkladně, aby si oční bulva i čočka
na podobnou činnost zvykaly.

Pracovní prostředí
Pro oči je velmi důležité denní světlo. Naopak jim nesvědčí dlouhovlnné záření
z počítačů a umělého osvětlení. Snažte se proto pracovat ve dne, neponocujte
a používejte osvětlení, které co nejvíce připomíná sluneční záření (tzv. plno-
spektrální zářivky). Nezapomínejte ani na přísun čerstvého vzduchu.
Mnoho z nás používá ke své práci počítač. Ten představuje pro oči značnou
zátěž a s ní spojené komplikace v podobě unavených očí. Někdy můžeme
očím ulevit i dodržováním základních pravidel pro práci s počítačem.

» Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 70 – 90 centimetrů
» Oči by měly být v úrovni horní třetiny obrazovky
» Pokud to jde, používejte ploché LCD obrazovky, ne starší CRT monitory. 

Nabízejí lepší stálost obrazu a jsou šetrnější k vašemu zdraví.

Centrální fixace
K tomuto cvičení, které pomáhá ke zjasňování zraku, budete potřebovat psaný
text (můžete využít tuto brožuru). Zaměřte se na jedno slovo na řádku a sou-
střeďte na něj svůj pohled. Po chvilce soustředění oči zavřete a představujte
si, že je slovo výraznější než zbytek textu. Po chvilce (asi 20 vteřin) oči otevřete
a celý postup několikrát opakujte po dobu 3 - 5 minut.

Po cvičení
Na závěr celého cvičení nezapomeňte oči opět uvolnit. Přiložte na ně dlaně
tak, aby oči zakrývaly, ale nedotýkaly se jich. Ujistěte se, že nikudy neprochází
světlo. Snažte se myslet na pozitivní události a maximálně se uvolnit. Toto cvi-
čení by mělo trvat alespoň tři minuty.
Během dne udržujte svěžest očí vhodnými očními kapkami. Ty by měly vaše
oči nejen chránit, ale také poskytovat dostatek živin a neměly obsahovat kon-
zervanty, protože ty oči vysušují.

Mrkání
Aniž si to uvědomujeme, otevřené oko neustále pravidelně mrká. Při práci 
s počítačem a intenzivním soustředění se často stává, že mrkat „zapome-
neme“. Dochází tak ke ztenčování slzné vrstvy a horší výživě rohovky, což
může vést k nepříjemným pocitům a pálení očí.
V takovém případě bychom se měli naučit mrkat častěji a pravidelně. Učte se
mrkat jednou až dvakrát každých deset vteřin. Důležité je mrkat bez námahy
a soustředění. Uvidíte, že budete schopni číst i pracovat na počítači déle než
dosud.
Pokud i přesto zapomenete mrkat, úlevu poskytne následující intenzivní cvi-
čení. Nejprve k sobě několikrát silně stiskněte víčka. Poté začněte uvolněně
mrkat v rytmu dýchání. Například šest mrknutí během nádechu, dalších šest
během výdechu. Takto cvičte alespoň minutu. 

Relaxace
Kromě vlastního cvičení a užívání očních kapek dopřejte svým očím i trochu
přírodní energie. 
Sluneční svit
Zavřete oči a vystavte tvář slunečnímu záření. Pohybujte přitom pomalu hlavou
ze strany na stranu, aby plocha víček přicházela do kontaktu se slunečními
paprsky rovnoměrně. 
Chladná voda
Opřete se o umyvadlo a ponořte ruce do studené vody. Naberte vodu do dlaní
a ze vzdálenosti asi pěti centimetrů ji dvacetkrát šplíchněte do očí. Poté mněte
zavřené oči ručníkem nejméně jednu minutu. Dosáhnete tak téměř okamžitého
výrazného osvěžení vašich očí. Šplíchání vody lze nahradit i přiložením namo-
čeného kapesníku.
Tma
Oční svaly se dokonale uvolní jen ve tmě. Škodí jim proto dlouhé ponocování
v době, kdy by už mohly odpočívat a nabírat síly na další den. Snažte se pra-
covat přes den při přirozeném osvětlení a večer věnovat odpočinku.

Účinnost oční jógy potvrzuje příběh Orlina Sorensena ze Spojených států ame-
rických. Ten snil o tom, že se stane stíhacím pilotem jako jeho dědeček, ale
jeho zrak nesplňoval podmínky pro výcvik vojenských letců. S brýlemi létat
ovšem mohl a tak ho na několik let zaměstnala civilní letecká společnost 
Horizon Air. Zlom nastal po 11. září 201. Letecké společnosti byly v krizi a Orlin
létal čím dál tím méně. Rozhodl se proto pro radikální změnu. Inspiroval se
válečnými piloty z druhé světové války, kteří využívali oční cvičení ke zlepšování
zraku. Objevil knihu Dr. Williama Batese a začal pracovat na svém vlastním
cvičebním programu. Denně cvičil 25 minut, 6 dní v týdnu po dobu jednoho
měsíce pomalé kroužení očima v celých kruzích. A jeho úsilí se vyplatilo. Při
dalších testech dosáhl výrazného zlepšení, splnil kritéria pro vojenského pilota
a mohl si tak splnit svůj sen.

Zajímavosti
Lidské oko mrkne 10 – 15 krát za minutu, což představuje téměř dvacet tisíc
mrknutí za den. Oči v průměru vyprodukují 1 – 2 mikrolitrů slz za minutu. „Vy-
robení“ stejného množství slz, jako je objem jedné lahvičky Oxyalu, by tak oku
trvalo skoro 5 dnů. Ze savců má největší oči v poměru k tělu Nártoun západo-
sundský (Tarsius bancanus). Kdyby měl člověk stejný poměr velikosti těla 
a očí jako nártoun, musely by jeho oči být velké jako grapefruit. Podle dostup-
ných zdrojů vydržel nejdéle bez mrknutí Brit Stephen Smith. Jeho rekord má
hodnotu 2 minuty a 42 sekund. Při každém mrknutí jsou dočasně deaktivo-
vány některé části mozku. Vědci se domnívají, že právě to je důvod, proč si
mrkání neuvědomujeme. Mrkev doopravdy přispívá k dobrému stavu vašich
očí. Podobné účinky má ovšem i další čerstvá zelenina a ovoce. Proti nejčas-
tějším problémům jako je krátkozrakost a dalekozrakost vás ale neochrání. 
U většiny lidí je barva očí (kromě raného dětství) neměnná. Existují ale případy,
kdy se během života i několikrát změní.

OxyalTM

OxyalTM je lubrikační oční roztok, který obsahuje kyselinu hyaluronovou 0,15 %.
Tato kyselina patří mezi přirozené součásti lidských tkání. V oku udržuje 
Hyaluronan správné vlastnosti sklivce, tak aby mohl plnit svoji funkci, tedy udr-
žuje stabilní obsah vody v gelovém sklivci a uchovává jeho plnou průhlednost.
Působení kyseliny hyaluronové optimalizuje patentovaný polymer ProtectorTM,
který zvyšuje její viskozitu a snižuje povrchové napětí.
Biodegradační konzervační prostředek OxydTM se v prostředí oka rozkládá na
kyslík, vodu a chlorid sodný, je netoxický, nezpůsobuje alergické reakce a ne-
dráždí rohovku.
OxyalTM dále obsahuje komplex iontů a minerálů, které jsou nezbytné pro bu-
něčné biochemické procesy. Vhodné elektrolytické rozložení umožňuje doko-
nalou náhradu slz.
Je také vhodný pro uživatele všech druhů kontaktních čoček, i pro osoby,
které kontaktní čočky nenosí.

obr. 5 Přeostřování je důležité pro cvičení očních svalů  
(http://www.oxyal.cz/kompletni-cviky-ocni-jogy-A4.pdf )

obr. 6 Cviky na uvolnění očí a očních svalů (http://www.oxyal.cz/kompletni-cviky-ocni-jogy-A4.pdf )
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přeložte příčně prsty přes sebe a dla-
němi překryjte zavřené oči. Prsty jsou 
na čele překřížené, hlava je položená 
v dlaních a lokty jsou opřené o stůl. Tuto 
metodu lze doplnit o masáž. Ta spočívá 
v pokrčení ukazováčků a přiložení obou 
kloubů těsně pod vnitřní koutky očí. 
Potom přejíždějte kloubem jemným 
tlakem 3x pod očima směrem ke spánku. 
Při třetím opakování tohoto pohybu při-
ložte pokrčený ukazováček celou vnější 
plochou na spánek a následně směřujte 
krouživým pohybem do vlasů nahoru 
k očím, pak nazpět dolů. Tím provedete 
lehkou masáž spánků. Plocha ukazo-
váčků přitom nesmí klouzat po kůži. 
Ukazováček je na jednom místě a kůží 
pouze pohybuje.

Pro cvičení očních svalů je důležité 
přeostřování a častější pohyby očima. 
Doporučuje se každých 30 sekund 
přeostřit na vzdálenější obraz, napří-
klad za oknem, a to přibližně na 5–10 
sekund. Další možností je sledovat 
po dobu 10–15 sekund blízký předmět 
(např. tužku nebo prst před očima) 
a poté po stejnou dobu zase vzdálený 
předmět, tím zaostřujeme střídavě 
na blízko a na dálku (obr. 5).

Cvičení očních svalů lze provádět 
s otevřenýma i zavřenýma očima. 
Jednotlivé cviky provádějte 4x až 6x 
po sobě. Pohybujte očima nahoru 
a dolů, doprava a doleva a také úhlo-
příčně. Zakružte očima po směru i proti 
směru hodinových ručiček (obr. 6). 
Zkuste očima opsat některá písmena 
abecedy (např. A, B, H, M, S, T, U, V). 
Pohyby mají být pomalé a pravidelné.

Jak nezapomenout 
na přestávku při práci 

V nedávné době byly vyvinuty 
různé počítačové aplikace, které vás 
upozorní na potřebu odpočinku pro 
vaše oči. Aplikace odpočítává čas 
a v pravidelných intervalech, které si 
sami nastavíte, vás upozorní na nut-
nost udělat si přestávku, a to buď 
textovým nebo zvukovým signálem. 
Aplikace rozlišuje dva druhy pauzy, 
krátkou a dlouhou. Krátké pauzy mo-
hou být vyplněny užitečnými tipy, jak 
zlepšit ergonomii, jak se protáhnout. 
Nastavit si také můžete zobrazení 

obrázku, prezentace fotek atd. K dis-
pozici je rovněž rodičovský režim, 
kterým můžete donutit děti, aby si 
udělaly pauzu. Počítač je chráněn 
heslem. Aplikace je možné stáhnout 
v češtině a zdarma. 

Legislativa
Podpora a ochrana zdraví pracov-

níků nejrůznějších profesí, kteří pracují 
se zobrazovacími jednotkami, je uzá-
koněna několika předpisy. V praxi však 
tyto normy nebývají často dodržovány. 
Nejčastějším důvodem je neznalost 
těchto norem zaměstnanci. 

Jedná se o tyto předpisy:
•	 Směrnice Rady EU 90/270/EEC 

z roku 1990, o minimálních poža-
davcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na zařízeních se 
zobrazovacími jednotkami. 

•	 ČSN EN ISO 9 241 (ISO 9241) část 
1-17: Ergonomické požadavky 
na kancelářské práce se zobrazova-
cími jednotkami.

•	 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, a jeho novela (nařízení vlády 
č. 68/2010 Sb.). 

Zatím však nejsou zákonem nařízeny 
zdravotní prohlídky zaměstnanců, které 
by mohly odhalit nepříznivý vliv práce 
na počítači na jejich zdraví. 

Závěr
Závěrem je nutné podotknout, že 

mnoho lidí považuje práci u počítače 
za lehkou a málo namáhavou, ve sku-
tečnosti je však organizmus zatěžován 
především kvůli omezeným pohybovým 
možnostem a současné duševní náma-
ze. Je žádoucí, aby každý pracovník u po-
čítače byl srozuměn s ergonomickými 
zásadami a zaměstnavatel mu umožnil 
přizpůsobit si pracovní prostředí podle 
těchto pravidel. Sedavé zaměstnání se 
také dává do souvislosti s různými one-
mocněními – s ischemickou chorobou 
srdeční, obezitou, cukrovkou, cévním 
onemocněním dolních končetin a další-
mi. Součástí prevence je dostatek pohy-
bu ve volném čase, správná životospráva 
a pitný režim. 

Tip na závěr
Státní zdravotní ústav převzal a upra-

vil dotazník zrakových potíží, který se  
v praxi využívá k vyšetření zrakové úna-
vy. Po jeho vyplnění můžete posoudit 
frekvenci a intenzitu svých zrakových 
potíží. Dotazník se soustředí na příznaky 
zrakové únavy, okulární, vizuální a nespe-
cifické příznaky.

Poděkování
Děkuji kolegyni Lence Dvořákové 

za asistenci při tvorbě fotografií, které 
jsou použity na obr. 1–3.

Mgr. Klára Zahradníčková
Oční optika Bohuslava Krejčí, Třebíč

Klara.Zahradnickova@seznam.cz
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Se SAGITTOU
nA ROlAnd GARROS 
Začátkem letošního června se konalo v Paříži na slavných tenisových dvorcích 
Roland Garros Mezinárodní mistrovství Francie v tenise French Open. Toto mist-
rovství je současně jedním ze čtyř grandslamových turnajů na světě a setkává se 
zde kompletní světová tenisová špička v kategorii mužů i žen. V hledišti usedla 
letos i výprava českých a slovenských optiků, vítězů soutěže v odběru zboží 
organizované výrobcem MARCHON a jeho distributorem v České republice 
i Slovenské republice, společností SAGITTA. 
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Volný čas v Paříži využili čeští a slovenští optici k návštěvě slavné fran-
couzské obrazárny Musée d´Orsay. O změně účelu budovy sloužící 
od roku 1900 jako velké vlakové nádraží rozhodla francouzská vláda 
v roce 1977 a už v prosinci 1986 byla znovu otevřena jako jedna z nej-
větších galerií orientovaných především na díla světových impresionistů.  
Obdivovat zde můžete díla C. Moneta, P. Cézanna, P. Gauguina, A. Renoira, 
É. Maneta, H. Toulouse-Lautreca, E. Degase, H. Matisse, ale také F. Kupky. 

Právo účasti na tenisovém turnaji na Roland Garros, jehož první ročník se konal 
už v roce 1891, si vybojovali (zleva) Marek Böhm, Optika Medior Pezinok, a Dušan 
Nespala, Optika Prominent Bratislava, z České republiky se turnaje French Open 
zúčastnili Filip Momčil a Jan Momčil z Optiky Naome Uherské Hradiště. Uprostřed 
organizátoři soutěže Jana Čierna a Jaroslav Majerčík ze společnosti SAGITTA.

Celá Paříž se stala začátkem letošního června hlavním světovým 
městem tenisu. Už od časných dopoledních hodin se tísnily tisíce 
milovníků bílého sportu před branami Roland Garros, aby mohly co 
nejdéle vychutnávat tenisovou atmosféru v přítomnosti současných 
i minulých tenisových hvězd, které se nesmazatelně zapsaly do historie 
tohoto turnaje.

Letošní grandslamový turnaj na Ro-
land Garros se vyznačoval nejen 
dokonalou organizací a vynikající-
mi sportovními výkony, ale upou-
tal také elegantními a půvabnými 
hosteskami, které zvládaly svou 
práci s úsměvem, lehkostí a šarmem 
a byly schopny kvalifikovaně poradit 
a pomoci domácím i zahraničním 
návštěvníkům French Open v jakékoli 
problémové situaci.

Účastníci zájezdu Se SAGITTOU na Roland Garros se zúčastnili tenisových bitev na 
kurtech nesoucích jméno vynikající francouzské tenistky 20. let Suzanne Lenglenové 
v sobotu 2. června 2012 a sledovali vítězný souboj domácího miláčka R. Gasqueta 
proti německému hráči T. Haasemu. Mexické vlny a frenetické povzbuzování diváků 
v průběhu zápasu zanechaly v účastnících nezapomenutelné vzpomínky. Ja
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OFTALMOLOGIE

Princip 
femtosekundových 
laserů

Femtosekundový laser je typ pev-
nolátkového (polovodičového) laseru 
s extrémně krátkými pulzy. Délka ka-
ždého pulzu je v řádu femtosekund – 
z toho je odvozen název těchto laserů. 
Femtosekunda je nepředstavitelných 
0,000 000 000 000 001 sekundy. Impulz 
nese malou energii s opakováním v řádu 
KHz–MHz. Vlnová délka je 1 000–1 600 
nm. Jde tedy o infračervenou oblast 
elektromagnetického záření, lidskému 
oku neviditelnou. Výsledkem působení 
laserového paprsku je vznik elektronové 
plazmy a následná mikroevaporace, což 
je mikrovypařování tkáně v místě ohnis-
ka paprsku. Výhodou takové konfigurace 
je, že ve tkáni dochází k minimálnímu 
tepelnému zatížení a tkáň se od sebe 
odděluje téměř „sama“ bez zřetelných 
struktur řezu. 

