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Vážení čtenáři,

konečně je to tady... viděl jsem ráno plno macešek a dokonce 
se mi chtělo se psem ven. To proto, že konečně svítilo slunce 
a jaro přišlo v celé své kráse. To jsme se ale letos načekali!

Špatná nálada lidí žijících v mrazech a pod věčným příkro-
vem mraků se podepsala na nás všech, naše klienty nevyjímaje. 
Nikdo neměl chuť cokoliv zařizovat ani si jen tak udělat radost. 

Žádné odvětví, snad kromě opalovacích krémů, není 
na slunci tolik zavislé jako sluneční brýle. Je pravdou, že se jejich 
prodej z velké části přestěhoval do nákupních center a butiků 
s módním oblečením, ale i v optikách jsme zaznamenali letošní 
velmi vlažný nástup poptávky. 

Všichni jsme součástí přírody kolem nás, která narychlo do-
hání více než měsíční jarní zpoždění. Věřím, že stejnou rychlostí 
budou svůj skluz dohánět i naši klienti. V přírodě totiž všechno 
souvisí se vším. 

Přeji tedy nám všem, aby brýle z pultů mizely stejně rychle 
jako poslední známky zimy, které jsme se tak dlouho nemohli 
zbavit.

Mgr. Vilém Rudolf
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PSYCHOLOGIE PRODEJE 

psychologie 
prodeje 11. část

V minulé části v únorovém čís-
le jsem se zmínil o reklama-

cích. Tentokrát si povíme o tom, 
jaké druhy reklamací existují.

Reklamace  
zakládající se  
na reálné skutečnosti

Jsou to reklamace, jejichž důvodem 
je buď kvalita materiálu, anebo kvalita 
zpracování.

V případě, že se reklamace týká kvali-
ty materiálu, je nejlepším řešením nechat 
posoudit kvalitu dodavatelem či výrob-
cem. Seriózní dodavatel jistě nabídne 
takové řešení, které je akceptovatelné 
pro obě strany, pro optika i zákazníka.

U reklamací z důvodu kvality zpra-
cování je často obtížné určit s naprostou 
jistotou, co je příčinou závady. Například 

u vrtaných brýlí se jen těžko prokazuje, 
zda vyštípnutí nebo vylomení brýlové 
čočky bylo způsobeno příliš vysokým 
pnutím při zpracování brýlí, anebo neo-
patrným zacházením ze strany zákazníka.

V některých případech je na první 
pohled vidět, jakým způsobem ke zne-
hodnocení brýlí došlo, ne vždy je však 
zákazník ochoten svoji chybu přiznat. Je 
potom na nás, jaké řešení této reklama-
ce jsme ochotni navrhnout. Jestliže se 
rozhodneme zákazníkovi vyhovět a tím 
si zachovat jeho přízeň, měli bychom 
mu dát jasně a zřetelně najevo, že se 
jedná o kulantní jednání z naší strany, 
nikoliv o reklamaci. Avšak ruku na srdce, 
nezkusili jsme již my sami někdy něco 
podobného? Zkusme se tedy vžít do role 
zákazníka – lépe ho pochopíme a bu-
deme schopni situaci vyřešit nejenom 
ke spokojenosti zákazníka, ale i naší. 
V každém případě bychom měli dát 
zákazníkovi možnost navrhnout řešení.

Reklamace zakládající 
se na nereálné, 
smyšlené skutečnosti  

To jsou případy, kdy zákazník re-
klamuje závadu, která se dá jen těžko 
prokázat, například špatné, neostré 
vidění, nebo to, že brýle jednou tlačí, 
podruhé zase kloužou. Ačkoliv jsme už 
vyčerpali všechny možnosti, zkontrolo-
vali parametry a ujistili se, že vše, co se 
týká refrakce, optické kvality brýlových 
čoček a přizpůsobení obruby je pořádku, 
je zákazník stále nespokojený a přichází 
znovu a znovu s novými závadami 
na brýlích. Znám případ jedné zákaznice, 
která tvrdila optičce, že brýle nemůže 
vůbec nosit a že obruba v pouzdře změ-
nila barvu. Skutečný důvod reklamace 
ale byl ten, že cena brýlí neodpovídala 
potřebám zákaznice.

V takových případech je velmi pro-
blematické najít pravý důvod reklamace. 
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Většinou si takovou reklamaci „progra-
mujeme“ sami, a sice již od začátku 
našeho prodejního rozhovoru. Jedna 
z chyb, kterých se často dopouštíme, 
je ta, že zákazníkovi neumíme pozorně 
naslouchat a tím nedostatečně odhad-
neme jeho potřeby a motivaci.

Nedávno přišel ke mně do optiky zá-
kazník, který ztratil ze svých značkových 

slunečních brýlí pravou čočku a chtěl 
objednat čočky nové. Řekl jsem mu, že 
je sice možné objednat originální čočky, 
ale že po zkušenostech s tímto doda-
vatelem nejsem schopen mu zaručit 
termín zhotovení. Domluvili jsme se 
tedy, že mu objednám dvě nové čočky 
od renomovaného výrobce. Vybral si 
podle vzorníku podobnou barvu, jakou 
měly původní čočky, a zakázku jsme 
uzavřeli. Když byly brýle ve slíbeném 
termínu hotové, poslal jsem mu SMS 
a zákazník si přišel brýle vyzvednout. Vy-
zkoušel si je, zaplatil a spokojeně odešel. 
Netrvalo však dlouho, myslím, že obešel 
tak jeden blok domů, a vrátil se zpátky. 
Když vstoupil do obchodu, bylo na první 
pohled zřejmé, že je velmi rozčilený. 

Okamžitě spustil, že „barva těch nových 
brýlových čoček je úplně jiná, takovou 
barvu bych si nikdy nevybral a vůbec 
se přes ty skla nedá koukat.“ V podstatě 
mi chtěl naznačit, že jsem ho podvedl. 
Co teď? Barvu si vybral podle vzorníku, 
čočky byly od renomovaného výrobce 
bezchybně zabroušeny, takže v podstatě 
neměl vůbec žádný důvod k reklamaci. 

Tak jsem tedy zákazníka poslouchal, 
čekal, až se uklidní, a snažil se pochopit 
pravý důvod jeho reklamace. 

Aby mi zákazník dokázal, jak velký 
je rozdíl v barvě mezi originálním sklem 
a sklem novým, hodil na stůl brýle 
a s nimi i původní sklo. V tom okamžiku 
mi došlo, jaký je ten pravý důvod jeho 
reklamace. Originální brýlové čočky měly 
totiž temporálně gravuru s logem této 
módní značky. Nezbylo mi nic jiného, 
než uznat, že ta barva je opravdu úplně 
jiná a že tedy jediné správné řešení je 
objednat originální čočky (pochopitelně 
s gravurou loga). Bylo mi naprosto jasné, 
že jsem si tuto nepříjemnou situaci 
způsobil sám. Kdybych pozorněji sledo-
val tohoto zákazníka již při jeho první 

návštěvě, když přinesl brýle do opravy, 
pochopil bych, co je pro tohoto zákaz-
níka důležité – že je to především značka 
a její logo na brýlích.

Podobný případ, kdy se zákazník 
nedokázal vyjádřit, co mu vlastně na brý-
lích vadí, jsem zažil před mnoha lety. 
V optice, kde jsem tenkrát pracoval, si 
jedna starší dáma koupila brýle na čtení. 
Prodej proběhl zcela standardně. Dáma 
si vybrala s kolegyní brýle, které si násled-
ně vyzvedla hotové. Krátce na to začala 
chodit zpátky k nám do optiky a neustále 
si na brýle stěžovala, přitom pokaždé 
na něco jiného. Když si přišla stěžovat 
už asi počtvrté, posadil si ji můj kolega 
k přizpůsobovacímu stolku, vzal brýle 
do ruky, podíval se na ně a v naprostém 
klidu jí řekl: „Vám se ty brýle nelíbí, co 
říkáte?“ Ta dáma byla touto otázkou 
očividně natolik zaskočena, že pouze 
souhlasně kývla hlavou a zašeptala: 
„Ano“. Kolega jí nabídl, že jí obrubu k její 
spokojenosti rádi vyměníme. Nakonec se 
shodli na stejném modelu v jiné barvě.

Na těchto dvou případech je zřejmé, 
jak je důležité zákazníka poslouchat, 
pozorovat jeho chování a snažit se od-
hadnout jeho priority a motivaci, zkrátka, 
jak už bylo řečeno v prvních dílech: „vžít 
se do role toho druhého“.

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

pokud je důvodem reklamace kvalita 
materiálu, je nejlepším řešením nechat 

posoudit kvalitu dodavatelem  
či výrobcem.
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Vzdělávací kongres 
OPTOMETRIE-OPTIKA 
2013 v Olomouci   

Společenstvo českých optiků a op-
tometristů pořádá ve dnech 21.–22. září 
2013 již 8. vzdělávací kongres zařazený 
do kreditního systému. Kongres se 
bude konat v prostorách Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Program kongresu
V sobotu dopoledne bude od-

borný program zahájen několika 
společnými přednáškami z oblasti 
optiky a optometr ie.  Odpoledne 
bude na programu š i rok ý výběr 
prakt ick ých seminářů.  Ty budou 
pokračovat i v neděli, poté kongres 
zakončí přednáška a společná disku-
ze účastníků.

Odborný program bude zaměřen 
na vzdělávání optometrie i optiky. Ka-
ždý účastník kongresu získá 4 kredity 
za den. Podrobné informace a program 
přednášek zveřejníme na webových 
stránkách www.scoo.cz během měsí-
ce května, kdy bude rovněž spuštěna 
možnost on-line registrace.

Čeští optici sice na rozdíl od opto-
metristů nepotřebují získávat vzdělávací 
kredity k registrovanému provozování 
své profese, po loňských zkušenostech 
však můžeme říci, že i optici mají zájem 
a potřebu čerpat informace z mnoha 
oblastí. Dovednosti a znalosti z optiky 
a optometrie se navíc v praxi často 
překrývají a proto věříme, že odborný 
program bude opět zajímavý a poučný 
pro zástupce obou profesí.

Účastníkům 8. ročníku kongresu mů-
žeme opět slíbit příjemné společenské 
profesní prostředí, vzdělávací program 
na vysoké odborné úrovni, zisk kreditů, 
dobrý catering a příjemnou večerní 
party.

Poslední termín příjmu registrací je 
27. srpna 2013. Využijte prosím mož-
nost vyplnit a odeslat on-line registraci 
na webových stránkách www.scoo.cz.

Ing. Pavel Šebek
SČOO

optometrieoptika2013@volny.cz

Aktuální zpráva 
ke vzdělávání   

V souvislosti s připravovaným kon-
gresem OPTOMETRIE-OPTIKA 2013 jsme 
zjišťovali aktuální stav legislativního 
rámce pro vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků. V současné 
době je situace následující: 

Termín projednávání a přípravy novely 
zákona č. 96/2004 Sb. byl v rámci legisla-
tivního plánu posunut. Přípravy na znění 
nového zákona pokračují, zejména kon-
zultacemi s legislativním odborem MZ ČR. 
V souvislosti s tím pokračují i přípravy 
prováděcích předpisů. Do vyhlášení účin-
nosti nového zákona stávající legislativa 
zůstává i nadále v platnosti. To se týká 
zejména vzdělávání, kdy systém kreditů 
až do eventuálního přijetí nového zákona 
zůstává beze změny i pro další roky. Při-
pomínáme, že nový zákon uvažoval o na-
hrazení systému kreditů systémem hodin 
vzdělávání, z nichž by měl část poskytnout 
zaměstnavatel a část jiné subjekty. V sou-
časné době nelze odhadnout, kdy a v jaké 
podobě bude nový zákon přijat.

Ing. Jiří Panenka, 
člen představenstva SČOO

informace 
ze společenstva

STRÁNKY SČOO
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EvidensiQ

www.sagitta.eu

FREELUX® EvidensiQ

Individuálna multifokálna šošovka vyrábaná na základe 
kombinácie individuálnych parametrov zrakovej vady, 
fyziologických údajov a technických parametrov okuliarového 
rámu. Vnútorný asférický dizajn s atórickou optimalizáciou 
cylindrickych plôch je generovaný „bod po bode“ technológiou 
InCalc a spracovaný technológiou FREE FORM. 
Okuliarové šošovky FREELUX EvidensiQ ocenia ľudia, ktorí 
sú aktívny v práci, pri športe, ale aj pri oddychu.

karta GARANCIE

Karta garancie ku všetkým 
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Z PRAXE OPTIKA

Organické brýlové čočky 
můžeme rozdělit na dvě 

hlavní skupiny: termosety a ter-
moplasty. Termosety jsou ma-
teriály, které působením tepla 
tvrdnou a dále není možné je 
tvarově měnit. Mezi nejpou-
žívanější termosety v brýlové 
optice řadíme materiál CR39. 
Nejčastější metodou výroby 
termosetů je metoda lití (cas-
ting). Druhou skupinu materiálů 
tvoří termoplasty. Termoplas-
tický materiál působením tepla 
měkne. Do této skupiny řadíme 
například polymetylmetakrylát 
(PMMA) nebo polykarbonát 
(PC), které se nejčastěji vyrábějí 
lisováním (vtlačování do formy). 