Využití v oftalmologii   

LASIK 
Vytvoření rohovkové lamely při 

LASIK (metoda laserové refrakční 
chirurgie pro odstranění dioptrické 
vady, obr. 1) představuje první využití 
pro oftalmologické účely. Zároveň 

jde o aplikaci nejpoužívanější. Výho-
dou oproti metodě, při níž se vytváří 
lamela pomocí mechanického mik-
rokeratomu, je především šetrnost 
ke tkáni, která se projevuje rychlou 
obnovou zrakových funkcí obvykle už 
první pooperační den. Další výhodou 
je potřeba menšího vakua pro přisátí 
nástroje a tím fixace na oko. Menší 
podtlak zlepšuje subjektivní pocit 
klienta. Také se uvádí menší riziko 
pooperačního syndromu suchého oka 
(Salomao J. et al., Cataract Refract Surg 
2009, 35:1756–1760). Výhodou je také 
použití nejnovějších technologických 
postupů, které vedou k přesnosti 
a možnosti použití na plošší i strmější 
rohovky. Lze také tvořit extrémně 
tenké lamely těsně pod Bowmanovou 
membránou. Podstatnou výhodou je 
možnost volby polohy a velikosti tzv. 
hinge („stopky“ – tedy části, kterou je 
lamela spojena s rohovkou).

ICRS 
Femtosekundový laser se rovněž po-

užívá při vytváření tunelů pro implantaci 
intrastromálních rohovkových prstenců 
(ICRS, např. keraring). Jde o prstencové 
segmenty, které se vkládají do stromatu 
rohovky při léčbě keratokonu (obr. 2). 
Účelem je primárně zastavení progrese, 
sekundárně korekce refrakční vady. Dří-
ve se tyto tunely tvořily mechanickým 

nástrojem. Femtosekundový laser opět 
přináší do tohoto druhu zákroku přes-
nost, lepší subjektivní pocit z operace 
a rychlejší rekonvalescenci. Hloubka, 
šířka, délka i lokalizace tunelu se volí 
pomocí softwaru podle individuálních 
potřeb klienta.

Lamelární keratoplastika
V případě lamelární keratoplastiky se 

jedná o částečnou transplantaci rohov-
ky pouze v potřebné vrstvě. Rohovka 
od dárce je upevněna do tzv. umělé 
přední komory a pomocí laseru je vy-
tvořena potřebná lamela za podmínek 
podobajících se výkonu na celém lid-
ském oku. Podobně je odstraněna také 
patologická tkáň na straně příjemce a je 
nahrazena vytvořeným štěpem.

FLEX
Jedná se o odstranění dioptrické 

vady vytvořením čočky potřebných 
parametrů ze stromatu rohovky. 
Po odklopení rohovkové lamely je tato 
tkáň odstraněna. Rozdíl oproti metodě 
LASIK spočívá v tom, že vlastní korekce 
dioptrií neprobíhá odpařením tkáně 
jako při použití excimerového laseru, 
ale tato tkáň se vyřízne a odstraní. 
S touto metodou zatím nejsou dosta-
tečné zkušenosti a také v současné 
době nedosahuje přesnosti excimero-
vého laseru.

Nové 
femtOSekuNdOvé 
lasery v oční chirurgii
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Inlay 
Inlay je rohovkový implantát, který 

se vkládá do stromatu rohovky buď 
po odklopení lamely (ta se vytvoří stej-
ným způsobem jako u metody LASIK), 
nebo po vytvoření rohovkové kapsy, 
do které se implantát jednoduše zasune 
(obr. 3). Jedná se o ultratenké kotoučky 
určené pro refrakční řešení presbyopie. 
Nejčastěji fungují na principech steno-
peického otvoru, skládání i rozkladu 
paprsku.

Operace šedého zákalu
Při operaci šedého zákalu se jedná 

o zatím poslední a také technologicky 
nejnáročnější aplikaci femtosekundo-
vého laseru. Jde o spojení s předněseg-
mentovým OCT (optická koherenční 
tomografie), který umožňuje přesné na-
vádění laserového paprsku v 3D modelu. 
Laser zpravidla umí vytvořit rohovkové 
incize (vstupní otvory do oka), následně 
provede kapsulorhexi (otvor v předním 
pouzdře čočky), provede fragmentaci 

čočky (rozřezání zakalené lidské čočky 
na malé kousky). Poté je „nakrájená“ 
čočka odsáta ven a nahrazena umělou 
nitrooční čočkou. V případě, že je u kli-
enta přítomen astigmatizmus, lze také 
provést LRI (limbální relaxační rohov-
ková incise), kdy femtosekundový laser 
nahrazuje diamantový nůž. Výhodou při 
operaci šedého zákalu je použití menší 
energie jiné fyzikální povahy, než je 
tomu u ultrazvukové fakoemulzifikace. 
Přínosem je, že se nepřenáší energie 

obr. 1  Vytvoření rohovkové lamely při metodě 
LASIK

obr. 3  Rohovkový implantát (inlay), který se 
vkládá do stromatu rohovky

obr. 2  Implantace intrastromálních rohovko-
vých prstenců při léčbě keratokonu
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na ostatní tkáně oka. V současné době 
je tento druh zákroku technologicky, 
časově a především finančně natolik 
náročný, že si na jeho masové rozšíření 
budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Ziemer LDV Z6 
Femtosekundové lasery LDV (Leo-

nardo Da Vinci) švýcarské firmy Ziemer 
se vyznačují především přesností, bez-
pečností a unikátní technologií distribuce 
nízkoenergetických impulzů (obr. 4). 
Bezkonkurenční je také počet impulzů 
za sekundu. Frekvence pulzů dosahuje 
10 MHz (10 000 000 pulzů za sekundu). 
Ostatní femtosekundové lasery se pohy-
bují spíše v řádech KHz. Délka pulzu je 
200–350 fs (femtosekund). Vlnová délka 
je 1 020–1 060 nm. Díky této specifické 
distribuci energie je minimalizováno riziko 
tvorby opákní vrstvy bublin, tzv. opaque 
bubble layer (OBL).

Největší změnou oproti starší generaci 
laserů LDV a LDV Crystal line je variabilní 
ohnisko. Dřívější generace měla pevně 
danou vzdálenost ohniska paprsku od vý-
stupního sklíčka hlavy laseru – handpiece 
(obr. 5), která se přikládá na oko. Hloubka, 
ve které bude laser působit, se určovala 
distanční fólií v různých tloušťkách, která 
se vkládala mezi výstupní optiku a oko. 
Nová generace Z6 má plynule volitelnou 
vzdálenost ohniska od výstupní optiky, což 
přináší řadu výhod.

U starší generace se tloušťka lamely 
volila vložením potřebné distanční fólie 
(tzv. InterShield) mezi optiku a aplanované 
oko. Dále se volil průměr lamely volbou 
daného průměru prstence (tzv. ringu). 
U nové generace řady LDV Z4 a Z6 se volí 
pouze průměr prstence, tloušťka lamely se 
již nastavuje libovolně pomocí softwaru. Při 
metodě Z-Lasik (obchodní označení klasic-
kého femtoLASIKu firmou Ziemer) nelze 
volit tvar okraje flapu (tzv. side cut). Ten 
je vytvořen přirozeně na okraji aplanace 
(obr. 6). V případě režimu Z-LASIK-Z lze vy-
tvořit různé úhly okrajů lamely (flapu, obr. 7). 
Výhodou je menší riziko epiteliálních invazí.

Řada Z6 umožňuje provádět lame-
lární nebo perforující keratoplastiky bez 
nutnosti výměny celé výstupní hlavy 
laseru (handpiece). U starší generace 
laserů se pro tyto zákroky měnila celá 
výstupní hlava. 

Součástí laseru je software pro tvor-
bu intrastromálních kapes pro implanta-
ci rohovkových implantátů (inlays). Nově 
je také umožněna libovolná hloubka 
implantace a tvorba tunelů pro tzv. 
keraringy (ICRS) s vytvořením přístupu 
do tunelu. Dřívější generace vytvořila 
tunel v určité hloubce, avšak z povrchu 
rohovky do hloubky tunelu musela být 
provedena incise diamantovým nožem. 
Tvar, hloubku, rozměry i pozici lze zvolit 
jednoduše pomocí obslužného softwaru 
přímo na dotykové obrazovce.

Závěr

Technologie v oftalmologii prodě-
lávají v posledních letech dramatický 
vývoj. Právě zdokonalení femtosekun-
dových laserů je jedním z faktorů, které 
posunuly laserovou refrakční chirurgii 
k nejbezpečnějším a nejefektivnějším 
operacím současnosti.

Mgr. Radek Anderle
Optometrista, Evropská oční klinika 

LEXUM, Bezručova 22, Brno
anderle@lexum.cz

obr. 4  Femtosekundový laser Ziemer LDV obr. 6  Flap je vytvořen přirozeně na okraji 
aplanace

obr. 7  Různé úhly okrajů lamely (flapu)

obr. 5  Handpiece – výstupní hlava laseru
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OPTOMETRIE

Ve dnech 1.–3. června 2012 
se v chorvatském městě 

Opatija v hotelu Ambasador 
konala konference nazvaná 
„1st Optometry Conference  
of Central and South-Eastern  
Europe (OCCSEE 2012)“. Jedná  
se o první konferenci optometrie 
tohoto typu a rozsahu ve střední 
a jihovýchodní Evropě. Úředním 
jazykem konference byla ang-
ličtina. Cílem konference bylo 
setkání oborníků především 
z oblasti optiky, optometrie 
a oftalmologie. Účastníci kon-
ference si zde vyměnili obo-
rové dovednosti a zkušenosti 
a zúčastnili se odborné diskuze 
na téma vzdělávání optometrie 
v Evropě. 

Úvod 

Konference se zúčastnili odborníci 
z těchto zemí: Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Slovinsko, Maďarsko, Česká 
republika, Slovensko, Polsko, Chorvatsko, 
Srbsko, Bosna a Hercegovina, Makedo-
nie, Černá Hora, Kosovo, Rumunsko, 
Bulharsko, Anglie a Irsko. Za Českou 

republiku se konference aktivně zú-
častnili pracovníci Katedry optometrie 
a ortoptiky (KOO) a studenti Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF 
MU). Témata konference byla rozdělena 
do těchto oblastí: Optická technologie, 
Refrakční vady a testování zrakových 
funkcí, Kontaktní čočky, Zdraví a oko, 
Systémové podmínky těla a oko, Refrakč-
ní chirurgie dnes. Naplánováno bylo 
celkem šest workshopů na téma: Cent-
rování brýlových čoček, Anisometropie, 
Keratografie, Kontaktní čočky, Štěrbinová 
lampa a Perimetrie. 

Program konference 
OCCSEE 2012

Konference začala páteční registrací 
účastníků a schůzkou předsedů jednot-
livých sekcí. Od 10.00 hodin probíhala 
první sekce workshopů, která se od 11.30 
hodin opakovala. Třetí sekce worksho-
pů pokračovala po přestávce na oběd 
ve 14.00 hodin. Opakování této sekce 
započalo v 15.30 hodin. V přestávkách 
mezi workshopy (11.00, 12.30 a 15.00 
hodin) se konaly aktivní prezentace 
posterů, které byly vystaveny v suterénu 
hotelu Ambasador. 

Od 15.00 hodin se uskutečnilo jedná-
ní zástupců vzdělavatelů v oboru optika 
a optometrie ve střední a jihovýchodní 

Evropě. Aktivním účastníkem tohoto 
jednání byl za KOO doc. MUDr. Svato-
pluk Synek, CSc. 

V 17.00 hodin byla konference slav-
nostně a oficiálně zahájena. Slova se 
postupně ujali Alen Stranik, mag. ing. ae-
ronaut., a Kristina Mihič, bacc. ing. opt., 
za organizátory, prof. Božo Vojnikovič 
za předsednický výbor konference 
a prof. Ivan Toth za univerzitu ve Veliké 
Gorici. Dále také vystoupili zástupci ge-
nerálních sponzorů (společností Essilor, 
Ciba Vision, Alcon a Splendor). 

V 17.20 hodin začala první sekce 
vědeckých a odborných přednášek. 
V této sekci mimo jiné vystoupil Robert 
Chappell s příspěvkem na téma „Evrop-
ská integrace a evropský diplom“, dále 
Michal Krasňanský s přednáškou s ná-
zvem „Optometry in World and Europe“ 
a Peter Gumpelmayer s přednáškou 
na téma „Rehabilitace slabozrakých 
v Rakousku“. Páteční večer byl zakončen 
přípitkem a následnou párty, která se 
uskutečnila v místním hudebním klubu 
Hemingway.

Druhý den konference začal sekcí 
Optická technologie. Jednotlivé odbor-
né sekce byly koncipovány tak, že hlavní 
řečník přednesl svou přednášku, poté 
uvedl tu následující a usadil se do před-
sednického křesla v čele přednáškového 
sálu. Další řečníci si postupně přisedali 
vedle něj a na konci sekce hlavní řečník 

konference 

OPtOmetrie 
pro střední a jihovýchodní evropu
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vyzval všechny k diskuzi. První sobotní 
sekci uvedl Raphael L. Eschmann, který 
připravil přednášku na téma kontaktních 
čoček u dětí a adolescentů. Další zají-
mavou přednášku měl Gustav Pöltner 
(Institut Miller Contactlinsen Innsbruck) 
na téma „Měření centrální tloušťky 
rohovky za pomoci optické koherentní 
tomografie (OCT)“. 

Po přestávce na oběd následovala 
ve 12.55 hodin další odborná sekce 
na téma Refrakční vady a testování 
zrakových funkcí. Této sekci předsedal 
dr. Andreas Berke (Höhere Fachschule 
für Augenoptik Köln), který se uvedl 
přednáškou na téma „Presbyopie a ako-
modace“. V této sekci dále vystoupil 
Matjaž Mihelčič a dva zástupci Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně – 
Matěj Skrbek a Petr Veselý.  

Třetí sobotní sekce byla věnována 
refrakční chirurgii. Jejím předsedajícím 
byl doc. Svatopluk Synek. V této sekci se 
objevili další dva čeští zástupci – Radek 
Anderle a Jan Vaverka. Večer byl za-
končen slavnostní galavečeří u bazénu 
hotelu Ambasador. Přestávky mezi jed-
notlivými sekcemi byly stejně jako v pá-
tek věnovány aktivní prezentaci posterů. 

Nedělní program začal v 9.00 hodin 
přednáškou Stefana Bandlitze na téma 
„Užití vitálního barvení v klinické praxi“. 
V této sekci vystoupila také Jitka Bělíková 
s přednáškou „Correlation of Age-related 

Cataract Density Graded by the Scheim-
pflug Imaging System with Visual Func-
tions and Phacoemulsification Energy“. 

Závěrečná odborná sekce pokračo-
vala přednáškou Hanse-Jürgena Greina 
na téma „Sítnicové cévy a systémové 
onemocnění“. 

Celý kongres byl zakončen v neděli 
3. 6. 2012 ve 13.00 hodin. 

Účast Katedry 
optometrie a ortoptiky 
na konferenci

Členové Katedry optometrie a ort- 
optiky se aktivně zúčastnili celé kon-
ference. V páteční sekci odpoledních 
workshopů byl prezentován workshop 
„Perimetry“ autorů Petr Veselý, Jitka 
Bělíková, Svatopluk Synek, Sylvie Pe-
trová a Pavel Beneš. Workshop začal 
teoretickou částí, kde jsme rozdělili 
základní druhy výpadků zorného pole, 
vyšetřovací metody a ukázali některé 
učebnicové i klinické příklady perimet-
rických vyšetření. Následovala praktická 
část workshopu, kde si účastníci mohli 
vyzkoušet práci na perimetru OCTOPUS 
300 firmy Haag-Streit. 

V sobotní odpolední sekci vystou-
pili zástupci LF MU v Brně – Petr Veselý 
s přednáškou „Simple Binocular Vision 
Examination on Synoptophore“ a Ma-

těj Skrbek s příspěvkem „Binocular 
Correction in Patiens with Age-related 
Macular Degeneration“. Poslední sobotní 
přednáškovou sekci na téma Refrakční 
chirurgie uváděl doc. Svatopluk Synek, 
který zde také vystoupil se svým příspěv-
kem nazvaným „The Latest Generation 
of  Intraocular Lenses, the Problem of the 
Eye Refraction after Cataract Surgery“. 
Dalším přednášejícím zástupcem LF MU 
v Brně byl Radek Anderle s příspěvkem 
„The Current State of Refractive Surgery“. 

V první nedělní sekci vystoupila 
s přednáškou kolegyně Jitka Bělíková. 
Tématem její přednášky byla denzita 
oční čočky a její korelace s energií ultra-
zvuku při fakoemulzifikaci při operaci 
šedého zákalu. 

Na konferenci také aktivně vystoupili 
naši úspěšní absolventi, Michal Krasňan-
ský s příspěvkem o světové a evropské 
optometrii a Jan Vaverka s přednáškou 
„Pocket Technique Corneal Collagen 
Cross-Linking for Keratoconus“. 

Sekce posterů 
na konferenci 
OCCSEE 2012

Posterové příspěvky byly vyvěšeny 
po celou dobu trvání konference v su-
terénu hotelu Ambasador. Byly tedy 
přístupné v jakoukoliv dobu během 

Kongresový sál hotelu Ambasador Opatija1 Výhled z hotelu Ambasador Opatija4
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konference, resp. slavnostního přivítání 
i večeře. V přestávkách mezi jednotlivými 
sekcemi workshopů a přednášek byl 
čas věnován aktivní prezentaci témat 
zpracovaných v posterové podobě. Zá-
jemci tak měli možnost procházet mezi 
postery, potkat se s autory a diskutovat 
o jejich práci. Můžeme osobně potvrdit, 
že zájem o většinu posterů byl veliký. 
Níže uvádíme seznam všech posterů, 
kterými se prezentovali zástupci LF MU 
v Brně:
•	 Comparison of Spectacle Classical 

Progressive and Office Progressive 
Lenses (M. Kozlík, L. Nováková-
-Knollová);

•	 Contact Lens Care System  
(J. Rosová, M. Kozlík);

•	 Orthoptics (H. Adámková, P. Veselý);
•	 Examination of the Visual Acuity  

on the LCD Optotype with Whole-
-Line and Interpolation Method  
(T. Zajíček, P. Veselý, S. Synek);

•	 Heterophoria – case study (P. Kříž);
•	 Corneal Warpage (O. Vlasák,  

L. Synaková, E. Konušiaková);
•	 Corneal Shape and Eccentricity  

in Population (P. Beneš, S. Synek,  
S. Petrová);

•	 Small Refractive Errors – Their  
Correction and Practical Importance 
(M. Skrbek, S. Petrová);

•	 Visual Field (J. Sokolová-Šidlová, 
P. Beneš, Z. Holoubková).

Z dalších zajímavých posterů vybírá-
me například tyto: „Prescribing Telesco-
pic Spectacle for the Visual Impaired“  
(S. R. Štimac, I. R. Maričič, D. Žužak) 
a „Multi-Focal Keratoconus RGP Contact 
Lens Fitting in Post-PRK Irregular Cornea“  
(M. Mihelčič, M. Grubišič).

Závěr

Konference se zúčastnilo celkem 450 
optiků, optometristů a oftalmologů, kteří 
se spolu mohli setkat na jednom místě 
a diskutovat o odborné problematice 
nejen mezi obory, ale i mezi národy.2 

Ukázalo se, že je velmi důležité, aby k ta-
kovým setkáním docházelo i v budouc-
nosti, aby se obor optiky a optometrie 
mohl dále rozvíjet a dosáhnout společné 
úrovně alespoň v evropském kontextu. 

Konference měla také velký význam 
pro studenty optometrie, kteří tak měli 
jednu z prvních možností osobně na-
vštívit mezinárodní akci podobného 
formátu a zažít její atmosféru. Myslím, 
že jak pedagogové, tak i studenti mohou 
být většinou s konáním OCCSEE v Opatiji 
velice spokojeni. 

Na závěr nám však dovolte trochu 
konstruktivní kritiky. Máme na mysli po-
někud  „jižanské“ organizování celé akce, 
kdy byly z programu vyřazeny kvalitní 
přednášky na úkor přednášejících, kteří 

se nakonec akce ani nezúčastnili. Ne-
konzistentnost jsme také zaregistrovali 
v organizaci občerstvení a v logistice. 
Rovněž jsme postrádali vyhlášení soutě-
že o nejlepší přednášku, resp. workshop, 
jak bývá na akcích podobného významu 
zvykem. Autoři tak získávají ještě větší 
motivaci představit svou práci kvalitně 
a odborně. Nicméně ani tyto drobné 
nedostatky nesnižují obrovský význam 
a přínos této akce. A jak vyplynulo ze 
slov organizátorů konference, příští 
konference, za dva roky, bude druhou 
evoluční verzí, která bude prosta defektů 
verze předchozí. 

Všem aktivně i pasivně zúčastněným, 
všem kolegům a organizátorům děkuje-
me a těšíme se na další odborné setkání. 
Obzvlášť děkujeme společnosti Essilor, 
která naši účast na konferenci OCCSEE 
2012 sponzorovala. 

Mgr. Petr Veselý, Mgr. Sylvie Petrová, 
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. 

KOO LF MU v Brně
176573@mail.muni.cz
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Pobyt v nemocnici 
nebo jiném 
zdravotnickém zařízení

K nejsložitějším situacím pro nevi-
domého pacienta bude nejspíše patřit 
dlouhodobý pobyt v nemocnici, v léčeb-
ně pro dlouhodobě nemocné, v lázních 
nebo jiném podobném zařízení. Strach 
z neznámého prostředí může vyvolat 
řadu otázek.
•	 Jak ke mně bude personál nemoc-

nice přistupovat?
•	 Nebudu považován za nesvépráv-

ného nebo třeba naopak za člově-
ka, který žádnou pomoc vidících 
nepotřebuje?

•	 Seznámí mě někdo s prostorami, 
kde se budu pohybovat?

•	 Pokud to bude zapotřebí, dopro-
vodí mě někdo tak, aby to nebylo 
nepříjemné oběma stranám?

•	 Budu mít možnost používat své 
pomůcky, třeba přenosný mluvící 
počítač?

•	 Jak to bude probíhat při vyšet-
řeních nebo dokonce v případě 
operace? Budu o všem zavčas 
informován?

•	 Jak rozeznám personál, zdravotní 
sestry od lékařů, svého ošetřujícího 
lékaře a podobně?

•	 Budou mi zdravotní sestry dávat 
na stejné místo jídlo, léky a jiné 
předměty, abych je mohl najít 
sám?

•	 Poradí mi někdo ohledně toalety, 
jídelny, společenské místnosti 
a jiných prostor?

•	 Budu mít možnost volně se 
pohybovat tam, kde to zvládnu, 
a poskytne mi někdo doprovod 
tam, kam to nezvládnu?

•	 Jak se vyznám v lécích, jak ohlídám 
procedury a vyšetření?

•	 Budu mít možnost využívat služby, 
jako je kadeřník, obchod apod.?

Pobyt v nemocnici obvykle patří 
mezi náročné životní situace. Člověk 
se ocitá v neznámém prostředí, jehož 
pravidlům se musí přizpůsobit, prochází 
vyšetřeními, podstupuje různé zákroky, 
možná má i obavy z diagnózy nebo 
z léčby. V nemocnici pobývá celodenně, 
nemůže ji opustit a vrátit se do vlast-
ního známého prostředí. To vše může 
způsobovat velkou nejistotu. Pokud je 
pacient navíc nevidomý, přináší to mno-
ho dalších příčin pro pocity nejistoty: 
s novým prostředím se seznamuje obtíž-
něji, čeká ho řada neznámého. Zatímco 
domácí prostředí má přizpůsobeno 
tak, aby vyhovovalo jeho možnostem 
a potřebám, pobytové zařízení se zra-

kovým handicapem obvykle nepočítá. 
Naprostá většina informací má vizuální 
charakter a je tedy nevidomému nepří-
stupná. Prostory nebývají bezbariérové, 
naopak mohou být pro nevidomého až 
nebezpečné. V následujících odstavcích 
se pokusíme nastínit problémy, které 
může pobyt v nemocnici nevidomému 
přinášet, a nabídneme některé možnosti 
jejich řešení. I když budeme zmiňovat 
především nemocnici, situace je velmi 
podobná v dalších pobytových zaříze-
ních: lázních, léčebnách, rehabilitačních 
zařízeních apod.

Nástup do nemocnice
Nevidomý člověk se s novým pro-

středím seznamuje pomaleji než vidící 
a obvykle k tomu potřebuje pomoc ně-
koho, kdo mu prostor dobře popíše a pa-
třičným způsobem mu umožní „osvojit si 
ho“. Na tom, jak prostory (prostředí) po-
pisovat, by se měli oba účastníci – tedy 
nevidomý a vidící – dobře dohodnout. 
Pomůže vyjasnit si a používat jednoznač-
né pojmy, na které je nevidomý zvyklý. 
Nehodí se neurčité výrazy jako „tady“, 
„kousek dál“ apod. Ideálním řešením 
by bylo seznámení s prostředím za po-
moci instruktora prostorové orientace 
a samostatného pohybu nevidomých. 
Reálnějším řešením může být pomoc 
zkušeného sociálního pracovníka nebo 

ZAJíMAVOSTI

NevidOmý PacieNt 
ve zdravotnickém zařízení

4. část



  53

poučeného laika. Tato informovaná 
osoba s nevidomým neznámé prostředí 
projde, upozorní ho na úskalí a pomůže 
mu najít potřebné trasy, tj. orientační 
linie a body a jiné prvky důležité pro 
jeho orientaci a samostatný pohyb. 
To, že nemá člověk možnost přijímat 
informace vizuálně, klade velké nároky 
na paměť. Zorientovat se v nemocnič-
ním pokoji znamená zapamatovat si celé 
jeho uspořádání. Nástup do nemocnice 
nebo jiného pobytového zařízení zna-
mená pro nevidomého příliv nových 
informací, které navíc nejsou vždy v ta-
kové podobě, aby jim mohl porozumět.

Informace v písemné 
podobě

Řada informací (např. informovaný 
souhlas, dokumenty na nástěnkách) je 
pacientům k dispozici pouze v písemné 
podobě. Ta je pro nevidomého samo-
zřejmě nedostupná. Předkládáme tedy 
některá možná řešení:
•	 pokud nevidomý využívá notebook 

nebo jinou obdobnou pomůcku, 
je možné dodat mu na místě infor-
mace v elektronické podobě;

•	 pokud má zvukový záznamník, 
namluvíme informace do něj;

•	 požádáme o přečtení někoho 
blízkého v rámci návštěv, případně 
jiného pacienta.

Orientace na pokoji
Nevidomého je zapotřebí seznámit 

s uspořádáním pokoje, ve kterém bude 
přebývat. Toto seznámení by měl provést 
někdo, kdo s tím má zkušenost, například 
příbuzný nebo doprovázející sociální 
pracovník. Nevidomý sám může být 
dobrým poradcem pro vidícího, který 
takovou zkušenost nemá. Do popisu 
dané místnosti patří: tvar, velikost, umís-
tění dveří, oken, důležitých předmětů, 
jako je zvonek na personál, uspořádání 
nábytku, věšáku, umístění pravidelně 
vyměňovaných předmětů, jako jsou léky 
apod. Při popisu postupujeme od celku 
k jednotlivostem, od obecného ke kon-
krétnímu, od velkých předmětů k ma-
lým a jejich vzájemným souvislostem 
atd. V rámci tohoto popisu je nutné se 
vyvarovat označení jako „tady, tam“ a na-
opak být konkrétní: „po vaší levé straně, 

v levém rohu“. Dále je nutné upozornit 
na případná nebezpečí (např. předměty 
trčící do prostoru, umístěné na stolcích, 
architektonické prvky překážející ve vol-
ném pohybu, různé výstupky).

Pokud nevidomý pacient zažádá 
o nadstandardní pokoj (samostatný 
s vlastním sociálním zařízením), bylo 
by od nemocnice vstřícné vyhovět mu, 
je-li to v jejích možnostech. Má potom 
šanci více si uzpůsobit prostředí svým 
potřebám a jednodušší možnost pří-
stupu k sociálnímu zařízení. Zároveň mu 
ostatní pacienti nenarušují jeho pořádek 
ve věcech a prostoru.

Jídlo a léky
Personál nemocnice přiděluje paci-

entům každodenně jídlo a léky. Pokud 
se jídlo nerozdává zvlášť každému 
jednotlivě ( je zvykem odkládat ho 
na společný stůl), může mít nevidomý 
pacient problém poznat svou porci. 
Důležité je to především v případě, kdy 
se jednotlivá jídla (např. kvůli dietě) liší. 
Samotná konzumace jídla patří k nejob-
tížnějším dovednostem nevidomého 
člověka, zejména pokud jde o jídla, 
která vyžadují dobrou souhru zraku 
a jemné práce rukou s příborem (ryby, 
jídla sestávající z více součástí, omáčky 
hrozící znečištěním). Cennou pomocí 
může být vstřícný personál, který se 
s nevidomým dohodne na způsobu 
popisu jeho porce na talíři. Některé ne-
vidomé jistě nezahanbí praktická pomoc 
v podobě zvláštního naporcování jídla 
tak, aby ho mohl konzumovat jen lžící. 
U jednotlivců krátce po ztrátě zraku nelze 
předpokládat dobré zvládání různých 
dovedností potřebných k stravování 
v kolektivu a současně může být stravo-
vání velmi stresujícím prvkem vedoucím 
k odmítání stravy na minimum potřebné 
k překonání hladu. Proto je velmi vhodné 
o stravování s nevidomým pacientem 
komunikovat volně a třeba i ve chráně-
ném prostředí (v nepřítomnosti ostat-
ních pacientů). 

U léků by byla případná záměna ještě 
závažnější. Kromě záměny léků může 
nastat ještě další situace nepříjemná pro 
pacienta, který nemá možnost zrakové 
kontroly. Pokud je zvyklý na opakovaně 
podávané léky, které již rozezná hmatem, 

velmi ho znejistí situace, kdy se určitý lék 
při stejném dávkování změní (např. stej-
ný lék od jiného výrobce může mít jiný 
tvar, jedna tableta je nahrazena dvěma 
tabletami s nižší silou). V případě takové 
změny je nutné pacienta informovat. 
Pokud má pacient svůj vlastní zásobník 
léků označený Braillovým písmem, pak 
je velmi vhodné umožnit mu jeho použí-
vání a dohodnout se na pravidlech, která 
bude personál respektovat.

Pohyb v zařízení
Nemocniční budovy bývají obvykle 

komplikovaně uspořádané, se spoustou 
nástrah pro člověka, který nevidí. Překáž-
kou, o kterou se může nevidomý zranit, 
je např. pojízdný stolek, na němž sestry 
rozvážejí léky, či mokrá podlaha po vy-
tření. Jako účinné opatření se jeví probrat 
tato nebezpečí s nevidomým pacientem 
nebo s jeho zkušeným průvodcem 
a seznámit personál s těmito nebez-
pečími, popřípadě zavést organizační 
opatření po dobu pobytu nevidomého 
na příslušném oddělení (nezanechávat 
pojízdné stolky na chodbě, odklidit velké 
květináče z obvyklé trasy nevidomého 
jdoucího po chodbě).

Při svém pobytu v nemocnici mohou 
být pacienti odesláni na vyšetření mimo 
oddělení, na kterém leží. Pro nevidomé-
ho, který se nemůže orientovat pomocí 
nápisů a šipek, by to byl nejspíše zcela 
nereálný nebo velmi obtížný úkol i s pří-
padným popisem trasy. V tomto případě 
bude zřejmě jedinou možností osobně 
doprovodit pacienta. 

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.
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VELETRHY

Mezinárodní veletrh oční 
optiky SILMO se letos 

uskuteční od 4. do 7. října na vý-
stavišti Paris Nord Villepinte.

Kromě přehlídky novinek ze všech 
oblastí oboru oční optiky nabídnou 
pořadatelé také odbornou konferenci 
Silmo Academy – letos se bude konat 
potřetí. Hlavním tématem bude refrakce. 

Tato odborná konference je určena 
všem optikům, kteří chtějí zvyšovat svou 
odbornost a podělit se o zkušenosti 
s řešením problémů svých zákazníků.

První zasedání konference se uskuteč-
ní ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 15.00 hodin. 
Téma zní Základní principy refrakce. 
V přednáškách budou zmíněny refrakční 
techniky, účinky některých léků na refrakci 
či možnosti chirurgického řešení refrakce.