Materiály pro výrobu organických 
brýlových čoček můžeme rozdělit také 
podle indexu lomu. 

Brýlové čočky  
se standardním 
indexem lomu

Jedná se o materiály s indexem 
lomu od 1,48 do 1,54. Z nejznámějších 
materiálů sem tedy patří CR39 a trivex. 
CR39 je v současné době již klasickým 
materiálem pro výrobu brýlových 
čoček. Jedná se o allyldiglykokarbo-
nát objevený ve 40. letech 20. století 
pracovníky firmy Columbia Corporati-
on, divize American Pittsburgh Plate 
Glass Company. Název tvoří zkratka 
anglických slov Columbia Resin a čís-
lo 39 je číslo úspěšné výrobní série. 
Původně byl materiál vyroben pro 

vojenské účely a teprve v roce 1955 byl 
použit firmou Lentiles Opthalmiques 
Spectacles (LOS) pro výrobu brýlo-
vých čoček. Základním materiálem 
pro výrobu CR39 je tekutý monomer. 
Polymerizací tohoto materiálu vzniká 
materiál pevný, odolný proti účinkům 
rozpouštědla, s vhodným indexem 
lomu, s hustotou 1,32 g/cm3, Abbe-
ovým číslem 58–59, vysokou propust-
ností pro světlo a širokou možností 
barvení a povrchových úprav.1 

K tradičním základním surovinám 
pro výrobu materiálu CR39 patří fos-
gen (dichlorid kyseliny uhličité), allylal-
kohol a etylenglykol. Vzniklý monomer 
allyldiglykokarbonát (ADC) obsahuje 
ve své molekule dvojnou vazbu, která 
umožňuje vzájemné propojení těchto 
molekul. Proces propojení (polymeri-
zace) začíná po přidání katalyzátoru 
(např. peroxid). Vzniklý polymer ozna-

technologie výroby 
brýlových čoček

2. část
organické polotovary 
pro výrobu brýlových čoček
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čujeme jako polyallyldiglykokarbonát. 
Monomer ADC vyrábí firma Great 
Lakes Chemical Corporation pod ob-
chodním názvem RAV7 ve výrobním 
závodě v Itálii (Ravena) a v USA (Pasa-
dena, Texas). Monomer může být vyro-
ben pomocí dvou chemických reakcí: 
transesterifikací s dimetylkarbonátem 
a reakcí s fosgenem. 

Reakce s fosgenem (obr. 1) je tra-
diční způsob výroby z 60. let 20. století. 
Díky přítomnosti chlóru je často mono-
mer nadměrně přilnavý ke skleněným 
formám. Chlór také v polymeru často 
zůstává a čočky jsou pak náchylnější 
ke žloutnutí. 

K modernějšímu způsobu výroby 
řadíme transesterifikaci s dimetyl-
karbonátem (obr. 2). Při výrobě není 
přítomen chlór, a proto je výroba více 
ekologická. Výměnou dietylenglykolu 
za jiné polyglykoly vznikají různé modi-
fikace tvrdé pryskyřice, jako je RAV7NG, 
RAV7MC, RAV7FC a RAV7LC, který lze 
tvrdit pomocí benzoylperoxidu (BPO). 

Monomer se vyváží v kovových 
nebo plastových sudech do jiných 
továren, kde se provádí polymerizace. 
Iniciátorem polymerizace může být 
např. diizopropyl peroxydikarbonát 
(IPP), který je velmi výbušný. Z tohoto 
důvodu firma Great Lakes Chemi-
cal Corporation vyvinula modifikaci 
monomeru RAV7LC, která může být 
tvrzena bezpečným peroxidem (di-
benzoylperoxid = BPO). Po smíchání 
monomeru s indikátorem (BPO) je 
směs vstříknuta mezi dvě skleněné 
formy (obr. 3, 4), které jsou spojeny 
těsnicím kroužkem. Poté je forma 

vložena do pece nebo do vodní lázně, 
kde je plynule zahřívána po dobu asi 
20 hodin. Výsledkem je čirý a vysoce 
transparentní materiál. 

Brýlové čočky  
se středním  
indexem lomu

Do této skupiny řadíme materi-
ály s indexem lomu od 1,55 do 1,63 
a hustotou 1,20 až 1,40 g/cm3. První 
organický materiál se středním in-
dexem lomu se objevil v 80. letech  
20. století. Základní strukturu tohoto 
materiálu tvoří většinou allylová mo-
lekula, ke které se přidávají aroma-
tické benzenové uhlovodíky. Tímto 

COCl2+O(CH2-CH2OH)2  O(CH2-CH2OC(O)Cl)2 + CH2-CH-CH2OH  O(CH2-CH2OC(O)O-CH2- CH-CH2)2  

FOSGEN + DIETYLENGLYKOL  CHLOROFORMÁT + ALLYLALKOHOL  RAV7 MONOMER

CH3-OC(O)O-CH3 + CH2-CH-CH2OH  OC(OCH2-CH-CH2)2+O(CH2-CH2OH)2  O(CH2-CH2OC(O)O-CH2- CH-CH2)2 

DIMETYLKARBONÁT + ALLYLALKOHOL  DIALLYLKARBONÁT + DIETYLENGLYKOL  RAV7 MONOMER

obr. 1  Výroba monomeru RAV7 reakcí s fosgenem.2

obr. 2  Výroba monomeru RAV7 transesterifikací s dimetylkarbonátem.2

obr. 3  Schéma výroby brýlových čoček z materiálu CR39.2

obr. 4  Lití monomeru materiálu CR39 do formy.4
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způsobem vznikají čočky s indexem 
lomu 1,55 až 1,57 a Abbeovým číslem 
36 až 43. Další nárůst indexu lomu je 
možný pomocí thiosinu (thiosinami-
num) a isocianátů. V tomto případě 
vzniká materiál o indexu lomu 1,58 až 
1,61 s Abbeovým číslem 30 až 40 
a hustotou mezi 1,30 až 1,40 g/cm3. 

K materiálům se středním indexem 
lomu můžeme řadit i termosety. U nich 
se jejich index lomu obvykle zvyšuje 
elektronovou modifikací struktury 
aromatické molekuly nebo pohlcením 
molekul halogenidů (chlorid, bromid).

K nevýhodám tohoto materiálu 
patří nižší povrchová odolnost proti 
poškrábání, vyšší chromatická dis-
perze a hustota materiálu a z toho 
vycházející zvýšená odrazivost. Povrch 
brýlových čoček se středním indexem 
je tedy nutné tvrdit pomocí laku (spin-
coat, dipcoat, in-mould, vakuově).1 

Brýlové čočky 
s vysokým indexem 
lomu

Organické materiály s indexem 
lomu 1,64 až 1,73 patří do skupiny 
brýlových čoček s vysokým indexem 
lomu. Vysokého indexu lomu je dosa-

ženo pomocí thiouretanu s vysokým 
obsahem síry. Obecně tedy můžeme 
říci, že vyšší index lomu organických 
brýlových čoček je ovlivněn vyšším 
obsahem atomů sír y.  Podobným 
způsobem vznikají i  brýlové čoč-
ky s velmi vysokým indexem lomu  
(n = 1,74). První materiál s indexem 
lomu 1,66 představila v roce 1992 
firma MITSUI (www.mitsuichem.com) 
a označila ho jako MR-7. Materiál 
s indexem lomu 1,71 vyrobila v roce 
1997 firma Mitsubishi Gas Chemical 
Corporation a na trh ho uvedla pod 
názvem Teslalid. Ve stejné době firma 
Hoya vyvinula svůj vysokoindexový 
materiál (n = 1,67), který nazvala Eyry. 
V současné době materiál s vysokým 
indexem lomu nabízejí i další firmy, 
jako jsou Essilor (Stylis), Hoya (Eynoa), 
Kodak , Nikon, Rodenstock , Seiko 
a Zeiss.1,3 

Brýlové čočky s velmi 
vysokým indexem lomu        

Tato skupina obsahuje brýlové 
čočky s indexem lomu 1,74 a větším. 
V roce 2000 materiál s indexem lomu 
1,74 vyvinula firma Asahi Optical Ja-
pan. Do této skupiny můžeme také 

zařadit minerální materiály s indexem 
lomu 1,8; 1,83 a 1,9 (tab. 1).

V brýlové optice se můžeme setkat 
dále i s těmito druhy materiálů pro 
výrobu organických brýlových čoček: 
polymetylmetakrylát (PMMA), polykar-
bonát (PC), trivex, organické fototropní 
materiály, polarizační materiály, foto-
polarizační matriály.

Polymetylmetakrylát 
(PMMA)

Poprvé byl polymetylmetakrylát 
neboli plexisklo vyroben ve 20. letech  
20. století v Německu a využit byl zejména 
pro vojenské účely. Materiál je komerčně 
dostupný od roku 1936. Plexisklo vzniká 
podobně jako materiál CR39 polymeri-
zací, ale patří do skupiny termoplastů. 
Monomer této látky je složen z organic-
ké sloučeniny acetonu a kyanovodíku 
s kyselinou sírovou. PMMA je materiál 
dobře opracovatelný, průhledný a má 
malou měrnou hmotnost. Již při teplotě 
140 °C ho můžeme dobře tvarovat. Jeho 
index lomu dosahuje hodnoty 1,49 
a hustota 1,17 až 1,20 g/cm3. Jeho velkou 
nevýhodou je malá povrchová odolnost. 
V současné době se pro běžnou výrobu 
brýlových čoček nepoužívá. 

obr. 5  Monomer a polymer zvaný polykarbonát.1

Orma 1,6 1,67 1,74

uhlík 65 54 48 36

kyslík 25 8 10 1

dusík 7 8

síra 24 29 58

vodík 10 7 5 5

index lomu 1,5 1,6 1,67 1,74

Abbeovo číslo 58 41 32 33

hustota [g/cm3] 1,32 1,31 1,36 1,47

teplota tání [°C] 80 115 85 80

tab. 1 Složení (%) a vlastnosti brýlových čoček se standardním, vysokým a velmi vysokým indexem lomu.3
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Polykarbonát (PC)     

Materiál byl poprvé vyroben v roce 
1955. Pro optický trh ho vyrábí firma 
Bayer. Látka, ze které se polykarbonát 
vyrábí, se nazývá makrolon. Jedná se 
o polymer s amorfní strukturou (obr. 
5), kterou tvoří atomy uhlíku, uhlí-
kové radikály (–CO

3
) a atomy fenolu 

(–C
6
H

5
OH). 

K výhodám PC patří velká odol-
nost proti nárazu, vyšší index lomu 
1,59,  n ízk á speci f ick á hmotnost  
1,20 g/cm3, vysoká odolnost proti UV 
záření, nepropustnost pro světlo o vl-
nové délce nižší než 380 nm a vysoká 
odolnost proti teplotě (měkne až při 
teplotě kolem 140 °C). Nevýhodou 
je malá povrchová odolnost, nízké 
Abbeovo číslo 30 a horší barvitelnost. 

Trivex

Trivex je polyuretanový polymer, 
který se na trhu objevuje také pod 
značkou NXT (barvený trivex firmy 
Intercast). Brýlové čočky z trivexu se 
vyrábějí litím, díky němuž je zajištěno 
menší pnutí, vyšší homogenita a větší 
mechanická stabilita brýlové čočky 
v porovnání s metodou lisování (např. 
PC). Pod názvem Trilogy vyrábí tento 
materiál firma Younger Optics; firma 
Hoya jej vyrábí zase pod zkratkou PNX 
a firma Thai Polymer Lens Co. Ltd. pod 
názvem Excelite.1 Index lomu trivexu 
je 1,53, Abbeovo číslo 45 a hustota 
1,1 g/cm3. Materiál je vysoce odolný 
proti působení chemikálií. Smícháním 
trivexu a vysokoindexových materiálů 
je možné vyrobit materiál s indexem 
lomu 1,57, Abbeovým číslem 46 a hus-
totou 1,23 g/cm3. Firma Pittsburgh 
Plate Glass Company vyrábí tento 
materiál pod názvem Tribrid. 

Závěr

V současné době plastové brýlové 
čočky v brýlovém průmyslu jasně pře-
važují. Některé zdroje uvádějí poměr 
organických brýlových čoček k mine-
rálním až 9:1. 

V další části našeho seriálu budeme 
hovořit o organických fototropních, 
polarizačních a fotopolarizačních ma-
teriálech. V této kategorii můžeme v po-
sledních letech zaznamenat poměrně 
intenzivní vývoj. 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. 
Katedra optometrie a ortoptiky, 

LF MU v Brně 
veselype@seznam.cz

spolupráce:
Ing. Peter Šimovič 
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Kontrolní otázky 
(vyberte jednu 
správnou odpověď):

1. Brýlové čočky řazené do skupi-
ny s tzv. středním indexem lomu 
obvykle dosahují této hodnoty 
indexu lomu
a) 1,48 až 1,54
b) 1,55 až 1,63
c) 1,64 až 1,73
d) 1,74 a více

2. Při moderním způsobu výroby 
materiálu CR39 se dnes již obvyk-
le nepoužívá tato látka
a) dimetylkarbonát
b) allylalkohol
c) fosgen
d) dietylenglykol

3. Jako iniciátor polymerizace 
se u materiálu CR39 v současné 
době z bezpečnostních důvodů 
používá
a) diizopropyl peroxydikarbonát (IPP)
b) allylalkohol
c) dibenzoylperoxid (BPO)
d) dimetylkarbonát

4. U brýlových čoček s indexem 
lomu 1,74 je nejvíce zastoupe-
ným prvkem
a) uhlík
b) kyslík
c) dusík
d) síra

5. Nejvyššího indexu lomu a nej-
větší disperze dosahuje materiál
a) polymetylmetakrylát
b) CR39
c) polykarbonát
d) trivex

6. Jako Tribrid označujeme mate-
riál vzniklý smísením
a) CR39 a trivexu
b) polykarbonátu a trivexu
c)  trivexu a vysokoindexových 

materiálů
d) trivexu a polymetylmetakrylátu



78% Vašich klientů 
se zajímá o BlueControl*

LCD a LED počítačové a televizní obrazovky, GPS zařízení, 
chytré telefony, tablety - všechna digitální zařízení vyzařují 
modré světlo. Přestože je modré světlo samo o sobě přírodním 
jevem, jeho větší množství může mít nežádoucí účinky 
a způsobovat pocit napětí v očích a jejich únavu. 
Povrchová úprava BlueControl neutralizuje modré světlo 
a udržuje tak oči v lepší kondici. Nabízí pohodlnější vidění 
a lepší kontrast.

Vaši klienti jsou přesvědčeni o výhodách BlueControl. Co Vy?

BlueControl je dostupný v kombinaci s prémiovou vrstvou 
Hi-Vision LongLife.

* Millward Brown: „Postoj spotřebitelů k antirefl exním vrstvám“. Průzkum mezi 1204 nositeli brýlí 
v 6-ti evropských zemích. Listopad 2012.

Pro ten kousek pohodlí 
navíc pro Vaše oči

Společnost HOYA představila 
povrchovou úpravu BlueControl 
V  rámci oslav výročí padesáti let svých inovací v  povrchových úpravách brýlových  
čoček představila společnost HOYA na  veletrhu Opti’13 v  Mnichově povrchovou  
úpravu BlueControl. 

Nyní je to přesně půl století od doby, co v roce 1963 společnost HOYA uvedla na trh první antireflexní vrstvu na mine-
rální čočce.

BlueControl a Hi-Vision LongLife 
Nejnovější povrchová úprava BlueControl neutralizuje modré světlo a  omezuje tak únavu očí, pocit napětí v  očích  
a přináší navíc klientovi menší oslnění a  vyšší kontrast. Nositelům brýlí zaručuje uvolněnější vidění a  lepší vnímání 
přírodních barev při používání moderních digitálních zařízení. 
Úprava BlueControl se nabízí v kombinaci s antireflexní povrchovou úpravou Hi-Vision LongLife, je tedy vysoce odolná 
proti poškrábání, odpuzuje vodu a nečistoty a má antistatické vlastnosti. 

Modré světlo 
Jedná se o viditelné světlo o vysoké 
energii, které vyzařují chytré telefo-
ny, tablety, notebooky, LCD a  LED. 
Je také v úsporném vnitřním osvět-
lení i  v  přímém slunečním světle. 
I když je nezbytné pro to, abychom 
během dne zůstali v bdělém stavu, 
přílišné vystavení modrému světlu 
způsobuje únavu, pálení očí, boles-
ti hlavy i  nespavost; narušuje totiž 
denní a  noční rytmus biologických 
hodin.
Většina z  nás používá digitální za-
řízení od časného rána až do pozd-
ního večera, pro práci i  pro hraní 
her, přístup k  sociálním médiím, 
shromažďování informací, sledová-
ní televize atd. Proto jsme záření modrého světla vystaveni častěji a na delší dobu. S vyšší kvalitou obrazovek se bude 
vyzařování modrého světla zvyšovat. 
Marketingová manažerka společnosti HOYA Lens v Německu Mirjam Röschová říká, že „83 % ze všech nositelů brýlí, 
kteří používají digitální zařízení každý den, uvádí, že během jeho používání nebo po něm zažívá nepříjemné pocity nebo 
bolest očí.“ 

Test 
Výzkum ukázal (Millward Brown: Consumer attitude towards anti-reflection coatings – Postoj spotřebitelů k antireflex-
ním vrstvám, výzkum mezi 1204 nositeli brýlí v šesti evropských zemích z  listopadu 2012), že pokud jsou lidé obe-
známeni s potenciálně škodlivými účinky modrého světla, jsou přesvědčeni o výhodách povrchové úpravy BlueControl. 
Po vysvětlení škodlivých účinků považuje tyto čočky za atraktivní 78 % zástupců cílové skupiny a 58 % má přímý zájem 
navštívit očního specialistu pro více informací.

Padesát let inovací v povrchových úpravách 
Představením povrchové úpravy BlueControl společnost HOYA symbolicky oslavuje 50 let inovací svých antireflexních 
vrstev a potvrzuje tak pověst špičkového výrobce v tomto oboru.

 
HOYA Lens CZ, a.s., Ing. Barbora Poštolková
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OPTOMETRIE

myopie není indikace pro porod

císařským řezem
Oční optici se stále častěji 

setkávají s těhotnými zá-
kaznicemi, kterým kvůli krát-
kozrakosti jejich ošetřující lékař 
předložil možnost císařského 
řezu. Může být přirozený porod 
za normálních okolností důvo-
dem ke zhoršení krátkozrakosti 
rodičky? Tuto otázku si stále čas-
těji kladou rodiče před porodem. 
O tématu diskutují i oční lékaři 
v odborných oftalmologických 
časopisech. Důvod je prostý: 
potenciální poškození zraku má 
pomoci přesvědčit rodičky o vý-
hodách lukrativního císařského 
řezu. Předem je nutno říci, že 
myopie není oprávněnou indi-
kací pro císařský řez.

Císařský řez a myopie    

Počet porodů se v Německu celkově 
snižuje, naproti tomu se zvyšuje počet po-
rodů, vedených císařským řezem. Jak uvedl 
Statistický spolkový úřad v říjnu loňského 
roku, jejich počet stoupl z 21,5 % v roce 
2000 na 32,1 % v roce 2011 (obr. 1, 2). Podle 
údajů Bertelsmannovy nadace z prosince 
2012 činí podíl císařských řezů zřetelně více 
než 40 %. V některých krajích severního 

Porýní-Westfálska dosahuje tento podíl 
až 43 %. K lékařům, kteří kladou budoucím 
matkám na srdce porod císařským řezem, 
patří také oftalmologové. Především nastá-
vajícím myopickým matkám je tato forma 
porodu (často) důrazně doporučována, 
protože při normálně vedeném (vaginál-
ním) porodu může existovat zvýšené riziko 
poškození sítnice – odchlípení. Otázka, zda 
k tomu opravdu dochází, je však sporná.

Normální průběh porodu má dvě fáze: 
otvírací a vypuzovací. Pokud by vaginální 
porod skutečně mohl vyvolat poškození 
sítnice, došlo by k tomu při vypuzovací fázi 
na základě napětí při dýchání.

Valsalvův manévr je technika zadržová-
ní dechu během vypuzovací fáze. Rodička 
se při něm hluboce nadechne, zadrží dech 
a vyvíjí dlouhý a silný tlak synchronně s bo-
lestí. Při této dechové technice je glottis 
(hlasivka) uzavřena, což má vliv na krevní 
průtok v hrudníku a v hlavě. Tlak v hrudníku 
stoupá, tím je ztížen návrat venózní krve 
k srdci a následkem je snížení srdečního 
objemu.

Zvýšený krevní tlak v žilách se uplat-
ňuje i v očnici, protože i tam je ztížen 

odtok venózní krve z uvey a episklerálních 
žil. Následkem toho zvětšuje svůj objem 
cévnatka, stejně se zvětšuje ciliární tělísko 
na základě snížené odtokové schopnosti. 
Zvětšení objemu ciliárního tělíska má 
za následek napětí zonulárních vláken 
závěsného aparátu čočky. Duhovka 
a čočka se posouvají dopředu, to způso-
buje změlčení přední komory a sníženou 
odtokovou schopnost komorové vody, 
rovněž dochází ke zvýšení tlaku v krev-
ních cévách episkléry. Výsledkem těchto 
změn je vzestup nitroočního tlaku. Valsal-
vův manévr, který trvá 20 sekund, může 
zvýšit nitrooční tlak o 10 i více mmHg, 
což lze snadno zjistit bezkontaktním 
tonometrem.

U starších osob může vést k omezení 
prokrvení sítnice (je to známá komplika-
ce u osob, které dostávají injekčně léky  
do sklivce k léčení věkem podmíněné de-
generace sítnice). U mladších osob, k nimž 
patří většina rodiček, nebyla redukovaná 
perfuze sítnice pozorována.

Zvýšení krevního tlaku ve vénách oka 
může vést až k jejich prasknutí, postižena 
může být především sítnice nebo spojivka. 

Způsob porodu Částka hrazená zdravotní pojišťovnou

Porod doma 895 eur (den) / 1 050 eur (noc)

Ambulantní porod v nemocnici 920 eur

Porod v nemocnici (3denní pobyt) od 1 500 eur

Císařský řez od 2 400 eur

tab.  1  Ceny různých způsobů porodů v Německu.
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U žen po porodu často dochází ke krvá-
cení do sítnice následkem zvýšeného 
břišního lisu a zadržení dechu při porodu. 
Takový stav může nastat i při jiných čin-
nostech, při nichž zadržení dechu způsobí 
sítnicové či spojivkové krvácení.

Myopie je nejčastější oční indikace 
pro vedení porodu císařským řezem. 
U myopů existuje ve srovnání s emetropy 
vyšší riziko odchlípení sítnice, pokud jde 
o rhegmatogenní odchlípení (obr. 3). 
Trhlinou v sítnici, která se u myopů může 
vyskytovat častěji, proniká zkapalněný 
sklivec do subretinálního prostoru mezi 
pigmentový epitel a neuroretinu. Sou-
časně je neuroretina, která nelpí pevně 
na podkladu, odlučována od pigmento-
vého epitelu.

Nejdůležitějším rizikovým faktorem 
pro vznik této formy odchlípení sítnice 
je věk; myopie do –3 D zvyšuje riziko 
čtyřikrát, při myopii vyšší než –3,0 D je ri-
ziko odchlípení sítnice dokonce desetkrát 
vyšší. Až do roku 1920 bylo riziko zvýšené 
možnosti odchlípení sítnice uznáváno 
jako vážný argument pro sterilizaci po-
stižených žen.

Zvýšení nitroočního tlaku v průběhu 
vypuzovací fáze porodu je tvrdošíjně 
uplatňováno jako důvod pro chirurgickou 
intervenci, přičemž změny v oku, které 
způsobují zvýšení tlaku, mají spíše pozi-
tivní efekt. Prosáknutí cévnatky v průběhu 
Valsalvových manévrů je považováno 
za ochranný mechanizmus proti odchlípe-
ní sítnice, nikoliv za rizikový faktor. Cévnat-
ka a tím i pigmentový epitel je tlačen proti 
neuroretině, takže pronikání tekutiny mezi 
neuroretinou a pigmentovým epitelem 
je spíše potlačováno než podporováno. 
Neexistují žádné fyziologické argumenty, 
které by mohly vysvětlit odchlípení sítnice 
jako následek zadržovaného dýchání. Po-
kud existují pochybnosti, lze jistotu získat 
oftalmoskopií před porodem a po něm.