Význam binokulárního vidění 
je tématem druhého zasedání, které 
proběhne v pátek 5. 10. 2012 od 10.00 
do 12.30 hodin. Hovořit se bude např. 
o významu subjektivní binokulární 
refrakce, o dominantním oku či o význa-
mu fixační disparity a její kompenzaci.

Třetím tématem jsou Specifické 
případy refrakce, na programu budou 
v pátek 5. 10. 2012 od 15.00 hodin. Před-
nášející seznámí účastníky např. s refrakcí 
u pacientů s poškozením mozku, kera-
tokonem či pseudofakií nebo pohovoří 
o vlivu diabetu na refrakci.

Součástí této vědecké konference 
budou také tři technické workshopy, 
které se uskuteční v pátek 5. 10. od 13.30 
do 14.30 hodin. Témata workshopů jsou 
následující:
•	 Varovné příznaky v souvislosti 

s refrakcí
•	 Refrakce a znalost norem 

•	 Jak zjistit, zda bude korekce dobře 
snášena

Bližší informace o blížícím se vele-
trhu naleznete na www.silmoparis.com 
nebo www.francouzskeveletrhy.cz.

Redakce

zvolte to nejlepší –

SilmO 2012

Výherci soutěže SILMO 2012
V květnovém čísle časopisu jsme vám přinesli odpovědní lístek se soutěží 
o zájezd na veletrh SILMO 2012. Z vyplněných lístků, které byly do 30. června 
zaslány na adresu zastoupení veletrhu SILMO v Praze, byli v polovině července 
za účasti prezidenta SČOO pana Blachuta vylosováni dva výherci zájezdu – 
Lenka HEKEROVÁ-MERTOVÁ, STYL OPTIK, Pod školou 120, Frýdek-Místek 
za Českou republiku a Jozef MIŽAK, ABSOLUT OPTIK, Dulovo nám. 12, Brati-
slava za Slovenskou republiku. Oba výherci obdrží letenku a ubytování v Paříži 
během veletrhu SILMO 2012. Blahopřejeme.



Zapojte SILMO do svého života !

EFEKTIVNÍ
silmoparis.com

4.-7. ŘÍJNA

Informace : +420 222 518 587, 
info@francouzskeveletrhy.cz
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Letošního 18. mezinárodního 
veletrhu oční optiky, opto-

metrie a oftalmologie OPTA se 
zúčastnilo 143 vystavujících fi-
rem a navštívilo jej 4 980 odbor-
ných návštěvníků. Umístění ve-
letrhu do pavilonu B se setkalo 
převážně s pozitivními reakcemi 
vystavovatelů i návštěvníků, 
proto bude tento pavilon využit 
i pro konání 19. ročníku veletrhu, 
který se uskuteční v termínu 
22.–24. 2. 2013. 

Jako zvýrazněné téma pro rok 2013 
byla zvolena problematika práce s po-
čítačem. Jedná se o aktuální téma – na 
potíže se zrakem si v souvislosti s prací 
u počítače, která na oči klade velké 
nároky, stěžuje téměř 75 % lidí. 

Soutěž TOP OPTA bude stejně jako 
v letošním roce probíhat ve dvou kate-
goriích – v té první hodnotí přihlášené 
exponáty odborná komise a uděluje se 
několik cen, ve druhé kategorii hlasuje 
pro jediný nejlepší exponát odborná 
veřejnost, a to na webových stránkách 
veletrhu i přímo v pavilonu v průběhu 
veletrhu. 

Nedílnou součástí veletrhu OPTA 
bude opět kvalitní odborný program, 
který bude probíhat v sobotu i v neděli. 

V sobotu představí v Lectures pointu 
své novinky vystavovatelé prostřednic-
tvím firemních prezentací, v neděli pak 
budou ve stejném prostoru probíhat 
odborné kreditované přednášky zamě-
řené především na témata pro optiky, 
prostor dostanou rovněž přednášky 
na téma podpora prodeje a marketing 
v očních optikách. 

V letošním roce se mezi vystavova-
tele veletrhu poprvé zařadily odborné 
školy vzdělávající oční optiky a op-
tometristy. V příštím roce dostanou 
ještě větší prostor pro svou prezentaci 
a aktivně se také zapojí do odborného 
programu. 

S kladným ohlasem se v předcho-
zích dvou letech setkala neformální 

sobotní afterparty, kdy se obchodní 
jednání na stáncích ve večerních hodi-
nách mění v individuální společenskou 
zábavu. Návštěvníci tedy jistě uvítají, že 
se tento model prodlouženého večera 
bude opakovat i v příštím roce.

Spolupořadatelem veletrhu je Spo-
lečenstvo českých optiků a optometris-
tů, partnery jsou stejně jako v letošním 
roce Optická únia Slovenska a Česká 
kontaktologická společnost.

Redakce

V následujících rozhovorech se ještě 
ohlédneme za letošním ročníkem OPTY 
a představíme si některé ze zajímavých 
exponátů, které byly přihlášeny do sou-
těže TOP OPTA.

veletrh 

OPta 2013 

VELETRHY



  57

Systém Switch-it předznamenává 
další etapu ve vývoji brýlí. Zákazník se 
už nemusí bát na brýle sáhnout – po-
mocí obměnitelných komponentů je 
může rozložit a sestavit od nosníku až 
po stranice a získat tak jejich různorodou 
škálu. Systém se představil na letošním 
veletrhu OPTA, kde byl přihlášen do sou-
těže TOP OPTA odborné veřejnosti. Po-
drobnosti sděluje Markéta Pekárková 
ze společnosti EBM - METALTEC k.s.

V čem jsou brýlové obruby s ob-
měnitelnými komponenty Switch-it, 
které vaše společnost představila 
letos jako novinku, pro zákazníky 
zajímavé?

Celý systém je zajímavý a výjimečný 
hlavně tím, že si stačí pořídit jednu formu 
dioptrických skel a ostatní komponenty 
můžete libovolně obměňovat. V praxi to 
funguje tak, že si podle své nálady a pří-
ležitosti měníte stranice – do zaměstnání 
si tak vezmete decentnější, do restau-
race nebo baru zase extravagantnější. 
Z jedněch brýlí tak vytvoříte nekoneč-
nou škálu variací – designovou, barev-
nou i materiálovou. Spíš než o brýle se 
v podstatě jedná o jakousi skládačku.

Zatím jsem se setkala pouze s va-
riantou, kde lze vyměňovat stranice. 
U vašich brýlí jdete ještě dál. 

Tyto brýle se doopravdy dají rozložit 
a sestavit celé – od nosníku až po stra-
nice. Představte si, že potřebujete nové 

brýle. Při nákupu musíte obvykle začít 
uvažovat takto: Tyto brýle se mi líbí, hodí 
se mi ale jejich barva k oblečení, které 
mám již doma, nejsou příliš výstřední? 
Obvykle si nakonec vyberete klasické 
brýle, které se dají nosit univerzálně 
ke všemu. U skládačky, tedy u tak zva-
ných Switch-it, toto řešit nemusíte. 
Nenakupujete je totiž s vědomím, že 
jste si koupila jedny brýle, které budete 
nosit celý rok nebo ještě déle. Dle své 
potřeby si můžete komponenty (stranice 
a nosníky) dokupovat a libovolně je kom-
binovat. Pak je již stačí pouze vyměnit 
na vašich stávajících sklech. 

Kdo tento systém skládačky vy-
myslel a jaký je postup její výroby?

Autorem je majitel naší firmy Gün-
ther Wied. Postup výroby je velmi složitý 
proces. Máme pro dané součásti brýlí 
mnoho dodavatelů. U nás v Domažli-
cích je finální část výroby, kde se různé 
části malují, stříkají, tisknou a kompletují 
do konečné podoby. 

 
Kolik máte designérů a jak de-

sign vymýšlíte?
Design si vytváříme sami a designérů 

máme několik. Uvedu příklad, jak postup 
probíhá: od výrobce dostaneme bílý 
čistý acetát a zadání zní vytvořit např. 
dvoubarevné jarní vzory. Kolegyně tedy 
vzor vymyslí a v grafickém programu na-
kombinuje barvy. Poté se potisk vytvoří 
tampoprintem (netiskne se na fólie).  

HD design se dělá v Německu, kde de-
signéři pracují přímo s majitelem a ten 
má poslední slovo ve výběru designu, 
než jde do výroby.

Jakým materiálům dávají zákaz-
níci přednost? Kromě acetátů totiž 
nabízíte např. i stranice z kůže.

Záleží na vkusu a na ceně, protože 
brýle jsou módní doplněk. V současné 
době používáme k výrobě stranic 
širokou škálu materiálů (džínovinu, 
kůži, karbon, ušlechtilou ocel...). Trendy 
obecně nastavují módní návrháři a ti už 
v tomto roce vědí, jaké barevné kombi-
nace se budou nosit až do roku 2015. 
Vychází katalog s barevnými vzory pro 
období jaro, léto, podzim, zima, podle 
kterého se návrháři módy, doplňků 
i brýlí řídí.

Vybočí některý designér z toho-
to vzorkovníku?

Nejde o to vybočit, ale o to, jak 
návrhář barvy zkombinuje, protože 
každý je ladí po svém. Před půl rokem 
byla například poptávka po zvířecích 
motivech – tygrech, lvech atd. Letos 
nastal návrat k masivnějším obrubám. 
Tvar brýlí, který se nosí teď, nosila už 
kdysi moje maminka. Dříve se také dělaly 
brýle menší, jako příklad lze uvést kdysi 
oblíbené lennonky. V současnosti si ale 
obecně člověk můžete dovolit nosit, 
cokoliv chce.

Jakou předpokládáte úspěšnost 
vašeho systému brýlí v ČR?

V Německu systém funguje už šest 
let. V tuzemsku teprve začíná, takže je 
ještě brzy na odhady a hodnocení – ty 
lze udělat přibližně až po roce a půl. 
Osobně považuji tento nápad a výrobek 
za vynikající, ale je potřeba vzít v úvahu 
i související faktory, včetně ekonomické 
krize. Za okamžitý úspěch by se dal 
považovat případ, kdy by obrat dosáhl 
naráz obrovských částek, ale to se děje 
výjimečně. Novinky se obvykle prosazují 
pomaleji. Zákazníci jsou navíc opatrní 
a na nové věci si zvykají postupně. Bojí 
se s brýlemi manipulovat, jelikož jim při-
padají křehké. Je proto potřeba, aby jim 
zástupce, který brýle prodává, novinku 
dobře představil.

brýle jako skládačka
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Jaký máte názor na brýle z trž-
nice?

Jinou zdravotní pomůcku, která by 
se prodávala takto volně, neznám. Brýle 
za pár korun dle mého názoru kazí oči. 
Musí být sice certifikované, ale materiá-
lově nejsou příliš kvalitní. Přirovnám to 
k situaci, kdy jdete k zubaři – také byste si 
asi nenechala do zubu dát místo kvalitní 
výplně nějakou podřadnou hmotu.

Způsob, jakým vyprávíte o brý-
lích, podle mě zaujme jak odbor-
níka, tak člověka, kterému je obor 
optiky vzdálený. Jaká byla Vaše 
profesní cesta?

Pracuji v oboru už osmnáct let. 
Poznala jsem, že se v něm cítím dobře, 
proto jsem se začala o všechno, co sou-
viselo s výrobou brýlí, zajímat. Z tohoto 
pohledu si myslím, že nejdůležitější roli 
hraje váš nadřízený. Když vám dá šanci, 
abyste byl dobrý, nenechá vás jen tak 
stát někde vzadu bez povšimnutí, vy-
světlí vám, co je potřeba – prostě vám 
dá příležitost, pak se vám v takové firmě 
dobře pracuje a baví vás to.

Jak se obor za tu dobu, co v něm 
pracujete, změnil? 

Kdyby mi někdo řekl, že v roce 2012 
bude naše firma nabízet brýle, které si 

můžete sestavit jako skládačku, tak mu 
v roce 1994 nebudu věřit. Vím, jak brýle 
vypadaly tehdy a jak vypadají dnes. Za ty 
roky se proměnily směrem k obrovské 
různorodosti. V posledních letech si mů-
žete vzít jakékoliv brýle a bude to v po-
řádku. Stejné je to i u oblečení a módních 
doplňků. Proto považuji systém Switch-it 
typu skládačka za opravdu skvělý nápad. 

Foto: archiv firmy

Mezi nominovanými exponáty 
v soutěži TOP OPTA odborné veřejnosti 
byla také kontaktní čočka ClaritiTM 1day 
toric – jedná se o první silikon-hyd-
rogelovou jednodenní jednorázovou 
torickou čočku na českém trhu. Povídali 
jsme si o ní s MUDr. Karlem Metyšem 
ze společnosti Sauflon ČR.

Jak byste představil novou čočku 
ClaritiTM 1day toric? 

Jedná se o první silikon-hydrogelo-
vou jednodenní jednorázovou torickou 
čočku na světě. Unikum spočívá jednak 
v její jednodennosti, ale také v materiálu. 
Materiál – značka Clariti – je totiž silikon-
-hydrogelem třetí generace.

Co přesně znamená pojem sili-
kon-hydrogel třetí generace?

Materiál je vyroben pomocí pa-
tentované technologie, při níž, když 
to zjednoduším, se smíchá silikonový 
monomer s hydrofobním polymerem. 
Z původně hydrofobního povrchu se 
stane povrch, který přitahuje vodu – 
zůstane na něm tedy permanentní 
vrstvička vody. Získá se tak hotový po-

lymer bez další povrchové úpravy. Dříve 
bylo k tomu, aby došlo ke smáčivosti, 
zapotřebí přidat při výrobě do čoček 
lubrikant nebo provést plazmatickou 
oxidaci. U hydrofobních silikon-hyd-
rogelových čoček totiž povrch vodu 
nepřitahuje, avšak u čoček je smáčivost 
potřeba.

 
Jak dlouho se tato značka vy-

rábí a od kdy je k dostání v České 
republice?

Značka Clariti je na trhu od roku 
2008. Nejdříve se na světě objevila 
měsíční sférická čočka Clariti 1 monthly. 
V roce 2010 pak přišla čočka ClaritiTM 
1day. Ta získala ocenění britské odbor-
né veřejnosti – britských optometristů 
a kontaktologů. Následovala měsíční 
torická čočka a od roku 2011 je k dispo-
zici čočka ClaritiTM 1day toric.

Jaké parametry jsou u nových 
čoček důležité? Jakým směrem se 
ubírá vývoj?

Chystá se další novinka – ClaritiTM 
1day multifocal – jednodenní sili-
kon-hydrogelová multifokální čočka. 

V tuzemsku by se měla objevit během 
několika měsíců. 

U čoček je důležité brát v potaz pa-
rametry, které jsou vhodné pro největší 
populaci nositelů. Cylindry –0,75 a –1,25 
jsou nejčastěji naměřené cylindrické 
hodnoty. Co se týče os, v jednodenní 
torické čočce jich je šest.

Jak je čočka Clariti úspěšná 
na českém trhu?

Tato značka je v tuzemsku novinkou. 
Na českém trhu už nicméně existuje 
značka Vidi s podobnými parametry, 
tento materiál je tedy již odzkoušený. 
Naše značka na něj navazuje.

Čočky Clariti se neprodávají přes 
internet.

Je to strategie a závazek společnosti 
Sauflon. Čočky takto nedostane nikdo 
z rukou neodborné veřejnosti. Jde 
o ochranu zdraví nositelů a zabezpečení 
kontroly u odborníků. Pokud si člověk 
koupí čočky na internetu, neexistuje ga-
rance, že bude pravidelně chodit k lékaři. 
Oko je však živá tkáň a potřebuje tedy 
pravidelnou lékařskou kontrolu.

jak dostat smáčivost 
do původně nesmáčivé čočky 
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Dioptrické brýle SPD 720 Series 
představují další stupeň ve vývoji 
brýlí. Očnice tvoří jeden díl – lisovaný 
tenký polykarbonát – do kterého lze 
nacvaknout skla jako do skládačky. Brýle 
mají jednoduchý švédský design a jejich 
výrobcem je společnost POLARIS 
EYEWEAR AB. Na letošním veletrhu 
OPTA, kde byly oceněny v soutěži 
TOP OPTA, je vystavovala společnost 
Vision Expert s.r.o. ve spolupráci 
s Mirage Optik. Informace o těchto 
brýlích redakci poskytli Jan Chrtek 
a Karel Zajíc.

Čím podle vás švédský design 
u brýlí SPD 720 Series zákazníka 
zaujme?