Pokud porodní asistentky, gyneko-
logové či oční lékaři doporučují porod 
císařským řezem z toho důvodu, aby se 
zabránilo poškození sítnice, nemá to žád-
né vědecké zdůvodnění. Existuje výrazný 
nepoměr mezi běžnou klinickou praxí 
a medicínou založenou na evidovaných 
případech. Zatím nebyla uveřejněna žádná 
studie, která by uváděla poškození sítnice 
po vaginálním porodu.

Razantní vzestup počtu porodů císař-
ským řezem má vedle domnělé medicín-
ské indikace také ekonomickou stránku, 
kterou nelze opomíjet. Z pohledu lékaře 
či zařízení, které výkon nabízí, je porod 
císařským řezem atraktivnější než přiroze-
ný vaginální porod. V tab. 1 jsou uvedeny 
ceny různých způsobů porodu, které jsou 
v Německu hrazeny zákonnými nemo-
censkými pojišťovnami. Porod císařským 
řezem je nesporně výše hodnocen a za-
jišťuje vyšší zisky.

Vyšší věk rodiček je uváděn jako nejdů-
ležitější medicínská indikace pro porod cí-
sařským řezem. Jak však uvádí Bertelsman- 
nova nadace, v okrese Olpe podstoupilo 
porod císařským řezem 45 % žen mladších 
20 let. Zřejmě pro tuto volbu existují i jiné 
argumenty než ty medicínské.

Závěr

Myopie nepředstavuje žádnou indi-
kaci pro porod císařským řezem – stejně 
jako glaukom nebo diabetes mellitus 
u těhotné ženy. V případě myopie 
a po odchlípení sítnice, jež bylo ošetřeno 
vitreoretinálním výkonem před těhoten-
stvím nebo v jeho průběhu, může být 
doporučen vaginální porod.

Není však vyloučeno, že ekonomické 
zájmy mohou působit nárůst počtu 
porodů prováděných císařským řezem.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Berke, A.: Myopie keine Indikation für Kaiserschnitt, 

DOZ 1/2013, str. 26–28.
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obr. 1  Vývoj počtu porodů vaginálních a porodů vedených císařským řezem od roku 1998 do roku 2011.
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obr. 2 Podíl porodů prováděných císařským řezem k úhrnnému počtu všech porodů (údaje v %).

obr. 3  Rhegmatogenní odchlípení sítnice na OCT.
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OFTALMOLOGIE 

fuchsova 
dystrofie
Keratoplast ik a endotelu 

Descemetské membrány 
(DMEK) se jeví v kombinaci 
s operací katarakty jako vhod-
ná metoda při současné léčbě 
rohovkové Fuchsovy dystrofie.  
Ta mnohdy brání některým 
dalším chirurgickým zákrokům. 
Tyto případy se vyskytují u pa-
cientů, kteří již prošli extrakcí 
katarakty a perforující kerato-
plastikou (PKP).

Jsou známa určitá omezení týkající se 
perforující keratoplastiky, která souvisejí 
s rohovkovou tkání a jizvením, případně 
s projevy podobnými neurotrofickému 
postižení. U většiny zákroků nelze za-
jistit zcela 360° avaskulární ránu, ta se 
hojí nejméně rok. Hrozí zde poměrně 
vysoké riziko úrazové ruptury. Navzdory 
transplantaci čistého štěpu může být 
nepředpokládanou refrakční vadou 
a astigmatizmem sníženo vidění. Výhody 
zadní lamelární rohovkové transplantace 
jsou přínosné hlavně pro pacienty v po-
čínajícím stadiu rohovkových ektázií, 
s Fuchsovou dystrofií nebo afakickou či 
pseudofakickou bulózní keratopatií.

V případě, že se u pacienta nevyskytly 
stromální jizvy, mohou i tito pacienti pod-
stoupit operaci lamelární keratoplastikou. 

Tento uzavřený systém chirurgického 
zákroku snižuje riziko expulzivní hemora-
gie. Po prodělané operaci se pacienti po-

měrně rychle zrakově a refrakčně zotavují, 
zpravidla není přítomen ani nepravidelný 
astigmatizmus. Je také zachována inerva-
ce rohovky a nevyskytují se komplikace 
obdobné povrchovým změnám či jizvení. 
Může dojít i k odmítnutí nového štěpu 
poté, co jsou endoteliální buňky vysta-
veny působení prostředí přední komory.

Všechny techniky zadní lamelární 
keratoplastiky jsou zatíženy nevýhodami, 
ke kterým patří např. časově náročné 
zaškolení, větší ztráta endoteliálních 
buněk během samotného provádění 
zákroku a samotná zručnost při mani-
pulaci s transplantátem. To bývá také 
nejčastější prvotní příčinou možného 
odmítnutí štěpu.

V případě použití další techniky – 
automatického sejmutí Descemetské 
membrány u endoteliální keratoplastiky 
(DSAEK) – se jako štěp používá endotel 
s tenkým proužkem stromatu. Tím se zvýší 
pachymetrie a endoteliální štěp tak pře-
jímá funkci vlastního stromatu pacienta. 
Nový štěp je jakýmsi nosičem stromatu 
v needematózním stavu. Z refrakčního 
hlediska pak mohou následně vznikat 
pooperační hypermetropie. DSAEK vyža-
duje, aby k samotné preparaci štěpu byly 
použity speciální nástroje, v ostatních pří-
padech se transplantát získává z tkáňové 
banky. Pro techniku DMEK nejsou tyto 
operační nástroje k přípravě štěpu po-
třeba, proto má tato technika širší využití.

Descemetská membrána je však 
velice náchylná tkáň, a to od chvíle, kdy 

je při samotné manipulaci stažena ze stro-
málního podkladu. Oproti metodě DSAEK 
se pooperačně více vyskytují dislokace 
štěpu a dochází ke vzniku bublinek. 

Štěp pro keratoplastiku DMEK je zís-
káván z velmi kvalitní dárcovské rohovky 
pomocí parciální trepanace. K nadzved-
nutí okraje v místě řezu Descemetské 
membrány se pak použije obrácený 
Sinskeyho háček. Takto nadzdvižený okraj 
Descemetské membrány se jemně 
uchopí kleštěmi bez zoubků na úplném 
okraji. Následně se cirkulárním způsobem 
oddělí membrána od stromatu technikou 
podobnou kapsulorhexi (obr. 1). Membrá-
na se obarví trypanovou modří a přesune 
se do sterilního a uchovávacího rohovko-
vého prostředí do doby, než je k zákroku 
připravené oko příjemce.

Obvyklým způsobem je následně 
provedena fakoemulzifikace. Pro lepší 
přehlednost může být odstraněn i epitel 
rohovky. Odsaje se kortex a umělá nitro-
oční čočka je implantována do zadního 
pouzdra. Poté jsou odstraněny viskoelas-
tické zbytky (obr. 2a, b). K zúžení zornice 
lze intraokulárně použít pilocarpin. Oko 
budoucího příjemce Descemetské 
membrány je pak také obarveno trypa-
novou modří. Tupým 8,5mm dlouhým 
trepanem se na přední plochu rohovky 
otisknou referenční značky, Sinskeyho 
háčkem se poté označí a následně sejme 
samotná membrána (obr. 2c). Tato stažená 
membrána se proměří a zkontroluje se její 
celistvost. Řezy do rohovky mohou být 
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provedeny mezi jednotlivými rozhraními 
mléčně zbarvenou tekutinou. K řezům 
pak tedy dojde mimo pupilární zónu, 
ale v místě, které odpovídá budoucímu 
pokrytí štěpem.

Cartridge injektoru Staar ICL se ná-
sledně naplní vyváženým fyziologickým 
roztokem, zatímco je zablokována její 
špička. Součástí je i malé množství visko-
elastického roztoku, a to z toho důvodu, 
aby nedošlo k náhodnému sesunutí 
štěpu. Špička cartridge je přidržována 
prstem, štěp se opatrně umístí do roztoku 
v nádržce takovým způsobem, že štěp leží 
okrajem nahoru (obr. 3a). Cartridge se za-
sune do injektoru a jemným poklepáním 
prstu na nádržku se nechá štěp rozvinout 
vpřed. Štěp se čistým rohovkovým řezem 
nasune do přední komory, tam se usadí 
pomocí měkké špičky injektoru tak, aby 
se poté neshrnul (obr. 3b). Při implantaci 
probíhající přes řez je potřeba kontrolovat 
průtok v přední komoře (ACM), aby se 
případně zamezilo zpětnému toku a vy-
plavení štěpu. Následuje kontrola usazení 
štěpu. I když je Descemetská membrána 
elastická, mají její okraje tendenci se stá-
čet. V této fázi se vypne ACM a štěp může 
být vytažen. Štěp se rozprostírá vytěsňo-
váním malých vzduchových bublinek 
(obr. 3c). Pak se pod ještě neusazený štěp 
znovu injektuje větší vzduchová bublina, 
čímž dojde k jeho dosednutí na stroma 
a může se dorovnat a poupravit. Násled-
ně se připraveným nářezem v rohovce 
odsaje zbylá tekutina. 

Přední komora se vyplní vzduchovou 
bublinou, která tak napomůže samotné-
mu přichycení štěpu (obr. 3d). 

Pacient se ještě nechá alespoň hodi-
nu ležet, aby neupadl. Po uplynutí této 
doby se uvolní jen tolik vzduchu, který 
je potřeba k pooperačnímu přichycení 
pupilárního bloku. 

Po provedeném operačním zákroku 
může dojít i k dislokaci štěpu, proto 
bývá pacientům nabídnuto opětovné 
„probublání“. Těchto případů bývá při 
operaci technikami DSAEK a DMEK méně 
v porovnání s metodou PKP, při níž se 
možné komplikace vyskytují častěji. 
Na tuto skutečnost by měl být pacient 
upozorněn.

Mgr. Sylvie Petrová, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Klinika nemocí očních a optometrie a Ka-

tedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně

Literatura:

Jacob, S.: Fuchs‘ dystrophy. ESCRS, Vol. 17, 2012,  

pp. 30–31.

obr. 1   Příprava štěpu pro endoteliální keratoplastiku Descemetské membrány (DMEK).

obr. 2a  Oko s Fuchsovou dystrofií a kataraktou.

obr. 2b  Provedená fakoemulzifikace a odsátí kor-
texu. Odstranění viskoelastické tekutiny.

obr. 3d  Probublávání pod štěpem, aby se štěp lépe 
dostal ke stromatu, následuje jeho usazení.

obr. 3c  Injektáž malé vzduchové bublinky 
do přední komory pro stabilizaci štěpu.

obr. 3b  Zavádění štěpu do přední komory tak, 
aby se postupně rozvinul. Descemetská 
membrána směrem ke stromatu a en-
dotel ve spodní části.

obr. 3a  Jemné nasátí štěpu do cartridge injek-
toru Staar ICL s fyziologickým roztokem 
u metody DMEK.

obr. 2c  Descemetská membrána obarvená 
trypanovou modří, sejmutí ze stromatu 
Sinskeyho háčkem.
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ZAJÍMAVOSTI

srovnání vybraných očních 
onemocnění 

u lidí a zvířat
Pes je nejlepší přítel člověka 

a člověk je nejlepším příte-
lem psa, když se o něj dobře sta-
rá. Když trpí pán, trpí i pes, pro-
tože ví, že je něco v nepořádku. 
Jedná-li se o oční onemocnění, 
liší se projev a způsob léčby?

Důležité je vyšetřovat oko jako 
celek, protože choroby oka se nevzta-
hují jenom na oční pozadí, ale také 
na víčka, čočku a rohovku. U lidí i zvířat 
pozorujeme alergie, záněty, katarakty, 
glaukomy, onemocnění rohovky, různé 
cysty a vředy.

Katarakta

Jedná se o nejčastěji se vyskytující 
oční onemocnění postihující čočku psa 
(obr. 1). Rozpoznat šedý zákal u člověka 
je jednodušší, zakalení čočky totiž vnímá 
pacient sám již od začátku tím, že nevidí 
ostře a tuto informaci nám může sdělit. 
U psů je však důležitá včasná reakce 
majitele. K zakalení čočky u zvířat do-
chází obvykle pomalu a zvíře se snaží 
na tuto změnu adaptovat. Ve známém 
prostředí se adaptuje a orientuje velmi 
rychle a dobře. Majitel si v tuto chvíli myslí, 
že je zvíře naprosto v pořádku, ale kdyby 
nechal přestavět nábytek nebo zvíře 

umístil do prostředí, na které není zvyklé, 
jeho chování by se náhle změnilo. Zvíře 
začne mít plíživé pohyby, ztrácí orientaci, 
je nejisté a dokonce i naráží do předmětů. 

Léčba šedého zákalu je pouze chirur-
gická. Majitelé psů se snaží zvíře ušetřit 
traumatu, proto žádají léčbu medika-
mentózní, ale ta není účinná. Šedý zákal 
se operuje moderním způsobem jako 
u lidí. Čočka je rozdrcena ultrazvukem 
a odsáta tenkou sondou, která do nitra 
oka pronikne velmi malým řezem, jenž 
nevyžaduje žádné zašití. Pro oko je tento 
způsob šetrný a pooperační péče je velmi 
krátká. U lidí se implantuje nitrooční čočka 
s optickou mohutností okolo +20,00 D, 
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u psů je optická mohutnost oka dvakrát 
větší, a to +40,00 D. Cena této operace 
u psů je 20–40 000 Kč za jedno oko. Nákla-
dy jsou vysoké, protože konstrukce těchto 
čoček je složitá a liší se od těch lidských. 

U lidí se do oka po operaci šedého 
zákalu týden kapou antibiotické kapky 
až pětkrát denně, aby nedošlo k infekci. 
Protizánětlivé kortikosteroidy se kapou 
třikrát denně po dobu tří týdnů. U psů 
je tato pooperační léčba stejná, ale navíc 
dostávají límec, aby si oko nepoškrábali 
drápy. U lidí měsíc po operaci dochází 
k doladění finální korekce.

Glaukom

Je to jedna z nejčastějších příčin 
nezvratného poškození zraku u psů 
i lidí. Příznaky glaukomu jsou u každého 
různé, závisejí na věku psa nebo člověka, 
době trvání a rychlosti vzniku onemoc-
nění. Jedním z hlavních příznaků je velká 
bolestivost bulbu na dotek při akutním 
glaukomu. Dalším z projevů je značně 
rozšířená zornice a namodralá až mléčně 
zbarvená rohovka s otokem. Příznakem 
je překrvená bělima (obr. 2), na níž jsou 
viditelně zvětšené červenofialové cévy. 
Tak jako u lidí je nejběžnější příčinou 
vysoký nitrooční tlak, kdy hodnoty pře-
sáhnou 30 mmHg. U psů je normální 
hodnota nitroočního tlaku 10–30 mmHg, 
tedy o 10 mmHg vyšší než maximální 
hranice u člověka, kde se tedy budou 
pohybovat příznaky glaukomu u hodno-
ty od 40 mmHg výše. Jedním ze znaků, 
který nelze přehlédnout, je exoftalmus 
a luxace čočky. Pes s glaukomem se proje-
vuje podrážděně, agresivně, dochází u něj 
k nechutenství a má deprese.

Úspěšnost léčby závisí na včasném 
zahájení léčení a co nejrychlejším roz-
poznání onemocnění. Výběr léčby je 
u každého pacienta individuální. Léčba se 
provádí medikamentózně, laserem a chi-
rurgicky. Mezi medikamenty pro léčbu 
glaukomu se řadí i betablokátory, sympa-
tomimetika, inhibitory karboanhydriázy 
a léky, které ovlivňují odtok nitrooční 
tekutiny, např. cholinergika a prostaglan-
diny. Laserová léčba je individuální – záleží 
na tom, o jaký typ glaukomu se jedná. 
U glaukomu s uzavřeným úhlem se pou-

žívá iridektomie, u glaukomu s otevřeným 
úhlem trabekuloplastika. Stejně jako u lidí, 
tak i u psů je důležité snížit nitrooční 
tlak nasazením antiglaukomatik. U psů 
se prosazuje spíše léčba léky. Laserová 
a chirurgická léčba se provádí zřídka, ne-
boť je velice nákladná, a proto se v České 
republice téměř nevyužívá.

Záněty spojivek    

K dalším častým onemocněním oka 
patří záněty spojivek. Hlavním příznakem 
je překrvená spojivka, otok, přivírání očí, 
slzení, výtok z očního koutku a otírání 
hlavy o předměty. Zánět spojivek může 
být infekčního původu, způsobený viry, 
bakteriemi nebo houbami. Druhým ty-
pem je zánět neinfekčního původu, jehož 
příčinou bývá vítr a nečistoty. Nejčastější 
poškození nastává drážděním srstí, pra-
chem nebo virovým původcem, který 
umožní houbám, bakteriím a kvasinkám 
osídlit spojivkový vak. Zánět spojivek 
je většinou oboustranný. Pokud dojde 
k jednostrannému zánětu spojivky, pak 
je způsoben nejčastěji cizím tělískem, 
poraněním nebo infekcí.

Mezi příznaky zánětu spojivek patří 
zvýšená sekrece slz, způsobená častým 
drážděním spojivky nebo rohovky. 
Drenážní systém není schopen takové 
množství slz odvádět. Slzy odtékají ven 
vnitřním koutkem a způsobují hnědé za-
barvení srsti, která pak vypadá jako mokrá. 
Výtok může být serózní, tedy hustší než 
slzy, nebo může být mukózní, našedlý, 
sklovitý a mazlavý, až po výtok purulentní, 
hnisavý. Nejtypičtějším příznakem je za-
rudnutí a otok spojivky. Léčba je poměrně 
jednoduchá a příznivá. Průběh u lidí 
i u psů je stejný. Léčba spočívá v podávání 
antibiotik ve formě masti nebo kapek.

Červené  
nebo zarudlé oko  

Zarudlé, případně červené oko 
je příznakem infekce nebo zánětu. 
Objevuje se u nemocí rohovky, víček, 
třetího víčka, spojivky a bělimy. Červené 
oko lze také pozorovat u glaukomu, 
při zánětu vnitřních struktur nebo při 

zánětu orbity. Důležité je rozeznat, jestli 
je rozšiřování cévek povrchové, nebo 
hluboké. Povrchový zánět je vyvolán 
infekcí, ale vnitřní zánět je daleko závaž-
nější – postihuje totiž hluboké struktury 
oka. Pozor je třeba dávat na jakékoli 
zarudnutí oka a jeho okolí, nadměrné 
mrkání a fotofobii. Projevuje se zhor-
šeným viděním až slepotou, pálením 
očí a následným mnutím tlapkou. 
Pozornost je nutné věnovat i zvýšené 
sekreci slz a výtoku z oka. Abychom 
zjistili přesnou příčinu, musíme provést 
nezbytné oční vyšetření. Mezi příčiny, 
které vyvolávají červené oči, patří 
konjunktivitida, blefaritida, keratitis, 
uveitida a glaukom. U lidí se červené 
oko vyznačuje stejnými symptomy, ale 
častějším příznakem je xeroftalmie. Pro 
záněty je typické červené oko, řeší se 
antibiotiky a mastmi. Jestliže zánět způ-
sobuje suché oko, je důležité, aby lidem 
nebo i psům byla zvlhčována spojivka. 
Pro zvlhčení se používají umělé slzy 
ve formě kapek nebo gelu. Nejčastěji 

obr. 1  Šedý zákal u psa 
 (http://www.pes-oko.cz/Pics/OkoKat2.JPG)

obr. 2  Glaukom 
  (http://findavet.us/wp-content/

uploads/2010/11/GlaucomaAcuteDog.jpg)
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se podávají kortikosteroidy nebo ne-
steroidní antiflogistika. Tyto léky zabírají 
na záněty individuálně, podle rozsahu 
postižení oka. Pokud musíme podat 
léky na celkové onemocnění, podávají 
se při alergických reakcích projevujících 
se na oku antihistaminika, doplněná 
lokálními léky. Pokud se však jedná 
o plísňovou infekci a toxoplazmózu, 
nesmí být tyto léky podány.

Dermoidní cysta       

Jedná se o jedno z onemocnění 
rohovky vyskytující se u psů i lidí. Cysta 
se skládá z množství tkání, které obsahují 
tuk, chlupy a žlázové tkáně (obr. 3). Toto 
onemocnění postihuje pouze štěňata 
nebo novorozence. Vyznačuje se ab-
normálním množstvím chlupů v oblasti 
víčka nebo rohovky a způsobuje velké 
bolesti. Chloupky při mrkání dráždí oko 
a mohou způsobit vředy na rohovce. 
Z cysty se také stává jakási bariéra, která 
zhoršuje vidění. U lidí má dermoid bělavý 
a diskovitý tvar s vyčnívajícími chloupky, 
jež zasahují většinou ze spojivky k limbu 
rohovky, kde dále přerůstají na rohovku 
nebo rostou pouze na rohovce. Snížení 
vizu způsobuje přerůstání do centra 
rohovky a dermoid působí na lidské oko 
astigmaticky. Léčba je v tomto případě 
možná pouze chirurgickou cestou, její 
výsledky jsou ovšem velmi příznivé. Cys-
ta se vyřízne, rána se zašije a po zahojení 
se stehy odstraní. V horších případech 
u lidí je excize dermoidu doplněna la-
melární keratoplastikou. 

Suché oko

Toto onemocnění známe pod la-
tinským názvem keratokonjunktivitis 
sicca a je způsobeno sníženou produkcí 
slzného filmu. U psů často vzniká po chi-
rurgickém odstranění slzné žlázy třetího 
víčka, po jejím výhřezu nebo nedostat-
kem vitaminu A, intoxikací a aplikací 
některých léků. Suché oko způsobují 
i záněty slzných žláz a autoimunitní one-
mocnění. U lidí je to ve většině případů 
způsobeno absencí jednotlivých složek 
slzného filmu. Toto onemocnění pozná-
me tak, že fyziologicky lesklá rohovka se 
stává matnou. Spojivka bulbu je nateklá, 
překrvená a objevuje se hlenovitý až 
hnisavý výtok (obr. 4). Do rohovky začínají 
prorůstat cévy a ukládá se v ní pigment. 
Suché oko se u psů diagnostikuje po-
mocí Schirmerova testu jako u lidí a vý-
sledek je buď nízký, nebo nulový. U lidí 
se aplikuje léčba pomocí umělých slz, 
lubrikantů nebo mastí. U psů se používají 
cyklosporinové kapky a pokud je léčba 
neúspěšná, přechází se k chirurgické 
terapii, kdy se do spojivkového vaku 
zavedou vývody slinných žláz. 

Recidivující vřed 
rohovky

Toto onemocnění se vyskytuje u zví-
řat středního a staršího věku. Onemoc-
nění může postihnout obě oči najednou, 
nebo může vzniknout jednostranně. 
Prvním příznakem je přivírání očí, výtok 
a bolestivost. Na rohovce se vytvářejí 

různě velké útvary, které přerůstá epi-
tel, a ten se musí odstranit chirurgicky 
v lokální anestezii (obr. 5). Na rohovce 
vzniká edém a prorůstají do ní cévy. 
U lidí se rohovkový vřed vyskytuje pře-
devším u nositelů kontaktních čoček. Je 
způsoben akantamébovou infekcí, tedy 
nesprávnou hygienou a péčí o kontaktní 
čočky. Léčí se lokálními antibiotiky.

Závěr

Článek popisuje nejznámější oční 
onemocnění a porovnává rozdíly mezi 
očními onemocněními u lidí a psů, čímž 
rozšiřuje povědomí o této problematice. 
Podává užitečné informace jak začí-
najícím veterinářům, tak i starostlivým 
majitelům. Zrak je sice u psů až třetí 
nejdůležitější smyslový orgán, přesto 
se v současné době potíže s očima 
a viděním řeší nejvíce a lidé tomuto 
problému věnují čím dál větší péči, čas 
a finance. Léčba očních onemocnění 
i následná péče je z 90 % shodná s péčí 
u lidí. Existuje mnoho odborníků, kteří se 
diagnostikou a léčbou zabývají a které 
lze kontaktovat. 

Jitka Losíková
studentka magisterského studia 

optometrie, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci

jitulka.losikova@seznam.cz

Seznam odkazů na použitou literaturu si v případě 

zájmu lze vyžádat u autorky.  

obr. 4  Příznaky suchého oka u psa 
  (http://davidlwilliams.org.uk/wp-content/

uploads/2011/11/bot-dog-5.jpg)

obr. 5  Rohovkový vřed 
  (http://blog.seattletimes.nwsource.com/

wet_fur/SullivanCalcific%20Degeneration.JPG)

obr. 3  Dermoidní cysta 
  (http://www.manchushihtzusociety.co.uk/

dermoidcyst.jpg)    
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Informácie o formách 
vzdelávania očných 
optikov a optometristov 
na Slovensku

Podľa súčasne platnej legislatívy, 
diplomantské štúdia môžu mať len 
dennú formu, ktorá trvá tri roky. Platí to 
aj pre odbor Diplomovaný optometri-
sta (DOM). Externá forma štúdia tohto 
odboru – len pre očných optikov s mini-
málnou dvojročnou praxou v tejto forme 
(externej) už nemôže pokračovať. Snem 
poveril predstavenstvo OÚS k jednaniu 
s Ministerstvom zdravotníctva Sloven-
skej republiky o možnosti ďalšieho vzde-
lávania očných optikov v externej forme, 
s kompetenciami ako DOM. Uskutočnili 
sa už prvé jednania na MZ. V tomto roku 
bude otvorená len 4ročná denná forma 
stredoškolského štúdia odboru očný 
optik v Bratislave.