Tvarem se tyto brýle přibližují 
ostatním brýlím – mají hranatější hlubší 
tvar, který směřuje do retra, v nabídce 
jsou ale samozřejmě i kulatější nebo 
užší modely. Zajímavý je u těchto 
brýlí hlavně použitý materiál a jeho 
zpracování. Brýle totiž nemají žádné 
šroubky. Očnice je tvořena pouze 
z jednoho dí lu,  do kterého jsou 
unikátním systémem uchyceny stranice 
a nosník. 

Materiál, který popisujete, vypa-
dá napohled až křehce. 

Křehký se navenek jen zdá, ve sku-
tečnosti je velmi pevný, protože se jedná 
o lisovaný polykarbonát. Ten je – na po-
hled i na dotyk – měkký, lehký, pružný 
a navíc velmi odolný.

Jaká je stabilita tohoto materiálu?
Vypadá fluidně, jako by plul. Materiál 

se nedeformuje, má tvarovou paměť. Je 
tedy tvarově stálý – to znamená, že se 
vždycky vrátí do své původní polohy. 
Výhoda je v tom, že tyto brýle neslouží 
jen jako doplněk, ale hodí se například 
i pro sportovce, protože v nich není 
žádná kovová část, která by například 
při pádu mohla člověku ublížit.

V nabídce máte letos především 
přírodní barvy. 

Barevné kombinace se obměňují, jsou 
variabilní. Máme šestnáct barev a čtyři 
druhy stranic – titanové, polykarbonátové 
nebo imitace polykarbonátu. Zákazník si 
navolí tvar očnice a stranice. Celý tvar se 
dá na zakázku vyrobit o 2 až 4 mm větší 
nebo menší než základní vzorek. Jedná se 
tedy o individuální brýle.

Barvy letošní kolekce jsou opravdu tlu-
mené – hnědá, khaki, pro ženy pak růžová 
a fialková. Navíc se ještě liší podle toho, 
jestli je barva celistvá, gradální, zrcadlová 
nebo grafická, tedy s žíháním. Dříve jsme 
nabízeli i sytější barvy, například červenou. 
Letos jsou však trendem barvy tlumenější.

Zaměřme se nyní na skla – ta 
totiž vypadají, jako by byla součástí 
plastového dílu.

Vypadá to tak. Do čočky se dělá 
drážka a skla se pak velmi jednoduchým 
způsobem vloží do očnice bez použití 
jakýchkoliv nástrojů. Vše se na těchto 
brýlích, včetně úprav, dělá pouze ručně. 

Jak zákazníci podle vás budou tyto 
nové brýle na českém trhu vnímat?

Značka je na trhu poměrně krátce, 
v nabídce ji máme teprve půl roku. Aby 
se rozšířila, bude třeba, aby se s ní sezná-
milo nejméně 50 % optiků.

Foto: archiv firmy
Za rozhovory poděkovala Eva Klapalová.

Očnice z jednoho dílu 
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Anne Austin, MS, OD, nezávis-
lá projektová konzultantka 

a autorka lékařských článků, 
zprostředkovala sérii on-line 
rozhovorů se třemi odborníky 
v oblasti kontaktních čoček. 
Nathan Efron, Desmond Fonn 
a James Wolffsohn diskutují 
o vlivu hydratace a smáčivosti 
na biokompatibilitu a komfort 
nošení silikon-hydrogelových 
čoček.

Úvod

Silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
jsou k dispozici již více než deset let. 
Během této doby se vysoce inovativní 

materiály a konstrukce těchto čoček ne-
ustále zdokonalovaly a v současné době 
zaujímají největší podíl na celosvětovém 
trhu s kontaktními čočkami.1 Jejich vyso-
ká propustnost pro kyslík výrazně snížila 
výskyt stavů souvisejících s hypoxií, jako 
je korneální edém, limbální hyperemie 
a vaskularizace rohovky.2,3

Výrobci kontaktních čoček před 
sebou mají v rámci hledání ideálních 
kontaktních čoček stále několik vý-
znamných úkolů. Silikonový materiál 
používaný v silikon-hydrogelových kon-
taktních čočkách je ze své podstaty více 
hydrofobní než jiné materiály. Výrobci 
silikon-hydrogelových čoček proto musí 
najít způsob, jak překonat hydrofobicitu 
povrchu, která může přinášet různé 
problémy z hlediska smáčivosti čoček 
a ukládání depozit na jejich povrchu. 
Dalším úkolem je dosažení ideálního 

obsahu vody v čočce. Zvyšování obsahu 
vody v silikon-hydrogelové čočce totiž 
může snižovat propustnost pro kyslík, 
neboť vede ke snížení obsahu silikonu 
v čočce, přičemž silikon je lepším pře-
našečem kyslíku než voda.

K vyřešení těchto úkolů využívají 
výrobci silikon-hydrogelových čoček 
různé techniky, které zlepšují smáčivost 
a komfort a snižují ukládání depozit 
na povrchu. Z hlediska zlepšení smá-
čivých vlastností čočky a odolnosti 
vůči ukládání depozit může být vyso-
ce účinná úprava povrchu plazmou. 
Různou měrou také pomáhá například 
přidávání smáčedel do matrice čočky 
a/nebo skladovacích roztoků. Výrobci 
stále usilují o dosažení konečného cíle: 
aby nositelé čoček měli pocit, že žádné 
čočky nenosí, a to dokonce i po mnoha 
hodinách nošení. 

biOkOmPatibilita,
silikon-hydrogelové čočky 
a vliv hydratace 
na komfort nošení
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Role hydratace čoček

Jaké jsou konvenční názory na to, 
jak kontaktní čočky z hydroxyme-
thylmetakrylátu (HEMA) s vysokým 
a nízkým obsahem vody ovlivňují 
dehydrataci a komfort nošení čoček?

James Wolffsohn: Konvenční názor 
na čočky s vysokým obsahem vody 
(u čoček z materiálu HEMA) je tento: ano, 
získáte sice více kyslíku, ale je tu problém 
se suchým okem související s kontaktní-
mi čočkami a jejich vysycháním.

Nathan Efron: Uskutečnili jsme 
mnoho výzkumů týkajících se dehyd-
ratace a jejího dopadu na komfort, 
dopadu prostředí na dehydrataci (zda 
dochází k větší dehydrataci ve vlhkém 
nebo suchém prostředí), apod. Nakonec 
jsme zjistili, že čím vyšší je obsah vody 
v čočkách, tím větší je jejich sklon k de-
hydrataci (u čoček z materiálu HEMA).4 

Pokud vycházíte z předpokladu, že 
dehydratace čočky je „špatná“ z hlediska 

komfortu – pokud by to byla pravda, 
což je sporné – pak je čočka s nižším 
obsahem vody pohodlnější než čočka 
s vyšším obsahem vody, protože obsa-
huje méně vody, kterou může ztratit. To 
je myslím konvenční názor.

Desmond Fonn: Před lety jsme 
publikovali několik článků na téma de-
hydratace čoček, studovali jsme čočky 
se středním a nízkým obsahem vody 
a nikdy jsme nezjistili korelaci s příznaky 
vysychání, které jsou, jak jistě víte, hlav-
ním problémem při nošení kontaktních 
čoček.5,6 Pokud jde o dehydrataci čoček 
v průběhu dne, většina vody se ztratí bě-
hem první hodiny, resp. po prvních dvou 
hodinách nošení. Příznaky suchosti a s ní 

související nepříjemnosti však u pacienta 
nastupují pomalu a postupně se zvyšují 
s přibývajícím počtem hodin nošení.7

Vedlo zavedení silikon-hydroge-
lových čoček ke změně problémů 
s obsahem vody a dehydratací? 

Nathan Efron: Určitě ano, Phil Mor-
gan a já jsme na toto téma publikovali 
článek. Myslím, že jde o jediný článek, 
který prokazuje, že dehydratace u sili-
kon-hydrogelových čoček je o něco nižší 
než u čoček hydrogelových. Zde je třeba 
uvést, že ať už je dehydratace jakákoli, je 
vždy nízká – menší než u typické hydro-
gelové čočky s obsahem vody 58 %.8,9,10

Dehydratace silikon-hydrogelových 
čoček je paradoxně užitečná z hlediska 
chování ke kyslíku, protože se snižuje 
podíl vody a zvyšuje podíl silikonu; pokud 
tedy dochází k dehydrataci silikon-hyd-
rogelových čoček, mají čočky teoreticky 
vyšší propustnost pro kyslík než nede-
hydratované silikon-hydrogelové čočky.

Desmond Fonn: Většina silikon-hyd-
rogelových čoček má nižší obsah vody 
než tradiční hydrogely, přesto však tyto 
čočky vyvolávají stejný typ odpovědi 
u pacientů, to znamená snížený komfort 
nošení později v průběhu dne.11 Jinými 
slovy, u symptomatických jedinců, kteří 
mají problémy při nošení čoček, obecně 
nacházíme stejně podstatné změny při 
nošení po celý den od rána do večera, 
stejný typ pocitů suchých očí a snižování 
komfortu, jako jsme publikovali před lety 
u hydrogelových čoček. Nepřímá srov-
nání však naznačují, že u silikon-hydro-
gelových čoček může být výsledný efekt 
nižší; důvodem může být menší sklon 
čoček k dehydrataci.5 Dosud však není 

stanoveno, zda ke ztrátě vody dochází 
z jádra čočky nebo z jejího povrchu.

Nathan Efron: Z hlediska komfortu 
vlastně nikdo nestudoval, zda dehyd-
ratace silikon-hydrogelových čoček 
skutečně vede k nepohodlí – na tuto 
otázku nikdo nezná odpověď.

James Wolffsohn: V současné době 
si nemyslím, že by měl silikon zásadní vliv 
na komfort nošení. Přitom nelze tvrdit, že 
vliv nemá, alespoň při použití správných 
kombinací. Hydrogely jsou samozřejmě 
mnohem pokročilejší z hlediska ostat-
ních technologií pro zajištění komfortu 
nošení – u silikonů myslím ještě nejsme 
tak daleko.

Rozhraní mezi 
kontaktní čočkou 
a okem

Jaká jsou nejdůležitější hlediska, 
pokud jde o rozhraní mezi rohovkou, 
slzným filmem a kontaktní čočkou? 

Nathan Efron: Všechny tři složky 
musí být zdravé a dobře funkční. Je 
důležité zajistit zdravou rohovku, kvalitní 
zdravý slzný film a kvalitní biokompa-
tibilní povrch čočky. O všech těchto 
tématech bychom mohli dlouho hovo-
řit, ale možná bude nejlepší zaměřit se 
na vlastnosti čoček.

Anne Austin: Ano, po vložení čočky 
do daného ekosystému se mění dyna-
mika – co má z hlediska této diskuze 
největší dopad na biokompatibilitu 
čočky?

Nathan Efron: Jedním z nejdů-
ležitějších faktorů může být vnitřní 
obsah vody, tedy skutečný obsah vody 
v čočce. Teoreticky lze předpokládat, 
že čočka s vyšším obsahem vody bude 
poskytovat větší komfort než čočka 
s nižším obsahem vody. Důležitá je také 
vlhkost povrchu, tj. jak je povrch kluzký 
nebo hladký. V tomto ohledu se zdá, že 
větší komfort poskytují čočky s vlhčím 
povrchem. S tím souvisí i pojem smá-
čivost čočky – smáčivější povrch by 
měl teoreticky zajišťovat větší komfort. 
V současné době však převládá názor, že 
měření smáčivosti je závislé na technice 
a správná interpretace výsledků může 
být mimořádně obtížná.

dehydratace silikon-hydrogelových čoček 
je paradoxně užitečná z hlediska chování 

ke kyslíku. Snižuje se totiž podíl vody 
a zvyšuje podíl silikonu, který je lepší 

přenašeč kyslíku. 
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Role slzného filmu

Jaké vlastnosti slzného filmu před 
čočkou a za čočkou mají významný 
dopad na komfort nošení kontakt-
ních čoček a celkovou biokompati-
bilitu? 

Desmond Fonn: Domnívám se, že 
jde o jednu z nejdůležitějších otázek, 
které dosud nejsou zodpovězeny – a ne-
myslím si, že zde existuje jednoduchá 
odpověď. Existuje řada spekulací o tom, 
zda má hlavní význam tření mezi tarzální 
spojivkou a povrchem čočky, nebo ztráta 
vlhkosti na předním povrchu čočky 
a ztráta vody z čoček, nebo zda reakce 
oka na nošení čoček představuje typ 
slabé zánětlivé odpovědi. Korb a spol. 
hovořili o reakci palpebrální tkáně 
s čočkou – existuje tedy mnoho různých 
faktorů, které by mohly být potenciální 
příčinou.

Víme jistě, že pokud měříme čas roz-
padu slzného filmu na povrchu rohovky, 
získáme průměrnou hodnotu 15 sekund, 
a pokud měříme čas rozpadu s nasaze-
nou kontaktní čočkou, získáme hodnotu 
významně kratší.12 Čím více tekutiny je 
přítomno na předním povrchu čočky, 
tím komfortnější by čočka logicky měla 
být, protože vytváří větší „ochranný polš-
tář“ a jak si jistě představíte, i menší tření.

Ve skutečnosti do dnešního dne 
nikdo neřešil, co se děje z hlediska de-
hydratace zadního povrchu čočky ani 
skutečnost, že slzný film se po nasazení 
čočky postupem času ztenčuje (při den-
ním nošení).

James Wolffsohn: Po vložení kon-
taktní čočky do oka musíme brát v úva-
hu dva zásadní faktory, na které se 
myslím často zapomíná. Prvním z nich je 
vlastní fyzická velikost kontaktní čočky, 
která odpovídá přibližně 10násobku 
tloušťky slzného filmu. Většinou máme 
tendenci vizualizovat slzný film a jeho 
tři vrstvy – což může nebo nemusí být 
správné – a kontaktní čočku se zúžením 
někde uprostřed. Ve skutečnosti si však 
musíme představit, že jsme slzný film 
přetnuli a obě poloviny oddělili objek-
tem, který je 10krát větší, což je vlastně 
neuvěřitelné.

Co se týče druhého faktoru: víme, 
že kontaktní čočky na sebe vážou růz-

né věci, například lipidy,13,14 a lidé tuto 
skutečnost vnímají jako pozitivní nebo 
negativní, ovšem musíme mít také 
na paměti, že tyto lipidy musejí odněkud 
pocházet, a víme, že pocházejí ze slzné-
ho filmu. Učili jsme se, že lipidová vrstva 
je užitečná věc, která se nachází ve vnější 
vrstvě slzného filmu, kde brání evaporaci. 
Velká kontaktní čočka usazená na slz-
ném filmu se pokryje lipidy. Na slzném 
filmu nezbude dostatečné množství 
lipidů, které by bránily evaporaci a udr-
žely zdravý slzný film před čočkou. To 
jsou tedy dva hlavní problémy, s nimiž 
musíme počítat, pokud chceme úspěšně 
a pohodlně nosit kontaktní čočky.

Desmond Fonn: Jak jistě víte, exis-
tují různé hypotézy o struktuře slzného 
filmu. Tradiční hypotéza předpokládá, 
že první je mucinová vrstva, následuje 
vrstva vodná a nakonec vrstva lipidová. 
Toto pojetí dává smysl, protože lipidy 
brání evaporaci z vodné vrstvy a úlohou 
mucinu je vázat vodnou vrstvu ke glyko-
kalyxu epitelových buněk. U kontaktních 
čoček je zjevné, že se na čočku neváže 
mucin, ale lipidy.13,14

Pokud mucinová vrstva chybí nebo 
je významně redukována, lze očekávat 
zkrácení doby rozpadu, protože vodná 
vrstva nemůže přilnout k čočce. 

James Wolffsohn: Jeden nedáv-
no publikovaný článek prokazuje, že 
u pacientů, u nichž se tvoří mucinové 
kuličky (na základě podobné koncepce), 
existuje menší pravděpodobnost vzniku 
zánětlivých změn na rohovce.15

Nathan Efron: Pokud se slzný film 
před čočkou více podobá prekorneál-
nímu slznému filmu, jde o pozitivní jev. 
Čím více dokážeme napodobit přírodu, 
tím více se přiblížíme přirozenému scé-
náři – a to je potenciálně velmi užitečné.

Podmínky pro 
pohodlné nošení

Jaké jsou nejdůležitější faktory, 
které ovlivňují pohodlné nošení 
kontaktních čoček? 