Oboznámenie členov 
OÚS s normou 
STN EN ISO 8596 
na stanovovanie vízusu  

Európska norma EN ISO 8596 bola 
schválená na priame používanie ako 
Slovenská technická norma v odbore 
očná optika na skúšanie zrakovej ostrosti 
s použitím normalizovaných zrakových 
znakov a určuje aj spôsob ich prezento-
vania. Pre stanovovanie vízusu do diaľky 
norma popisuje optotyp vo forme Lan-
doltových kruhov. Vizus 1 reprezentuje 
Landoltov kruh priemeru, ktorý zodpo-
vedá pozorovaciemu uhlu 5 minút. Lan-
doltov kruh sa vyskytuje v 8 rozličných 
polohách. Minimálna vzdialenosť medzi 
pupilou oka vyšetrovaného subjektu 
a optotypu sú 4 metre. Doporučujeme 
optometristom stanovovať naturálny 
a korigovaný vízus podľa tejto normy. 

Výška členského 
príspevku OÚS  

Členovia predstavenstva schválili 
výšku členského príspevku na rok 2013. 
Členské predbežne zostáva pre väčšinu 
členov nezmenené:
•	 Právnická osoba: 166,00 eur
•	 Fyzická osoba – majiteľ: 66,40 eur
•	 Zamestnanec: 16,60 eur

Členské bolo potrebné zapla-
tiť do 30. 3. 2013 poštovou pou-
kážkou, alebo priamo na účet OÚS 
0011492055/0900. V prípade priamej 
platby do správy pre prijímateľa je 
potrebné napísať, za koho je členské 
platené – menovite za osobu/osoby, 
nie len názov prevádzky alebo firmy.

Pripomíname, že časopisy posie-
lame až po zaplatení členského, takže 
pri oneskorenej platbe o niektoré čísla 
časopisov môžete prísť.

optická Únia 
slovenska 
informuje

STRÁNKY OÚS
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Očná optika musí 
spĺňať všetky 
podmienky pre 
prevádzkovanie 
viazanej živnosti

Prevádzkovanie očnej optiky je 
viazanou živnosťou. Preto pri akej-
koľvek kontrole (Živnostenský úrad, 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv atď.) 
musíte na vyžiadanie predložiť všetky 
potrebné doklady na prevádzkovanie 
viazanej živnosti. Najdôležitejším do-
kladom je živnostenské oprávnenie. Pri 
jeho vydávaní bol jeho neoddeliteľnou 
súčasťou doklad o získaní odborného 
vzdelania na strednej zdravotníckej 
škole v študijnom odbore očný optik 
a doklad o absolvovaní päťročnej 
odbornej praxe. Podmienku odbornej 
spôsobilosti môžete splniť aj prostred-
níctvom ustanovenia osoby zodpoved-
ného zástupcu. 

Ďalším dôležitým dokladom je 
súhlasný posudok Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv. Doklady, ktoré 
je potrebné predložiť na ŠÚKL k vy-
konaniu vstupnej inšpekcie v očnej 
optike v zmysle zákonov č. 362/2011 
Z. z., a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov za účelom vydania posudku:

•	 Žiadosť o vykonanie vstupnej 
inšpekcie (2x);

•	 Príloha k žiadosti – 
neoverené fotokópie  
nasledovných dokladov:

•	  dispozičné riešenie priestorov 
očnej optiky s legendou (3x);

•	  kladný posudok Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
na pracovné priestory (1x);

•	  list vlastníctva, resp. platná nájom-
ná zmluva (1x);

•	  výpis z obchodného registra – 
právnická osoba, nie starší ako  
3 mesiace (1x);

•	  súpis prístrojového vybavenia 
očnej optiky vrátane typu prístroja 
a výrobného čísla v zmysle vyhláš-
ky MZ SR č. 523/2011 Z. z. (1x);

•	  čestné prehlásenie o nevykonáva-
ní aplikácie kontaktných šošoviek 
v optike (1x);

•	  ak očná optika vykonáva aj apliká-
ciu kontaktných šošoviek – súpis 
prístrojového vybavenia vrátane 
typu prístroja a výrobného čísla 
v zmysle vyhlášky MZ SR  
č. 523/2011 Z. z. (1x).

Vážení kolegovia,  v budúcom 
príspevku sa budeme okrem iného 
bližšie zaoberať podmienkami vydania 
jednotlivých povolení, ktoré potrebu-
jete pri podnikaní v očnej optike, aby 
ste predišli možným komplikáciám 
v prípade kontroly. 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

předplaťte 
si časopis 

Vychází 4x ročně 
(únor, květen, srpen, listopad)

Celoroční předplatné 
252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

Celoroční zlevněné 
předplatné pro studenty 
126 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného*

Jak objednávat 
předplatné? 
•	 vyplněním objednávky 

na webových stránkách 
www.4oci.cz

•	 zasláním písemné objednávky 
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, 515 550 921
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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ROZHOVOR

Mgr. Sylvie Petrová působí 
na katedře optometrie 

a ortoptiky Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 
a na Klinice nemocí očních a op-
tometrie ve Fakultní nemocnici 
u sv. Anny v Brně. Podílela se 
na akreditaci oboru ortoptika 
na LF MU v Brně a každoročně 
pořádá konferenci optomet-
rie pro studenty. V rozhovoru 
se zaměřuje mj. na současné 
vzdělávání.

Při léčbě onemocnění rohovky se 
používá metoda crosslinking. Kolika 
pacientům ve Fakultní nemocnici u sv. 
Anny, kde pracujete, už pomohla a jak 
je tato metoda úspěšná? 
Crosslinking – metoda zpevnění rohov-
ky, používaná zejména pro zabránění 
progrese keratokonu, ale i marginální 
pelucidní degenerace nebo např. ojedi-
něle u iatrogenní keratektázie, při myo-
pické progresi po laserovém refrakčním 
zákroku, byla poprvé po letech výzkumu 
provedena na přelomu tisíciletí. 
V refrakčním centru FN USA Brno byla 
tato léčebná metoda zavedena v únoru 

2010. Do současné doby bylo ošetřeno 
více než dvě stě padesát očí, převážně 
s diagnózou keratokonus. Naše pracoviš-
tě využívá převážně bezabrazní techniku, 
zejména z důvodu minimalizace rizika 
komplikací, nižší zátěže a bolestivosti 
pro pacienta a vysokého pooperačního 
komfortu. Úspěšnost – zastavení pro-
grese keratokonu v celém sledovaném 
období – dokládá skutečnost, že dosud 
nebylo potřeba výkon provést opako-
vaně. Tuto metodu považuji za velice 
přínosnou. Nemusíme, zejména u mla-
dých pacientů, pouze bezmocně pro-
gresi onemocnění sledovat. Tento názor 

naučit se 
učit se
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podporuje i ta skutečnost, že v některých 
zemích EU je zákrok jako preventivní hra-
zen ze základního zdravotního pojištění.

Na co je třeba dávat největší pozor při 
vyšetřování keratokonu?
To je trochu záludná otázka, protože 
každému úkonu probíhajícího vyšetření 
musí být věnována patřičná pozornost, 
ať se jedná o hodnocení zrakové ostrosti 
nebo např. hodnocení nálezu pomocí 
štěrbinové lampy i dalších. Pro sledová-
ní progresí onemocnění jsou důležité 
změny údajů vyklenuté rohovky jak 
v rozsahu, tak v hodnotách polomě-
rů křivosti, hodnocené nezávisle pro 
přední i zadní plochu rohovky v mm, D 
i pomocí Belin-Ambrosio elevací včetně 
pachymetrie v celém rozsahu. Závažné 
následky může mít zanedbání měření, 
respektive nesprávné vyhodnocení 
hodnot preventivního vyšetření nitrooč-
ního tlaku. Získání objektivních hodnot, 
zejména u vysokých stupňů keratokonu, 
bývá obtížné.

Jak se podle Vás vyvíjí aplikace kontakt-
ních čoček u poraněných či nemocných 
očí? V čem Vy osobně vnímáte největší 
změny?
S těmito aplikacemi se bezprostředně 
setkáváme především na klinických 
pracovištích. Protetické kontaktní čočky 
přináší klientům někdy možnost zlepšení 
zrakových funkcí, v jiných případech 
zvýšení sebedůvěry při dobrém kosme-
tickém výsledku. Preventivní, respektive 
terapeutické aplikace pak mohou pomá-
hat při urychlení hojení nebo zmírňují 
bolestivost, svoji funkci plní i při zacho-
vání integrity rohovky. V tomto smyslu 

oceňuji možnosti kontinuálních aplikací, 
které pro běžné užívání kontaktních 
čoček z důvodu korekce refrakční vady 
svým klientům nedoporučuji.

Podle jakého kritéria jste volila svoji 
profesní specializaci?
V tomto ohledu nemohu hovořit o krité-
riích výběru, vztah k oboru jsem získávala 
postupně v průběhu studia.
 
Na katedře optometrie a ortoptiky 
Lékařské fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně bude nově otevřen obor 
ortoptika. Co všechno konkrétně pro 
Vás obnáší, než se obor akredituje?
Na začátku byla změna zákonných 
norem pro výuku nelékařských zdravot-
nických oborů. Následovala společná 
diskuze předních oftalmologů, strabolo-
gů a ortoptistek o osnově výuky s cílem 
dosáhnout odpovídající náplně studia 
tak, aby se studenti naučili rozumět zá-
kladům i zvládat nové léčebné postupy. 
Příprava akreditačních materiálů nového 
oboru je týmovou prací celého vedení 
katedry optometrie a ortoptiky i vyučují-
cích všeobecného základu, kteří vytvářejí 
sylaby jednotlivých předmětů. Zpraco-
vaný materiál prochází schvalovacím 
řízením LF, MU, MZ a akreditační komisí 
MŠMT. Následně je třeba zajistit technic-
ké podmínky výuky, dát na vědomost 
veřejnosti, že je obor otevřen, připravit 
přijímací řízení, rozvrhy, přípravy pro 
výuku a dalších tisíc maličkostí a pak se 
už jen těšit na motivované studenty se 
zájmem o obor.
Časový horizont přípravy akreditačních 
materiálů nového oboru včetně schva-
lovacích řízení obnáší přibližně dva roky 

práce. Z uvedeného vyplývá, že kvalitní 
materiál může vzniknout pouze dobrou 
spoluprací odborníků, ale i technických 
pracovníků nejen KOO, ale napříč LF. 
Dobrá spolupráce dává předpoklad i pro 
zajištění kvalitní výuky.
 
V čem je podle Vás důležité, že se tento 
obor akreditoval jako univerzitní?
Výuka oboru ortoptika je zahajována 
v akademickém roce, který otevírá třetí 
desetiletí výuky oboru optika a opto-
metrie na KOO LF MU v Brně. Změnou 
systému vzdělávání na vysokoškolský 
prošly všechny základní nelékařské 
zdravotnické obory. Největší přínos 
vidím v možnostech dalšího rozvoje 
oboru s následným poskytováním péče 
na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků. V neposlední řadě nemohu 
opomenout i výchovu nové generace 
odborných pedagogů. 
Vývojovou analogii najdeme i v obo-
rech oční optika a optometrie. Optiky 
a refrakcionisty, kteří si znalosti předávali 
většinou v rodině, vystřídali vyučení, pak 
maturanti, následovalo nástavbové 
studium, bakalářské, magisterské. V sou-
časné době již jsou v České republice 
odborníci s vědeckou hodností Ph.D. při-
pravující se na habilitační řízení.

Jakým směrem by se v budoucnu 
podle Vás mělo v ČR ubírat vzdělávání 
v oboru optiky a optometrie? Na co by 
se budoucí optici a optometristé měli 
zaměřit nejvíc, než půjdou do praxe?
Studenti by měli v začátku studia dospět 
k rozhodnutí, ať je jejich původní moti-
vace pro volbu oboru jakákoliv, zda oční 
optika a optometrie jsou obory, které je 
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budou naplňovat. Výkon naší profese, 
pokud má být vykonávána dobře, není 
pouhým zaměstnáním, ale celoživot-
ním posláním. Z toho vyplývá, že by se 
studenti měli snažit načerpat během 
studia maximum odborných znalostí 
jak v oblasti teoretických přednášek, tak 
v praktických seminářích a cvičeních, při 
práci s pacientem. 
Je reálným předpokladem, že kompe-
tence optometristy se budou rozšiřovat, 
technické podmínky pro práci očního 
optika budou na vyšší úrovni. Na to je 
naše katedra připravena jednak inovací 
přístrojového vybavení, ale i doplňová-
ním aktuálních výukových disciplín při 
reakreditacích studijních programů, jako 
jsou např. klinická optometrie, vizuální 
a sportovní optometrie. Poměrně vy-
soký počet našich absolventů nachází 
v současné době uplatnění na očních 
klinikách nemocnic, v soukromých 
refrakčních centrech. Odborně vzdělaný 
oční optik – optometrista bude mít vždy 
příznivější výchozí pozici nejen na trhu 
práce, ale i v oblasti získání a udržení 
klientely. Podle mého názoru je i toto 
cesta k navrácení čistoty oboru.

Na co by mělo klást důraz současné 
vzdělávání obecně? Co předává učitel 
z Vašeho pohledu studentům v součas-
né době v největší míře?
To je složitá otázka na oblast celého sou-
časného systému školství a vzdělávání. 
Pokud budu stručná, moje představa 
základu je vrátit „naučit se učit se“ již 
do vyšších ročníků základních škol nebo 
na začátek víceletých gymnázií. Střední 
školy by se opět měly stát výběrovými. 

Mnohdy jsou přijímáni i žáci, kteří nedo-
sahují studijní výsledky a ti jsou potom 
nepříjemně překvapeni nároky vysokých 
škol obecně, chybí jim mimo základní 
znalosti i samostatnost. 
Co předává učitel? Výuka na KOO LF 
je zajišťována odborníky teoretických 
i klinických oborů. Provázaná a vynikající 
spolupráce je mezi lékaři, přírodovědci 
i techniky. Pedagogové-optometristé 
jsou souběžně s výukou aktivně za-
pojení do očně optické, optometrické 
i kontaktologické praxe v soukromých 
i státních zařízeních. Takže mimo svoje 
vědomosti a znalosti považuji za nejcen-
nější předávání zkušeností pedagogů, 
které následně absolventům usnadňují 
jejich přechod do praxe.

Za katedru jste jednou z pořádajících 
celostátní (již třetí) konference opto-
metrie pro studenty. Ta poslední byla 
rozšířena např. o workshopy. Jakým 
směrem budete konferenci směřovat 
v dalším ročníku?
Konání celostátních studentských kon-
ferencí vzniklo z podnětu studentů, kteří 
měli zájem prezentovat svoji vědeckou 
práci. Mimo jiné je to i příležitost k se-
tkávání napříč fakultami, které se výukou 
optometrie v ČR zabývají. Každý ročník 
byl obohacením o nové poznatky a zku-
šenosti.
Letošní, již 4. CSKO, se bude konat 
17. října 2013, opět s mezinárodní 
účastí.  Plánujeme rozšíření počtu 
a témat workshopů. Mým osobním 
přáním v oblasti organizační je rov-
noměrnější  zastoupení aktivních 
účastníků jednotlivých fakult. Sama 

přeji všem přednášejícím úspěch, 
vždyť mnozí,  kteří  získávali  svoje 
první „ostruhy“ před studentským 
publikem, již v současnosti prezentují 
rutinně na odborných domácích i za-
hraničních seminářích, sympoziích, 
kongresech.
 
Existují podle Vás některá specifika 
optometrie v tzv. střední a východní 
Evropě? Na jaké úrovni je tuzemská 
optometrie v porovnání se zeměmi, 
kde je tradice optometristického 
vzdělávání o něco delší než u nás 
(např. Německo, Velká Británie)?
Specifika optometrie najdeme v každé 
zemi, nejsou sjednoceny kompetence 
výkonu povolání. Přínosem je sbli-
žování názorů na úroveň vzdělávání, 
řekněme v tradičních i nových zemích. 
Ve střední a východní Evropě mnozí 
zkušenosti se vzděláváním teprve 
získávají. Velice oceňuji ochotu těch 
zkušenějších se podělit jak o svoje 
poznatky, tak i např. o výukové mate-
riály. Mezinárodní rozvoj, nejen v na-
šem oboru, samozřejmě usnadňuje 
otevřenost hranic, ale nebyl by možný 
bez mravenčí práce nadšenců, kteří 
mnohdy bojují nejen s problematikou 
odbornou, ekonomickou, ale i s admi-
nistrativní byrokracií.
Úroveň české optometrie se zahra-
niční nemohu podrobně srovnávat. 
Z osobní zkušenosti se domnívám, 
že se nemusíme příliš podceňovat. 
Potvrzením je skutečnost, že někteří 
naši absolventi se bez potíží zapojili 
do praxe v zahraničí, stážistům ze zemí 
EU i USA jsme měli co nabídnout.
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V čem jsou Vaši studenti jiní, než byli 
studenti v době, kdy jste studovala Vy 
sama? Tím, že mají možnost účastnit 
se zahraničních studentských konfe-
rencí, jsou schopni se domluvit cizími 
jazyky – věří si v některých směrech 
více než generace před nimi? 
Domnívám se, že nejsou až tak jiní. Jsou 
odrazem společnosti, ve které vyrůstají. 
Každá generace má své úspěšné, kteří 
prosadí svoje znalosti. Mnohdy ztížené 
podmínky jsou větší motivací. Druhou 
stranou mince je naštěstí menšina, 
spíše jedinci, kteří se snaží prosadit 
nestandardním jednáním, obcháze-
ním plnění studijních povinností atd. 
a viní okolní svět ze svých neúspěchů. 
To bylo, je a pravděpodobně bude 
na všech školách v každé době.
Možnost cestování ,  studia cizích 
jazyků, zahraniční stáže, výměnné 
přednášky hostujících profesorů, do-
stupnost kvalitní literatury, možnost 
využít internetové a další elektronické 
zdroje a pomůcky dávají samozřejmě 
pedagogům možnost zkvalitnění 
výuky, studentům možnost získat 
hlubší, kvalitnější odborné informace. 
Záleží na každém jedinci, jak tuto 
možnost využije, důležitý je prvek 
osobnostní. Pokud pak jste přítomni 
odborné prezentaci „svého“ studenta 
na zahraničním kongrese, jeho plynulé 
diskuzi v angličtině s renomovaným 
odborníkem nad daným tématem, 
zapomínáte na předchozí mravenčí 
práci. Tito studenti by mohli být pyšní 
a suverénní, ale většinou zůstávají 
skromnými lidmi, kteří pokračují v ce-
loživotním vzdělávání.

U vysokých škol je citlivou otázkou 
nastavení jejich financování. Jak tento 
systém vnímáte v současnosti na fakul-
tě a katedře, kde pracujete? Mělo by 
smysl do budoucna systém financování 
pozměnit, nebo např. zavést v nějaké 
podobě školné? 
Celkový systém financování vysokých 
škol, problematika financování školství 
jako takového, výuky, vědy, výzkumu – 
navázat můžeme potažmo na financo-
vání zdravotní péče a dostali bychom 
se do dalších oblastí ekonomiky našeho 
státu. Všude je co zlepšovat.
Pro dosažení vyššího standardu není 
ve vyspělých zemích výjimkou, že 
finančně na vzdělávání participují 
konkrétním dílem dodavatelské firmy 
i zaměstnavatelé.
Problematika školného je v současných 
ekonomických podmínkách také velice 
citlivou oblastí a otevírá mimo jiné 
i otázku rovnosti dostupnosti vzdělání. 
Pro standardní dobu studia ne, ale pro 
posluchače studující pro neprospěch 
v nadstandardní době studia souhlasím 
se zavedením školného.

Jak v současnosti funguje propojení 
teoretických a praktických poznatků 
ve Vašem oboru, které je u lékařů klí-
čovou dovedností?
Během studia bakalářského studijního 
oboru optika a optometrie jsou teorie 
a praxe provázány, navazující magis-
terské studium optometrie má za cíl 
rozšířit a prohloubit znalosti. Logicky 
na začátku převažují teoretické, na konci 
praktické disciplíny. Pokud praxi vykoná-
vá optometrista, který průběžně sleduje 

novinky nejen v sortimentu, ale i ve vy-
šetřovacích postupech, respektive oční 
optik, který sleduje možnosti inovací 
korekčních pomůcek, vše funguje také.
Pokud je ale například zaměstnán 
na „odborném“ pracovišti neodborník 
a přijde například klient s požadavkem 
na zhotovení prizmatické korekce pro 
strabující dítě, je si tento člověk vůbec 
vědom toho, že může dítě nevratně 
poškodit???

Budou se podle Vašeho mínění profese 
optometrista, oftalmolog, kontaktolog, 
optik, ortoptik do budoucna ještě úžeji 
specializovat, nebo je důležité, aby se 
obory přesahovaly?
Na jedné straně se jistě budou jed-
notlivé obory, ať již hovoříme o oční 
optice, optometrii, ortoptice, zrakové 
terapii, oftalmologii více vyčleňovat 
na základě většího množství poznatků 
jednotlivých oborů, což je dáno histo-
rickým vývojem vědy samé. Na druhé 
straně se bude podle mého názoru 
rozšiřovat spolupráce i mezioborová, 
příkladem může být tým optometrista 
– logoped – dětský psycholog (učitel, 
rodič) pro návrh léčebného postu-
pu pro dyslektické dítě. Spolupráce 
odborníků je totiž vždy přínosná pro 
všechny zúčastněné.

Za korespondenční rozhovor 
poděkovala Eva Klapalová.
Foto: archiv Sylvie Petrové.
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Z PRAXE OPTIKA

Snad každý už zažil ten nepříjemný 
pocit, že při dlouhém čtení ho začaly pálit 
oči nebo dokonce pociťoval bolest za oči-
ma a musel čtení nechat. Tento stav může 
mít mnoho různých příčin, které se mohou 
násobit při celkové únavě a vyčerpání 
organizmu. Častou příčinou je nevhodně 
zvolené nebo nedostatečné osvětlení při 
snížených světelných podmínkách. V tom-
to článku se zamyslíme pouze nad těmi 
příčinami, které mohou být způsobeny 
nevhodnou nebo nedokonalou brýlovou 
korekcí do blízka. 

Potřebu používání brýlí na čtení začíná 
člověk pociťovat po čtyřicátém roku svého 
věku, kdy se schopnost očí zaostřovat 
blízké předměty sníží pod únosnou míru. 
Tento proces je fyziologický a je to zcela 
normální projev stárnoucího organizmu. 
Má více názvů – presbyopie, starozrakost, 
stařecká vetchozrakost. Řešením jsou brýle 
na čtení s vhodně zvolenou korekcí, která 
nahrazuje akomodační nedostatečnost 
očí. V následujících řádcích se zamyslíme 
nad problematikou této korekce a jejími 
případnými nedostatky, které mohou být 
příčinou výše popsaných potíží.

Příliš vysoká hodnota 
přídavku do blízka

Na první pohled by se mohlo zdát, 
že plným nahrazením akomodačního 
výkonu na danou pracovní vzdálenost, 

např. na 33 cm, přídavkem do blízka (adicí) 
o lámavosti 3,0 D v brýlové korekci již při za-
čínajících obtížích při čtení ve věku 40 až 45 
let vyřešíme jednou provždy problematiku 
věkem se snižujícího akomodačního výko-
nu člověka. Musíme si ovšem uvědomit, že 
takovým skokovým zásahem do refrakč-
ních poměrů očí naprosto změníme vztah 
mezi akomodací a konvergencí očního 
páru mladého presbyopa. Ten musel 
před korekcí do blízka v zájmu zaostření 
blízkých předmětů vynakládat maximální 
akomodační úsilí, což ho velmi unavova-
lo, a zároveň musel v zájmu sjednocení 
obrazů pravého a levého oka stáčet oči 
do sbíhavého postavení – konvergence. 
Po nasazení brýlí s maximálním přídav-
kem do blízka nastane naprosto opačná 
situace – díky přídavku do blízka, v jehož 
ohnisku se nachází sledovaný blízký objekt, 
není nutný žádný akomodační výkon, ale 
konvergenční nastavení očí se ve srovnání 
s předcházející situací téměř nemění. Je tak 
vlastně uměle vytvořen stav skrytého šilhá-
ní (heteroforie), kdy snížený akomodační 
podnět ke konvergenci musí být v zájmu 
jednoduchého binokulárního vjemu 
řešen zvýšeným tahem vnitřních přímých 
okohybných svalů. Tyto pro uživatele nové 
a nepřirozené poměry mezi akomodací 
a konvergencí se subjektivně projeví očním 
diskomfortem, bolestí za očima a únavou. 
Řešením je postupná aplikace zvyšujícího 
se přídavku do blízka v závislosti na zvyšu-
jícím se věku uživatele korekce.