Desmond Fonn: Nemyslím, že by 
někdo znal odpověď – všichni jsme 
toho názoru, že správnou odpovědí je 
vytvoření silné slzné vrstvy na předním 

a zadním povrchu čočky. Je však ob-
tížné přimět oko, aby při nošení čoček 
produkovalo více tekutin. Klíčem tedy 
je obelstít oko, aby se domnívalo, že je 
čočka vlhčí než ve skutečnosti.

Nathan Efron: Z některých prací 
Erica Papase a kol. v Sydney vyplývá, že 
prahová citlivost rohovky a spojivky je 
obdobná,16 což naznačuje, že kritickým 
místem z hlediska pohodlného nošení 
kontaktních čoček je vnitřní část horní-
ho víčka nad předním povrchem čočky 
a povrch rohovky pod plochou čočky. 
Povrch spojivky je tedy z hlediska po-
hodlí čočky stejně důležitý jako povrch 
rohovky. Samozřejmě, že svou roli hraje 
ještě slzný film. Myslím však, že kritickou 
oblastí je v tomto ohledu přední povrch 
čočky.

James Wolffsohn: Jsem toho názo-
ru, že potřebujeme získat takový povrch 
kontaktní čočky, který by odpovídal slz-
nému filmu. Kvalita povrchu čočky před-
stavuje zásadní rozdíl. Lidské oči pociťují 
zpravidla menší pohodlí ve večerních 
hodinách, bez ohledu na to, zda nosí 
čočky – čočka slouží pouze jako faktor 
vedoucí k exacerbaci. Pokud vezmete 
jakoukoli čočku a vložíte ji do oka na del-
ší dobu, bude vždy příčinou nepohodlí. 

Jedna z věcí, které často zdůrazňuji 
u nejnovějšího modelu suchého oka 
podle DEWS, je skutečnost, že kontaktní 
čočka je jediný faktor, který se v rámci 
modelu objevuje dvakrát – jednou 
z hlediska narušení normálního slzoto-
ku, podruhé na základě potenciálního 
dopadu na fyziologii očí z hlediska kor-
neální citlivosti. Proto se jedná o hlavní 
faktor, který určuje, kolik slz se dostane 
na povrch oka.17 Je tedy velmi důležité 
používat kontaktní čočky, které umožňují 
udržet zdravou rohovku. 

To nejlepší z obou světů?

Co kdyby silikon-hydrogelové 
čočky měly gradient obsahu vody, 
přičemž nejnižší obsah vody by byl 
v jádře a směrem k povrchu by se 
obsah vody zvyšoval?

Nathan Efron: Můj názor je, že by se 
jednalo o velmi inteligentní a důvtipné 
technické řešení velmi závažného pro-
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blému, se kterým se potýká obor kon-
taktních čoček. Problém, který řešíme, je 
snaha o zajištění většího pohodlí silikon-
-hydrogelových čoček, což je obtížné, 
protože povrch jádra těchto čoček není 
sám o sobě smáčivý nebo vlhký.

Výrobci kontaktních čoček ve snaze 
vyzkoušet a získat povrch s větší bio-
kompatibilitou nabídli různá technická 
řešení s různou mírou úspěchu. Primární 
strategií, která se používala od samého 
počátku, kdy byly silikon-hydrogelové 
čočky uvedeny na trh, je samozřejmě 
určitá úprava povrchové vrstvy plazmou 
nebo ošetření plazmou – tato úprava je 
do jisté míry užitečná. Dále se používá 
přidávání různých komponent do smá-
čecích roztoků nebo impregnace povr-
chu hydratačními sloučeninami, které 
mají zvýšit smáčivost čočky a teoreticky 
i komfort jejího nošení.

James Wolffsohn: Jde o velmi 
atraktivní představu, protože přesně 
toho chceme dosáhnout – usilujeme 
o materiál, který by mohl mít relativně 
nízký procentuální podíl vody a jiných 
látek, které mohou držet fyzický tvar 
čočky a matrixové struktury, ale zároveň 
chceme mít přední i zadní povrch s vy-
sokým obsahem vody, který by mohl 
vstupovat do interakcí se slzami – jde 
bezpochyby o atraktivní koncepci.

Desmond Fonn: Bylo by dobré, 
kdyby polymerická směs obsahovala 
něco, co by koncentrovalo vodu na po-
vrchu, za předpokladu, že obsah vody 
na povrchu je hlavní cestou ke zlepšení 
komfortu čoček. Pokud by něco tako-
vého dokázali vědci vyvinout, byl by to 
hotový zázrak. Doufám, že budu na světě 
ještě dost dlouho, abych se takového 
zázraku dočkal. 

Závěr

Na základě uvedených informací je 
vhodné shrnout, jak by měla vypadat 
ideální kontaktní čočka. Vlastnosti těla 
nebo jádra čočky by měly být odlišné 
od vlastností povrchu. Vysoký obsah sili-
konu a nízký obsah vody v jádru čočky by 
měl zajišťovat vysokou propustnost pro 
kyslík a příznivé mechanické vlastnosti 
pro aplikaci čoček a zacházení s nimi. 

Na povrchu čočky by naproti tomu 
měl být velmi nízký nebo nulový obsah 
silikonu a vysoký obsah vody, který za-
jistí vysokou smáčivost a vlhkost. Takové 
uspořádání by mohlo přispět k udržení 
stabilního slzného filmu a redukovat 
interakce s očními tkáněmi, zejména 
s palpebrální spojivkou.

Měkké čočky jsou dosud vyráběny 
s uniformním obsahem vody v celé 
čočce, kontaktní čočky s vodním gra-
dientem by tak mohly zajistit odlišné 
a žádoucí vlastnosti v jádru a na povrchu 
čočky. Takový typ čoček by zahájil no-
vou éru nošení čoček a mohl by zlepšit 
komfort nošení na konci dne, zvýšit 
spokojenost pacientů, snížit odklon 
od nošení čoček a pomoci kontaktolo-
gům s růstem jejich praxe.

Z anglického originálu „Biocompatibility, 
SiH lenses and the impact of hydration 
on comfort“, publikovaného v časopise 

Optician 01. 06. 2012, přeložila překlada-
telská agentura a korigovala 

Mgr. Jana Balíková. 

Odborníci, kteří se podíleli na tomto článku, působí 

jako konzultanti pro společnost Alcon Laboratories, Inc. 

Tento článek byl připraven s finanční a materiálovou 

podporou společnosti Alcon Laboratories, Inc.
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Hydrogelové torické kon-
taktní čočky jsou na trhu 

dostupné více než třicet let, za-
tímco jejich silikon-hydrogelové 
protějšky jsou k dostání teprve 
třetinu této doby. V porovnání 
se silikon-hydrogelovými ma-
teriály mají hydrogelové čočky 
nízkou schopnost propustnosti 
pro kyslík (nízké Dk). Silikon-hyd-
rogelové čočky snižují kompli-
kace spojené s hypoxií, jako jsou 
limbální hyperemie a tvorba 
neovaskularizací (Covey, 2001). 
Proto jsou tyto nové materiály 
na výrobu kontaktních čoček 
mezi kontaktology častější vol-
bou (Morgan, 2006).

V posledních letech se stále častěji 
provádějí změny aplikací z tradičních 
měkkých čoček na silikon-hydrogelové 
materiály, a to zejména u klientů, kteří 
chtějí s čočkami přespávat, pokud vy-
kazují známky hypoxie, nebo u klientů, 
kteří požadují tlustší profil čoček. Výhody 
silikon-hydrogelů lze nalézt při korekci 
vysokých myopií, vysokých hyperme-
tropií a také u astigmatizmu. Eghbali 
a kol. (1996) vypočítali propustnost 
pro kyslík (Dk/t) v centrální části čočky, 

3 a 6 milimetrů nad centrem a pod ním 
a v místě prizmatického balastu měkké 
torické čočky, která je vyrobena z mate-
riálu s nízkým Dk. Ukázalo se, že spodní 
část rohovky získává pouze polovinu 
až třetinu z celkového množství kyslíku 
ve srovnání s množstvím, kterým je záso-
bena horní část rohovky. Z toho vyplývá 
potřeba zvýšit propustnost kyslíku u de-
signu torické kontaktní čočky.

Možnosti torického 
provedení  

Dioptrické rozsahy a parametry 
silikon-hydrogelových čoček se stále 
rozšiřují. Jejich výhody i postupy aplikace 
jsou dnes již dobře známy. Oproti 
hydrogelům zajišťují větší přísun kyslíku 
pro oko (Forister a Brennan, 2008). 
Ve Spojených státech amerických 
je k dnešnímu dni dostupných šest 
torických čoček a čtyři zakázkové 
torické silikon-hydrogelové kontaktní 
čočky, přičemž další budou následovat. 
Společnost Bausch + Lomb zavádí 
na trh kontaktní čočky PureVision 
2 HD for Astigmatism, které budou 
komerčně dostupné do konce tohoto 
roku. Jednotlivé silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky se liší nejen materiálem 
a obsahem vody, ale také použitou 
optikou a vlastním provedením.  

V tab. 1 a 2 je uveden souhrn těchto 
parametrů a rozsahů. Koncem roku 2010 
povolil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
(Food and Drug Administration, FDA) 
použití materiálu se 74% obsahem vody 
v silikon-hydrogelu a s Dk 60, to znamená, 
že je vhodný k výrobě kontaktních čoček, 
zejména torických. Zakázkové torické 
čočky z tohoto nového materiálu již 
vyrábějí čtyři laboratoře ve Spojených 
státech (Art Optical, Metro Optics, 
Unilens a X-Cel Contacts).

Metody stabilizace          

Chceme-li účinně neutralizovat 
astigmatickou refrakční vadu, musíme 
pomocí torické čočky sjednotit osu ko-
rekčního cylindru s osou astigmatizmu. 
Na oku se pak využijí různé stabilizační 
techniky, které dodrží osu korekčního cy-
lindru. K těmto technikám patří stabiliza-
ce pomocí prizmatického balastu, meto-
da dvojitého ztenčení (double slab-off ), 
zadně torická plocha, zešikmení hran, 
trunkace a jejich možné kombinace, 
které pak slučují v jedné čočce různé 
konstrukční prvky (Edrington, 2011).

Kontaktní čočky Air Optix for Astig-
matism (výrobce Ciba Vision), Biofinity 
Toric, Avaira Toric (výrobce CooperVisi-
on) a PureVision Toric (výrobce Bausch 
+ Lomb) jsou torické kontaktní čočky, 

design, materiály 
a aplikace torických 
silikon-hydrogelových
kontaktních čoček
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které jako stabilizační techniku používají 
variace prizmatického balastu. Čočky 
s tímto designem mají ve své spodní 
části ztluštění, které slouží ke stabilizaci 
a správné orientaci čočky na oku. 

Čočka Air Optix for Astigmatism vyu-
žívá design s rovnoměrným rozložením 
váhy (tzv. design Precision Balance 8|4), 
čímž je zajištěna široká optická zóna 
s nejtlustšími body umístěnými na osmé 
a čtvrté hodině, které pomáhají při sta-
bilizaci (obr. 1). 

Čočky Biofinity Toric a Avaira Toric 
využívají techniku optimalizace balas-
tu – široká plocha balastu obklopuje 
optickou zónu a konstantní tloušťka 
maximalizuje horizontální stabilitu a sni-
žuje rotaci čočky během mrkání. Tento 
torický design je navržen tak, aby balast 
zůstal konstantní u všech dioptrických 
rozsahů a výsledná korekce tak byla stálá.

Čočky PureVision Toric používají tzv. 
„design Lo-Torque“, který vychází z pro-
vedení u dřívějších čoček SofLens 66 

Toric. Čočky společnosti Bausch + Lomb 
mají redukovanou tloušťku ve střední 
periferii na základě 360° zešikmení, čímž 
se sníží vlastní hmotnost kontaktní čoč-
ky a prizmatický balast je tak klientem 
dobře snášen.

Čočky PureVision 2 HD for Astigma-
tism nabízejí oproti běžným čočkám  
PureVision Toric řadu vylepšení v de-
signu: 
•	 Optika HD: design je obdobný jako 

u sférických čoček PureVision 2 HD. 
Pro torické čočky je použita optika 
HD, která snižuje sférickou aberaci 

oka. Je jí však dosaženo jinak než 
u srovnatelných torických čoček 
na trhu, které redukují sférickou 
aberaci v obou složkách – sféře 
a cylindru. To eliminuje halo efekty 
a oslnění zejména za zhoršených 
světelných podmínek. Výsledkem 
je zlepšení zrakových funkcí.

•	 Design Auto-Align: kontaktní čočky 
PureVision 2 HD for Astigmatism 
mají pro stabilizaci kompletně 
přetvořený hybridní balast (obr. 2). 
Z tohoto důvodu byl průměr čočky 
zvětšen na 14,5 mm (zvětšila se též 

Název čočky, výrobce Dk
Obsah 
vody

Poloměr křivosti 
/ průměr (mm)

Sféra (D) Cylindr (D) Osa (°)

PureVision Toric 
(Bausch + Lomb) 91 36 % 8,7/14,0 +6,00 až

–9,00
–0,75; –1,25;
–1,75; –2,25 0 až 180 po 10° krocích

PureVision 2 HD 
for Astigmatism
(Bausch + Lomb)

91 36 % 8,9/14,5 plan až –6,00 –0,75; –1,25; –1,75 0 až 180 po 10° krocích

Air Optix 
for Astigmatism 
(Ciba Vision)

110 33 % 8,7/14,5 +6,00 až 
–10,00

–0,75; –1,25;
–1,75; –2,25 0 až 180 po 10° krocích

Avaira Toric
(CooperVision) 100 46 % 8,5/14,5 plan až

–6,00
–0,75; –1,25;
–1,75 0 až 180 po 10° krocích

Biofinity Toric
(CooperVision) 128 48 % 8,7/14,5 +8,00 až

–10,00
–0,75; –1,25;
–1,75; –2,25 0 až 180 po 10° krocích

Acuvue Oasys 
for Astigmatism 
(Vistakon)

103 48 % 8,6/14,5

plan až 
–6,00

–6,50 až
 –9,00

+0,25 až
+6,00

–0,75; –1,25;
–1,75; –2,25

–0,75; –1,25;
–1,75

–0,75; –1,25;
–1,75; 

–2,25

0 až 180 po 10° krocích
10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180

0 až 180 po 10° krocích

10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180

10, 20, 90, 160, 170, 180

Acuvue Advance 
for Astigmatism
(Vistakon)

60 38 % 8,6/14,5

plan až 
–6,00

–6,50 až –9,00

+0,25 až
+6,00

–0,75; –1,25;
–1,75;
–2,25

–1,25; –1,75;

–2,25

–0,75; –1,25;
–1,75

0 až 180 po 10° krocích
10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180

10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180

10, 20, 90, 160, 170, 180

10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180

tab. 1  Parametry současných torických silikon-hydrogelových kontaktních čoček

obr. 1   Kontaktní čočka Air Optix for Astigma-
tism s designem Precision Balance 8|4 

obr. 2   Design Auto-Align u kontaktní čočky 
PureVision 2 HD for Astigmatism
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Název čočky, výrobce Dk
Obsah 
vody

Poloměr křivosti / průměr (mm) Sféra (D) Cylindr (D) Osa (°)

Intelliwave Aspheric Toric 
(Art Optical)

60 74 % dle objednávky plan až ±20,00 dle objednávky dle objednávky

Metrofocal Toric Definitive 
(Metro Optics)

60 74 % 8,4; 8,7; 9,0/14,0 plan až ±10,00 –0,75 až –5,00 0 až 180 
po 5° krocích

C-Vue HydraVue 
Custom Toric 
(Hydrogel Vision Corp.)

59,8 74 % 8,0 až 9,5/12,0 až 16,0 +20,00 až –20,00 do –4,00 0 až 180 
po 1° krocích

Flexlens Toric (X-Cel) 60 74 % 6,8 až 10,0 (po 0,1mm krocích) / 10,0 až 16,0 
(po 0,1mm krocích) +30,00 až –30,00 –0,50 až –12,00 0 až 180 

po 1° krocích

tab. 2  Parametry zakázkově vyráběných torických silikon-hydrogelových čoček

 

optická zóna na 8,0 mm), což také 
přispěje ke zlepšení stabilizace.

•	 Tenčí profil čoček: celková tloušťka 
profilu čoček je výrazně menší 
ve srovnání s původními čočkami 
PureVision Toric. To zvyšuje přísun 
kyslíku a díky zaobleným okrajům 
a tenčímu provedení jsou čočky 
lépe snášeny.

•	 Technologie ComfortMoist: pro 
čočky PureVision 2 HD je použito 
smáčedlo (poloxamine), které je 
zakomponováno do materiálu 
a zvyšuje tak smáčivost čoček 
a usnadňuje jejich aplikaci.

V porovnání s ostatními výhodami 
torických silikon-hydrogelových čoček 
mají čočky Acuvue Oasys for Astigmatism 
a Acuvue Advance for Astigmatism 
(výrobce Vistakon) tzv. „Accelerated 
Stabilization Design“, který nevyužívá 
ke stabilizaci tradiční prizmatický balast. 
V těchto čočkách jsou vytvořeny čtyři 
tlustší aktivní zóny ve střední periferii 
čočky a kolem nich jsou dvě protenčené 
zóny, které se nacházejí nahoře a dole 
(obr. 3). Tenké zóny leží pod otevřeným 
víčkem, tlustší zóny jsou pak mimo tento 
prostor. Kontaktní čočka je navržena tak, 
aby se vždy aktivně otáčela při mrkání, 
kdy se vychýlí a následně se stabilizuje 
do správné pozice. Pokud není směr 
korekčního cylindru správný, případně 
pokud je během mrkání nestabilní, 
bude mít pacient sníženou zrakovou 
ostrost. To je dáno právě špatnou rotační 
stabilitou, což bývá udáváno jako důvod 
přerušení nošení měkkých torických 
kontaktních čoček (Goldsmith, 1991). 

Na orientaci měkkých torických kon-
taktních čoček mají vliv také horní i dolní 
víčka. Protože se víčka pohybují ve dvou 
téměř kolmých směrech, působí na ori-
entaci čoček různými způsoby (obr. 4). 
Ve většině případů tlačí horní víčko silou 
na asymetrický profil čočky směrem 
dolů, čímž stabilizuje čočku na své místo 
(Young, 2005). Tyto stavy byly pozorová-
ny v mnoha směrech stáčení u torických 
čoček, přičemž ovlivňujícím faktorem byl 
vztah mezi anatomií víček a tloušťkou 
profilu čočky (Hanks, 1989).

Další studie jsou zaměřeny na po-
chopení faktorů, které ovlivňují úspěš-
nou aplikaci. Tvar víček, jejich pohyb 
při mrkání a velikost oční štěrbiny jsou 
hlavními faktory, které působí na orien-
taci a stabilitu čoček (Young, 2002). Díky 
těmto vnějším podmínkám je obtížné 
zajistit, aby se všechny torické čočky ori-
entovaly na počáteční (nulovou) pozici. 
Obecně platí, že čočky mají tendenci 
rotovat nasálně. Většina měkkých toric-
kých silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček rotuje z původní pozice o 5°–10°. 
Avšak vzhledem k tomu, že jednotlivé 
typy čoček jsou vyráběny různými stabi-
lizačními technikami a víčka na ně tlačí 
odlišným způsobem, nelze předvídat 
ani očekávat, že budou všechny designy 
stabilní a budou se chovat jednotně bez 
vyzkoušení diagnostické čočky.

Při klinických výzkumech v USA byly 
analyzovány charakteristiky, konstruk-
ce a rotační stabilita výše uvedených 
pěti typů silikon-hydrogelových toric-
kých čoček. Následně byl zaznamenáván 
přehled objednaných a vydaných čoček, 
u kterých se projevila odchylka v rotaci 

(Pence a kol., 2006–2009). Tyto studie 
pak prokázaly u všech pěti typů čoček 
velmi malou nestabilitu a jen nepatrné 
hodnoty rotace. Navíc u 95 % očí, které 
byly zařazeny do studie, se čočky stáčely 
o méně než 10°, z toho ve více než 80 % 
případů byla hodnota rotace do 5°. Po-
kud se čočky stáčely, jednalo se o nasální 
směr u čoček Acuvue Advance for Astig-
matism a Biofinity Toric, zatímco čočky 
Air Optix for Astigmatism, PureVision 
Toric a Acuvue Oasys for Astigmatism 
vykazovaly mírnou tendenci ke stáčení 
temporálně. Z toho je možné usoudit, 
že tyto designy jsou stabilnější a jejich 
aplikace tak bude úspěšnější.

Stáčení čoček 
při běžném nošení        

Při rutinní kontrole měkkých toric-
kých kontaktních čoček sedí pacient 
za štěrbinovou lampou vzpřímeně a dívá 
se před sebe. To však není jeho běžná 
poloha těla a pohyby očí, které provádí 
během dne. Existují i studie, které sle-
dovaly tyto čočky v případech, kdy pa-
cient ležel nebo se díval do extrémních 
směrů. Výzkumy založené na orientaci 
silikon-hydrogelových torických čoček 
v dynamických situacích pak potvrdily, 
že dochází nejen ke změnám v rotaci, 
ale též k poklesu zrakové ostrosti. Studie 
sestavená Youngem a kol. (2009) uká-
zala, že technika prizmatického balastu 
a design zrychlené stabilizace vykazují 
podobnou rychlost změny v orientaci 
při rotaci o 45°. Čočky s prizmatickým 
balastem se přitom stáčejí ze své původ-
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ní pozice více v porovnání s designem 
zrychlené stabilizace. V případech, kdy 
pacient ležel, nastaly také změny ve zra-
kové ostrosti. Tyto informace je důležité 
mít na paměti pro případ těch pacientů, 

kteří vedou aktivnější život. Ačkoliv zhod-
nocení aplikace čoček ve vyšetřovně 
bývá adekvátní, v běžném životě mohou 
klienti zaznamenat rušivý a nestabilní vi-
zus. Je vhodné o tom klienty informovat 
a v případě potřeby danou situaci řešit.

Kdy korigovat 
astigmatizmus      

Příklad: 25letá studentka, brýlová 
korekce P: sph –2,25 cyl –0,75 ax 175°, 
L: sph –2,75 cyl –1,0 ax 168°, se kterou 
pacientka dosáhla vizu 1,0. Se svými 
dosavadními kontaktními čočkami měla 
vizus na pravém oku 0,8 a na levém 
0,6. Stěžovala si na zhoršené vidění 

při nošení čoček a na častější bolesti 
hlavy na konci dne. Nosila kontaktní 
čočky ze silikon-hydrogelového mate-
riálu, na pravém oku –2,5 D a na levém 
–3,25 D. Po aplikaci nových torických 

silikon-hydrogelových čoček se její vizus 
vrátil na původní hodnotu 1,0 na obou 
očích. Při následné kontrole již byla 
klientka nadšená ze zlepšeného vidění 
a potvrdila rovněž ústup bolestí hlavy. 
Tato klientka je typickým příkladem 
toho, jak mohou pacienti s nízkými 
hodnotami astigmatizmu profitovat 
z korekce pomocí torických kontaktních 
čoček. Většina sad zkušebních čoček 
je k dispozici s cylindrem od –0,75 D 
do –2,25 D po 0,5 D krocích. 

I přes veškeré úsilí přetrvávají drobné 
neshody při doporučování torických 
kontaktních čoček. Z nedávno zveřejně-
ných výsledků průzkumu, jenž se týkal 
předepisování měkkých torických kon-
taktních čoček v posledních 10 letech, 

vyplynulo, že se běžně nedoporučovalo 
korigovat cylindr nižší než 0,75 D pomocí 
torické čočky (Efron, 2011). Velký počet 
kontaktologů v minulosti ignoroval 
korekci nízkých hodnot astigmatizmu. 
Jejich rozhodnutí vždy padlo na apli-
kaci sférické nebo asférické čočky, a to 
z důvodu jednodušší aplikace, snazšího 
návyku na čočky a stabilnější zrakové 
ostrosti, případně snížení pacientových 
nákladů na pořízení kontaktních čoček. 
Naštěstí bylo prokázáno jen málo přípa-
dů takového „maskování“ astigmatizmu 
pomocí sférické čočky. Asférické čočky 
se sice ukázaly jako neefektivní ke korek-
ci astigmatizmu ve srovnání s designem 
torické měkké čočky, přesto i nadále 
zůstává počet pacientů s torickými čoč-
kami nižší, než by měl ve skutečnosti být 
(Morgan, 2005).

Každý máme rozdílný názor na to, 
jak velký astigmatizmus by měl být 
korigován. Tato hranice se však liší 
u jednotlivých pacientů v závislos-
ti na jejich refrakci a požadavcích 
na kvalitu vidění. Jedním z faktorů, 
ke kterým je třeba přihlížet při výběru 
určitých omezení, je hodnota nízkého 
astigmatizmu (0,75 D a 1,25 D), při-
čemž výsledná zraková ostrost bude 
lepší s torickou čočkou než s ekviva-
lentem ve sférické čočce (Richdale 
a kol., 2007; Dabkoski a kol.,1992).

Tipy pro aplikaci 
torických čoček     

V následujících bodech jsou shrnuty 
tipy, které by mohly napomoci úspěšné 

obr. 3   Accelerated Stabilization Design 
u čoček Acuvue Oasys for Astigmatism 
a Acuvue Advance for Astigmatism

obr. 4  Síly působící na čočku během mrkání

velký počet kontaktologů v minulosti 
ignoroval korekci nízkých hodnot 

astigmatizmu. jejich rozhodnutí vždy 
padlo na aplikaci sférické nebo asférické 
čočky, a to z důvodu jednodušší aplikace, 

snazšího návyku na čočky a stabilnější 
zrakové ostrosti.
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aplikaci měkkých torických kontaktních 
čoček.

1. Změřte aktuální refrakci, je-li 
hodnota optické mohutnosti v jednom 
z meridiánů vyšší než 4,0 D, je potřeba 
provést přepočet vertex distance pro 
oba meridiány.

2. Vyberte nejbližší hodnotu odpo-
vídající brýlové korekci, přičemž dbejte 
na to, že:
•	  není možné zvyšovat hodnotu 

sféry minusových čoček u počí-
najících presbyopických myopů, 
pokud byl podkorigovaný cylindr,

•	 nesmíte překorigovat hodnotu 
cylindru,

•	 je třeba použít výslednou osu co 
možná nejpřesněji.
3. Nechte usadit kontaktní čočku, 

pak ověřte rotaci a následně i dioptrie.
•	  Pokud je potřeba doladit osu, pak 

použijte pravidlo: po směru hodi-
nových ručiček přidat, proti směru 
odečíst od osy korekčního cylindru.

•	 Mějte na mysli, že nové čočky se 
budou stáčet stejným směrem jako 
původní čočky.
4. Pro posouzení stability nechte pa-

cienta zamrkat a podívat se do různých 
pohledových směrů.
•	  Požádejte pacienta, aby zamrkal, 

podíval se dolů a zamrkal a pak se 
podíval rovně před sebe.

•	 Zkontrolujte usazení čočky bez 
rotace.

•	 Někdy je vhodné provést rotaci 
čočky mimo původní osu přes 
víčko a sledovat, jak rychle se 
čočka vrací do původní polohy při 
normálním mrkání.
5. Zkontrolujte vizus pacienta. 

Nejnižší hodnota vizu by měla odpo-
vídat vizu s brýlovou korekcí. Špatně 
orientovaná torická čočka způsobuje 
v řadě případů snížení zrakové ost-
rosti a může být výraznější u vyšších 
cylindrů. To je důvod, proč je někdy 
výhodnější překontrolovat usazení 
čočky a zrakovou ostrost před pro-
váděním dalšího kroku, kterým je 
ověření refrakce. Je-li čočka stabilizo-
vaná a správně orientovaná a přesto 
je vizus stále nižší, je nutné ověřit 
sférocylindrickou korekci.

6. Vyzkoušejte nebo objednejte 
diagnostické čočky pro odpovídající 
vizus. Výběr vlastní čočky je založen 
na ověřené refrakci.

Vyhodnocení aplikace     

Výsledné zhodnocení aplikace toric-
kých čoček není obtížnější než hodno-
cení aplikace jiných měkkých sférických 
kontaktních čoček.

1. Začněte se statickým posouzením 
čočky, ujistěte se, zda je čočka dobře 
centrována na rohovce a zcela ji překrý-
vá, aby se zabránilo osychání rohovky.

2. Posuďte rotaci čočky, zhodnoť-
te její usazení v závislosti na poloze 
referenčních značek a změřte jejich 
možnou odchylku z počáteční pozice. 
Většina štěrbinových lamp umožňuje 
otáčení pozorovacího paprsku a jeho 
umístění do koincidence se značkou 
na čočce – proto je možné odečíst 
hodnotu stočení přímo na štěrbinové 
lampě. Pokud nemáte na štěrbinové 
lampě stupnici, zkuste provést odečet 
tak, že si představíte ciferník na kontaktní 
čočce, přičemž pozice mezi jednotlivými 
hodinami odpovídá odchylce stočení 
o 30°. Měkké torické kontaktní čočky mají 
málokdy pevnou pozici; pokud značky 
pozorujete několik minut, mohou se 
lišit v rozsahu 5°–10°. Proto je výhodnější 
zaznamenávat rozsah pozice obecněji 
v rozmezí dvou hodnot (např. 0°–5°) než 
jen jednou hodnotou. To vám také po-
může při výběru definitivní osy cylindru.

3. Proveďte dynamické posouzení. 
Čočka by se během mrkání měla pohy-
bovat v rozmezí od 0,5 do 1,0 mm. Pokud 
se pacient dívá nahoru a do boku, měla 
by být stále plně kryta rohovka a čočka 
by se měla minimálně stáčet. Pokračujte 
„push-up“ testem a sledujte minimální 
pohyb.

4. Překontrolujte stabilitu čočky. 
Po zavedení měkkých torických kontakt-
ních čoček do praxe byla vyvinuta řada 
technik k posouzení rotační stability. 
Kromě hodnocení usazené čočky při 
přímém pohledu je nutné posoudit také 
míru či stupeň stočení čočky. Schopnost 
kontaktní čočky vrátit se do původní 

pozice po vychýlení má zásadní vliv 
na vidění.

 

Závěr

Lepší reprodukovatelnost čoček, 
způsob plánované výměny, dostupnost 
rozšiřujících se parametrů, materiály více 
propustné pro kyslík a lépe smáčivé, 
vylepšené designy – to vše přispívá 
k velmi vysoké úspěšnosti při předepi-
sování silikon-hydrogelových torických 
čoček. Výhody zdravého nošení, jako je 
především vyšší propustnost pro kyslík, 
jsou v literatuře dostatečně popsány. Je 
tak zachována fyziologie rohovky, jsou 
minimalizovány projevy hypoxie a sní-
ženy běžně známé komplikace (Fonn 
a kol., 2006). Designy nových torických 
čoček redukují rotaci čoček a zvyšují 
tak rotační stabilitu, která zajišťuje jasné 
a stálé vidění.

S nástupem silikon-hydrogelových 
kontaktních čoček s vysokým Dk již 
nejsou zaznamenávány známky hypoxie 
a několik studií rovněž potvrdilo zlepšení 
pocitu suchého oka při nošení čoček 
na konci dne (Dumbleton a kol., 2006; 
Riley, 2006). Ačkoliv aplikace těchto čo-
ček není vždy zcela snadná, jejich volba 
je pro naše pacienty optimálním řešením 
jejich korekce.

Torické čočky by se tedy měly stát 
volbou jak pro stálé klienty, tak pro 
nové nositele, kteří potřebují korekci 
astigmatizmu.

Přeložil Mgr. Pavel Beneš, 
KNOO a LF MU Brno

Literatura: 

Andrzejewski, T. M., Pence, N.: Design, Materials, and 

Fitting of Toric Silicone Hydrogel Lenses, CLSpectrum, 

září 2011
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Když jsem poprvé slyšel ještě 
na studiích o dominantním 

a nedominantním oku a o spo-
jitosti s aplikací kontaktních 
čoček presbyopům – tehdy 
vlastně jedinou možnou tech-
nikou monovision – přišlo mi 
to všechno teoreticky velmi 
jednoduché. Až v praxi jsem po-
stupně zjistil, jaké záludnosti mě 
na cestě k úspěšné aplikaci čo-
ček na dálku i na blízko mohou 
potkat. Můj pohled se postupně 
měnil. Od pocitu, že to prostě 
nefunguje, až k dnešní obrovské 
nabídce možných řešení a tedy 
i velmi vysoké pravděpodob-
nosti úspěchu i u zdánlivě velmi 
komplikovaných refrakcí. Teprve 

v posledních několika letech se 
design multifokálních měkkých 
kontaktních čoček postupným 
vylepšováním dostal na úroveň, 
která zajišťuje opravdu solidní 
výsledky. Spolu s tím se samo-
zřejmě měnil i způsob aplikace.

Ještě než se dostanu k některým 
doporučením, jak aplikovat multifokální 
čočky, musím se zastavit u samotné do-
minance. I tady se totiž můj názor, že je to 
vlastně jednoduché, dost změnil. Pokud 
chci být úspěšný při aplikaci multifokál-
ních čoček, je velmi důležité uvědomit 
si rozdíl mezi tzv. vizuální dominancí 
a schopností oka potlačit rozostřený 
obraz (někdy se také používá termín 
senzorická dominance). Použití testů 
na vizuální dominanci nám bohužel nic 
neřekne o schopnosti potlačit rozostřený 

obraz a stojí velmi často za potížemi při 
aplikaci čoček u presbyopie. Přibližně 
u 76 % lidí jsou obě dominance na stej-
ném oku. V těchto případech bude ap-
likace multifokálních čoček obvykle bez 
vážnějších komplikací. Avšak 24 % smí-
šených dominancí víceméně odpovídá 
našim zkušenostem s tím, kolik klientů 
bojuje s návykem na čočky, ačkoliv je 
zdánlivě vše v pořádku. 

Postup při testování 
vizuální dominance

Vizuální dominanci nejčastěji zjistím 
tzv. maskovacími technikami. Každý 
z nás jistě zná některý z postupů, při 
nichž vyšetřovaný podrží v natažené 
ruce předmět, za který něco schová, 
a střídavě pozoruje pravým a levým 
okem, kdy zakrytí zůstane a kdy ne. 
Další možností je, že se naopak dívá 
přes otvor, má zakryté okolí a postupuje 

jak úspěšně aplikovat

multifOkÁlNí 
kontaktní čočky
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opět obdobným způsobem. K určení 
potlačení neostrého obrazu (senzorické 
dominance) slouží tzv. zamlžovací test. 
Ani jeho provedení není nijak složité, 
vyžaduje však větší spolupráci vyšetřo-
vaného. V zásadě při tomto testu hledám 
oko, kterému při klientově binokulárním 
pohledu bude méně vadit rozostření 
(zamlžení) obrazu. 

Klienta nechám s plnou binokulární 
korekcí pozorovat libovolný vzdálený 
obraz. Nemusí to nutně být optotyp, ně-
kdy je lepší celkový pohled na vzdálený 
kout vyšetřovny nebo i ven z místnosti. 
Vezmu si plusovou čočku, která spoleh-
livě zamlží obraz jednoho oka. Může 
to být hodnota zjištěné adice nebo 
jednoduše univerzální hodnota +1,5 až 
+2,0 D. Čočku střídavě přidržuji před 
pravým a levým okem a vyšetřovaného 
požádám o sdělení, kde je mu zamlžení 
obrazu více nepříjemné. Toto oko je 
tzv. senzoricky dominantní a primárně 
potřebuje korekci do dálky.  

V některých případech se může-
me setkat s tím, že vyšetřovaný není 
schopen určit senzorickou dominanci. 
V lepším případě mu nevadí zamlžení 
ani na jednom oku – v takovém přípa-
dě se klidně opřu o vizuální dominanci 
a s velkou pravděpodobností klient 
nebude mít potíže s návykem. Horší je 
to tehdy, pokud vadí zamlžení na obou 
očích bez zjistitelného rozdílu. Vnímavost 
tohoto člověka na zamlžení obrazu bude 
velmi vysoká a také pravděpodobnost 
úspěchu s multifokální čočkou je spíše 
teoretická. Naštěstí se jedná o výjimky 
a někdy také platí, že nic není nemožné.

Nové kontaktní čočky Biofinity Mul-
tifocal vám podobně jako již osvědčené 
čočky Proclear Multifocal nabízejí mož-
nost výběru ze dvou protichůdných 
designů – typ D a typ N. Čočka typu D 
má v centru optické zóny dioptrické 
hodnoty na dálku a směrem do periferie 
přechází v korekci do blízka. U čočky 
typu N je tomu právě naopak. Vzájem-
nou kombinací obou typů můžete řešit 
drobné rozdíly v preferencích klienta pro 
práci na dálku nebo na blízko. Základní 
princip je následující: při nízkých hod-

notách adice (do +1,5) začněte od dvou 
čoček typu D a teprve pro vyšší adice 
je první pár kombinací čočky typu D 
na senzoricky dominantní oko a čočky 
typu N na oko nedominantní. 

Pokud však klient preferuje vidění 
do blízka, můžete již u nízkých adic 
použít kombinaci typu D a N a podpořit 
tak ostrost na kratší pracovní vzdálenost. 
Samozřejmě ani u vyšší adice není vylou-
čeno použití dvou čoček typu D, pokud 
čtení není hlavní prioritou.

K testování pohledů na krátkou vzdá-
lenost používejte předměty denní potře-
by. Nejvíce se osvědčil pohled na hodin-
ky a obsluha mobilního telefonu. Také 
veškerá refrakční vyšetření a testování 
čoček provádějte za běžného denního 
osvětlení. Vyvarujete se tak odmítavého 
hodnocení čočky hned po aplikaci. 
U hypermetropů vždy vycházíme z plné 
plusové korekce do dálky. Adici volte 
pokud možno přesně podle zjištěné 
hodnoty adice pro brýlovou korekci. Po-
kud je požadovaná adice mezi výrobními 
kroky, pak nejprve zkuste nejbližší nižší 
hodnotu. U astigmatizmu do hodnoty 
cylindru 0,5 D je možné použít celkem 
spolehlivě sférickou multifokální čočku. 
Pokud však máte vyšší hodnoty cylindru, 
můžete zkusit kontaktní čočky Proclear 
Multifocal Toric. Celý aplikační postup je 
stejný jako se sférickou čočkou.

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager for CEE, 

CooperVision Limited
TDobrensky@coopervision.com
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Povědomí o problematice 
ozonové díry, škodlivosti UV 

záření a souvisejícím zdravotním 
riziku se mezi širokou veřejností 
neustále zvyšuje. Popularita 
výrobků určených na ochranu 
pokožky proti UV záření je rok 
od roku vyšší. Jen za poslední tři 
roky se počet výrobků na trhu 
v kategorii ochrany proti UV1 

téměř zdvojnásobil. To vše díky 
tomu, že v posledních 30 letech 
všechny evropské státy vedly 
osvětové kampaně o proble-
matice UV záření. V rámci těchto 
kampaní se však bohužel kladl 
důraz pouze na ochranu po-
kožky. Problematika ochrany očí 
proti UV záření dodnes zůstává 
neprávem v pozadí.

Naše veřejnost tráví aktivním od-
počinkem venku v přírodě stále více 
času. S pobytem venku je však spojena 
zvýšená míra vystavení UV záření, proto 
je nutné věnovat této problematice 
a osvětě veřejnosti zvýšenou pozornost. 
UV paprsky nejenže pronikají oblačnos-
tí, ale odrážejí se i od všech povrchů 
na Zemi, a to v překvapivě vysoké inten-
zitě (obr. 1). Všeobecná úroveň povědomí 

o škodlivých dopadech UV záření na oko 
je velmi nízká, proto je důležité v rámci 
běžné péče o zákazníky pokrýt veškeré 
možnosti ochrany očí proti UV záření 
jako prevenci před poškozením očních 
tkání. 

Zatímco vystavení pokožky sluneční-
mu (a UV) záření má i své kladné účinky, 
u očí tomu tak není. Vystavení očí UV zá-
ření má pouze negativní dopady na oční 
tkáně. Mezi krátkodobé dopady patří:
•	 podráždění očí,
•	 zarudnutí a bolest očí,
•	 nadměrné slzení,
•	 světloplachost.

Dlouhodobé dopady jsou kumula-
tivní2 a mnohem závažnější:
•	 kortikální katarakta (obr. 2),3

•	 pterygium (obr. 3),
•	 pinguekula (obr. 4),
•	 rakovina kůže v okolí očí,
•	 věkem podmíněná makulární 

degenerace.4

Ve studii „Ultraviolet Radiation Study“ 
vědci uvedli UV záření jako jednu z příčin 
vzniku kortikální katarakty. Kortikální ka-
tarakta tvoří celosvětově 25 % celkového 
výskytu katarakty.5 

Počáteční stadium poškození oka 
v důsledku UV záření nemusí být na 
první pohled viditelné a může být 

často bez patrných příznaků. Metoda 
UV fluorescenční fotografie však od-
haluje na pohled neviditelné počínající 
oční změny.6 Na fotografiích na obr. 5 
je vidět srovnání standardní fotografie 
oka a korespondující UV fluorescenční 
fotografie, která ukazuje zřetelnou 
fluorescenci v oblasti oční štěrbiny. 
Poškození očních tkání v důsledku 
vystavení UV záření se objevují časně 
– již u dětí a mládeže. Na fotografiích 
na obr. 5 jsou oči 13letého chlapce. 

Děti a mládež jsou 
obzvláště zranitelní

Studie ukázaly, že ochrana očí před 
UV zářením je důležitá již u dětí a dospí-
vajících. Děti mají větší zorničky, průzrač-
nější oční čočky, tráví více času aktivním 
pohybem venku a nerady nosí sluneční 
brýle a pokrývky hlavy.8 Bez ochrany očí 
proti UV záření mají děti do budoucna 
zvýšené riziko vývinu katarakty a maku-
lární degenerace, shrnula například Mary 
Lou French, která se specializuje na péči 
o zrak u dětí. 

Pouze malá část rodičů však i přes 
tato rizika vědomě dbá na ochranu očí 
svých dětí – pouze malé procento dětí 
dnes nosí sluneční brýle. Ve většině 
případů se rodiče spokojí s tím, že své 
děti namažou opalovacím krémem a že 

chraňte OČi 
svých zákazníků
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děti nosí pokrývku hlavy. Věříme, že tato 
situace není důsledkem vědomého 
zanedbávání péče o zdraví očí dětí, ale 
je způsobena spíše nedostatečným 
povědomím o souvisejících rizicích. Pro 
oční odborníky je to příležitost, jak rodi-
če, mládež i děti vzdělávat a při každé 
příležitosti jim vysvětlovat a připomínat 
důležitost ochrany očí před UV zářením 
a poučit je o všech možnostech ochrany 
očí proti UV záření, kterými jsou:
•	 pokrývka hlavy se širokou krem-

pou,
•	 kvalitní sluneční brýle s UV filtrem,
•	 kontaktní čočky s UV filtrem mini-

málně 2. třídy.

Děti a mládež jsou ideální cílovou 
skupinou pro nabídku kontaktních čoček 
s UV filtrem. Mnoho z nich je používá 
alespoň na nošení při pobytu venku – 
při hrách, sportování, prázdninových 
aktivitách. V těchto situacích není ani 
nošení slunečních brýlí často ideální 
a díky kontaktním čočkám s UV filtrem 
si rodiče mohou být jisti, že oči jejich po-
tomků jsou alespoň částečně chráněny 
proti UV záření. 

Vzdělávání zákazníků – rodičů, mláde-
že i dětí – v této oblasti je nesmírně dů-
ležité, neboť negativní dopady UV záření 
jsou trvalé a kumulativní. Pro oční praxe 
je to současně vítaná obchodní příležitost.

Obchodní příležitost 
pro oční odborníky

Tip č. 1  
Využijte všechny 
příležitosti

1. Sluneční brýle a kontaktní čočky 
s UV filtrem jsou komplementární, na-
vzájem se podporující kategorie. Z po-
sledního průzkumu v České republice 
vyplývá, že značná část populace ne-
nosí sluneční brýle kvůli své dioptrické 
korekci.10 Doporučením kontaktních 
čoček umožníte svým zákazníkům, 
aby dobře a pohodlně viděli a vypadali 
stylově.

obr. 1  Množství průniku paprsků a množství odražených paprsků od různých povrchů

obr. 2  Kortikální katarakta obr. 4  Pinguekulaobr. 3  Pterygium

obr. 5  Poškození očních tkání v důsledku vystavení UV záření u 13letého chlapce (fotografie zveřejněny 
s laskavým svolením profesora Minase T. Coronea).



76

2. Zákazníci jsou ochotni za kon-
taktní čočky s UV filtrem zaplatit více 
než za čočky bez UV filtru.11 Zájem 
spotřebitelů chránit své oči je tedy 
zřetelný – nedostatečná je jejich infor-
movanost. Dokonce i současní nositelé 
kontaktních čoček často neví, zda právě 
jejich kontaktní čočky jim UV ochranu 
poskytují – jedná se o téměř každého 
druhého nositele.11

3. Zvolte ve své praxi aktivní přístup 
k osvětě – nabízejte vzdělávací materi-
ály (například brožurky ACUVUE® Eye 
Health Advisor®, v nichž se zákazník 
dozví, jak může chránit své oči proti 
UV záření).

4. Umístěte v prodejním místě 
displej upozorňující na problematiku 
UV záření. 

Tip č. 2 
Odborná péče je přidaná 
hodnota

1. Z tohoto hlediska není ani tak 
důležitý přínos pro vaši praxi ve formě 
okamžitého prodeje, ale přínos z hle-
diska budování věrnosti zákazníka vaší 
optické praxi: doporučí-li klientům 
kontaktní čočky s UV filtrem odborník 
na péči o zrak, který se stará o zdraví 
svých klientů, vnímají to pozitivně jako 
odbornou službu, tedy jako přidanou 
hodnotu k pouhému prodeji. V průzku-
mu z roku 2011 uvedlo až 73 % dotazova-
ných, že po nabídce kontaktních čoček 
s UV filtrem cítí, že jsou více či výrazně 
více nakloněni tomu, aby se k danému 
očnímu specialistovi znovu vrátili.11

Jana Hašková
Marketing Manager, 

Johnson & Johnson Vision Care
jhaskova@its.jnj.com
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Seznam odkazů si v případě zájmu můžete vyžádat 
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Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.

Důležité poznatky

•    Na rozdíl od pokožky nemá UV záření žádný pozitivní efekt na oční 
tkáně.7

•    Poškození očí spojená s působením ultrafialového záření jsou velmi 
rozšířená a způsobují značná znevýhodnění a omezení pacientům 
po celém světě.7 Byla prokázána spojitost mezi chronickým vystavením 
slunečnímu záření a poškozením očí, které souvisí s věkem. Jedná se např. 
o šedý zákal nebo makulární degeneraci.

•    Vystavení oka škodlivému UV záření je v našich zeměpisných šířkách 
vyšší než na rovníku díky tomu, že je slunce v průběhu celého dne 
na obloze níže položené.8 

•   Vystavení očí UV záření je významným rizikem v průběhu celé-
ho roku. Denní doba nejvyššího rizika vystavení očí sluneční-
mu záření se liší od doby nejvyššího rizika vystavení pokožky.8 
Nejvyšší riziko vystavení očí UV záření je během pozdního léta kolem 
9.  hodiny ráno a pak mezi 14. a 15. hodinou odpoledne. Naproti tomu 
v poledne je slunce přímo nad hlavou, tím pádem jsou oči stíněny nadoč-
nicovými oblouky. Navíc na oko dopadají odražené a lomené paprsky, 
např. takový odraz od vodní hladiny může způsobit až téměř 100x větší 
vystavení očí UV záření než sám dopad přímých slunečních paprsků na oko. 

•    Efekt zaostření periferních světelných paprsků znamená, že i v pří-
padě používání slunečních brýlí mohou paprsky vniknout do oka 
kolem obrub brýlí (ze stran, shora nebo zespodu).9

•   Maximální způsob ochrany očí před UV zářením.  
Kromě nošení klobouku se širokou krempou a kvalitních slunečních brý-
lí s přiléhajícími obrubami poskytuje používání kontaktních čoček s UV 
filtrem další ochranu proti UV paprskům. UV paprsky negativně působí 
na rohovku a limbus, ať už se jedná o přímé, odražené nebo lomené 
paprsky.



Představujeme víceúčelový dezinfekční roztok na kontaktní čočky 
OPTI-FREE® PureMoist® se systémem HydraGlyde®. Unikátní technologie 
byla navržena tak, aby zvlhčovala čočky až 16 hodin. 

Pro objednání kontaktujte zákaznický servis ALCON/CIBA VISION 
800 112 020 nebo objednavky.cibavision@cibavision.com.

Navštivte stránky www.cz.alcon.com
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Reference: 1. Lemp, J; Garafolo, R; Napier, L; Stein, J; Lally J. Clinical Assessment of an Investigational 
Multi-Purpose Disinfecting Solution.  © 2012 Novartis

Představujeme lepší způsob,
 jak udržet kontaktní čočky zvlhčené 

až do nočních hodin.1

NOVINKANKA

zvlhčení
16HODIN

Načtěte kód 
a prohlédněte si, 
jak může roztok
OPTI-FREE® PureMoist® 
změnit nošení 
kontaktních čoček!

Navrženo pro delší zvlhčení