Stejné potíže mohou nastat také 
u staršího presbyopa, který již několik 
let používal slabší korekci do blízka, ale 
nyní začal používat skokově výrazně 
zvýšenou korekci. 

Nízká hodnota 
přídavku do blízka

Příliš slabá hodnota přídavku do blíz-
ka se subjektivně projeví stejnými očními 
potížemi, které pociťoval začínající pres-
byop v době, kdy ještě nenosil korekci 
do blízka. Musí vynakládat maximální 
akomodační úsilí, aby dosáhl ostrého 
zobrazení blízkých předmětů, což se 
projeví únavou očí. 

Špatná vodorovná 
centrace

Nevhodnou vodorovnou centraci 
čoček v brýlích do blízka můžeme 
rozdělit do dvou variant:
•	 decentrace optických středů příliš 

dovnitř (nazálně), menší než PD,
•	 decentrace optických středů pří-

liš ven (temporálně), větší než PD.

Dále zde hraje roli i to, jestli se jed-
ná ve vodorovném směru o kladnou 
nebo zápornou hodnotu vrcholové 
lámavosti čoček. 

Únava očí 
při čtení
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Důsledky centrace u brýlí do blízka 
jsou uvedeny v tabulce (tab. 1):

Žádná z uvedených variant nemusí 
vyvolat u uživatele astenopické potíže, 
pokud nepřekročí určitou míru odchylky 
ve vergenčně-akomodačních poměrech 
očního páru. Na druhé straně však může 
být problém i s brýlemi vycentrovaný-
mi podle poslední varianty v tabulce 
u uživatele, který má poruchu svalové 
rovnováhy očí. 

Schopnost vypořádat se s odchyl-
kami centrace, kdy vznikají nežádoucí 
klínové účinky, je individuální a dá se 
vyšetřit speciálními postupy, kdy se pro-
vádí zatěžování vergenčního nastavení 
očního páru v závislosti na stupni ako-
modace. Předkládáním prizmat před oči 
se například měří maximální schopnost 
konvergence a divergence při konstantní 
akomodaci na určitou vzdálenost, naopak 
předkládáním rozptylek a spojek se měří 
maximální zvýšení a uvolnění akomodace 
při konstantní konvergenci na určitou 
vzdálenost. Tyto binokulární zátěžové 
zkoušky by se měly provádět před plno-
hodnotným předpisem korekce do blízka 
i do dálky a při hledání příčin nejasných 
astenopických potíží klienta. 

Špatná svislá centrace – 
výškové prizma

V zájmu bodového zobrazení se 
doporučuje centrovat výškově brýlové 
čočky tak, aby jejich optické osy pro-
cházely po nasazení brýlí středy otáčení 
očí. Tento požadavek platí pro korekci 
do dálky i do blízka a je splněn, jestliže 
se optický střed čočky výškově nachází 
přesně v průsečíku vodorovné pohledo-
vé osy oka s kolmo (svisle) nastavenou 
rovinou očnice (fólie v obrubě). 

Výjimkou je anizometropie, kdy 
se musí upřednostnit přirozená výš-
ková poloha průsečíků pohledových 

os s rovinami očnic, aby nedocházelo 
v převažujících výškových pohledo-
vých směrech k překročení normou 
stanoveného maximálního možného 
nežádoucího rozdílu ve svislých klíno-
vých účincích pravé a levé čočky. Norma 
kvality brýlové korekce připouští rozdíl 
klínové hodnoty mezi pravou a levou 
čočkou v brýlích ve svislém směru 
0,25 cm/m (prizmatických dioptrií) 
u čoček do 6,0 D a u čoček nad 6,0 D 
pak 0,50 cm/m. Výška zornic v brýlích 
na čtení pro anizometropa by se tedy 
měla zjistit zrcadlovou metodou při 
přirozeném sklopení hlavy a očí při čtení. 
Postupujeme tak, že na fólie v obrubě 
si nakreslíme ve spodní polovině výšky 
očnic vodorovnou pomocnou čáru, 
budoucímu uživateli korekce obrubu 
anatomicky přizpůsobíme, nasadíme 
a do rukou mu dáme zrcátko se značkou 
uprostřed. Zrcátko drží vodorovně a dívá 
se na značku při přirozeném sklonění 
hlavy a očí při čtení. Z druhé strany pak 
vidíme, kde se výškově vůči nakreslené 
pomocné vodorovné čáře na fóliích 
v obrubě nachází jeho zornice. Měla 
by se zjistit i výšková poloha kolmých 
průsečíků pohledových os očí s rovina-
mi očnic (fóliemi v obrubách). Pokud 
je ve výškové poloze těchto průsečíků 
výrazný rozdíl, je možné zvolit kompro-
misní řešení, kdy se optické středy výš-
kově centrují mezi tyto výškové polohy 
v zájmu alespoň částečného splnění 
podmínky bodového zobrazení a záro-
veň co nejmenšího zatížení očního páru 
svislým klínovým účinkem. Můžeme 
také upravit vhodným přizpůsobením 
obruby úhel sklonu očnic tak, aby se 
výšková poloha průsečíku pohledové 
osy při kolmém pohledu přes rovinu 
očnice dostala co nejblíže průsečíku 
pohledové osy při přirozeném sklonění 
hlavy při čtení. Ideální by bylo, kdyby se 
převažující směr pohledu oka shodoval 
s optickou osou čočky v brýlích.

Při výškové centraci čoček v brýlích 
se také musí respektovat případná 
rozdílná výška středů zornic uživatele. 
Avšak i při dodržení tohoto požadavku 
může dojít k astenopickým potížím, 
pokud nejsou brýle vodorovně usazeny 
na obličeji. Stává se to po nedokonalé 
anatomické úpravě brýlí v optice, kdy 
není respektována nestejná výška uší 
uživatele, po nedbalém nasazování 
jednou rukou nebo po nechtěném zde-
formování obrub, kdy se změní inklinace 
stranic. Používáním takto nasazených 
brýlí může dojít k předčasné únavě očí 
při čtení.

 

Ostatní optické příčiny 
únavy očí při čtení

Únavu a bolest očí při čtení mohou 
způsobovat také neodhalené a neko-
rigované poruchy svalové rovnováhy, 
které mohou být způsobeny patologic-
kými stavy organizmu, vrozenými poru-
chami atd. Patří mezi ně různé anomálie 
akomodace a konvergence, heteroforie 
a heterotropie. Diagnostika těchto ano-
málií spadá do oblasti pokročilé bino-
kulární optometrie, jak již bylo uvedeno 
u odchylek centrace. 

Zvláštní situace mohou nastat 
dlouhodobým návykem uživatele 
na nepřesně centrovanou brýlovou 
korekci, kdy musel dlouhodobě vlastní 
fúzí překonávat brýlemi navozený nežá-
doucí klínový účinek. Po nasazení nové, 
přesně nacentrované korekce se změní 
vzájemný poměr mezi akomodací 
a konvergencí a mohou vznikat aste-
nopické potíže. Řešení těchto případů 
bývá někdy pro optika a optometristu 
velmi obtížné.

 
Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15
najman@szsmerh.cz

Centrace čoček Lámavost čoček Prizma Důsledky pro oční pár

menší než PD
kladná (spojka) báze dovnitř menší konvergence

záporná (rozptylka) báze ven větší konvergence

větší než PD
kladná báze ven větší konvergence

záporná báze dovnitř menší konvergence

shodná s PD do blízka kladná i záporná žádné konvergence jako bez brýlí

tab. 1 Důsledky centrace u brýlí do blízka.



new standard

UNIKÁTNÍ ØEŠENÍ ESSILOR: 

UV OCHRANA NA ZADNÍ PLOŠE 

ÈOÈKY

Vìtšina brýlových èoèek zamezuje 

pronikání UV záøení pøes pøední plochu 

brýlové èoèky. Až 50% UV záøení však 

mùže pronikat do oka odrazem od zadní 

plochy èoèky. V loòském roce uvedla 

spoleènost Essilor na trh revoluèní 

èoèku Crizal Forte UV, která díky nové 

antire exní úpravì na zadní ploše 

èoèky eliminuje odraz UV záøení do 

oka, zatímco zachovává její dokonalou 

transparentnost. 

PATENTOVANÁ ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ 

TECHNOLOGIE

Vìtšina stávajících antire exních èoèek 

je navržena pro maximální propustnost 

viditelného svìtla a minimalizaci odrazù 

a odleskù, ale obvyklý rozsah úèinnosti 

nezahrnuje UV záøení. Nová antire exní 

povrchová úprava spoleènosti Essilor na 

zadní ploše èoèky prakticky eliminuje 

odrazy UV záøení do oka, pøièemž 

zachovává vynikající transparentnost. 

Tato exkluzivní technologie rozšiøuje 

antire exní úèinnost od viditelného 

svìtla až po UV záøení.

NEJLEPŠÍ UV OCHRANA NYNÍ NA 

VŠECH ÈOÈKÁCH CRIZAL1

Ochrana oèí pøed UV záøením má zásadní 

dopad na zdraví osob všech vìkových ka  -

tegorií. Proto spoleènost Essilor od bøez-

na letošního roku rozšíøila UV ochranu 

na zadní ploše brýlové èoèky na všechny 

produkty øady Crizal. Pro dìtské pacienty, 

jejichž zrak je nejcitlivìjší, je urèena èoèka 

Crizal Kids UV. Oèní specialisté mohou 

nyní nabídnout maximální ochranu pøed 

UV záøením všem nositelùm brýlí.

UV záøení má pøímý dopad na zdraví oèí. Bylo prokázá-

no, že UV záøení urychluje stárnutí a vznik vrásek 

v okolí oèí. Je rizikovým faktorem rakoviny kùže a má vliv 

na výskyt šedého zákalu. Odhaduje se, že celosvìtovì pøib-

ližnì 15 milionù lidí oslepne na následky šedého zákalu, 

z toho až 20 % pøípadù mùže být zpùsobeno nebo negativnì 

ovlivnìno UV záøením. UV záøení pøedstavuje riziko 365 dní

v roce, dokonce i pøi oblaèném poèasí (až 40 % UV záøení na nás 

dopadá, i když nejsme vystaveni pøímému slunci).

UV ZÁŘENÍ
NÁSLEDKEM
PROPUSTNOSTI

UV ZÁŘENÍ NÁSLEDKEM ODRAZU

  www.essilor.cz, info@essilor.cz

ESSILOR NASTAVUJE NOVÝ STANDARD 
V OCHRANÌ PØED UV ZÁØENÍM
MAXIMÁLNÍ UV OCHRANA OD BØEZNA DOSTUPNÁ NA VŠECH 
BRÝLOVÝCH ÈOÈKÁCH CRIZAL!



JAK ZVÝŠIT POVÌDOMÍ ZÁKAZNÍKÙ 

O NUTNOSTI OCHRANY?

Nedávné prùzkumy ukázaly2, že více než 

2/3 spotøebitelù neví, že i èiré brýlové èoèky 

nabízí ochranu pøed UV záøením. S cílem zvýšit 

povìdomí spotøebitelù o efektivnosti ochrany 

pøed UV záøením, zavedla spoleènost Essilor 

E-SPF index – faktor ochrany oka pøed UV 

záøením. Jeho hodnoty se pohybují od 2 do 

25 pro èiré èoèky a „50+“ pro sluneèní èoèky. 

Všechny èoèky Crizal dosahují maximální 

hodnoty E-SPF 25 - tedy oèi nositelù èoèek 

Crizal jsou 25 krát lépe chránìny, než bez 

brýlí3. 

maximum protection

Odstraňuje 5 nepřátel 
čirého vidění.
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Proti vod

Proti prachu

Proti vod

Proti ne istotám

Proti ne istotám

Proti vod

Proti ne istotám

Proti

Proti prachu

Proti
Proti

pošk

čočky proti 5 nepřátelům 
Excelentní antireflexivní

čirého vidění, odolné proti 
vodě a prachu.

Nejlepší vlastnosti na trhu
ve všech parametrech.

(1)  Nejlepší UV ochrana pro Crizal v porovnání se standardními 
èirými brýlovými èoèkami s antire exní úpravou. Mìøeno 
E-SPF, novým indexem vyvinutým spoleèností Essilor a 
schváleným nezávislými tøetími stranami, potvrzujícím 
celkovou ochranu brýlové èoèky pøed UV záøením. Pouze 
vlastnost brýlové èoèky: Index E-SPF vyluèuje pøímé 
vystavení oèí, které závisí od vnìjších faktorù (oblièej 
nositele, tvar brýlové obruby, poloha nošení…).

(2)  IPSOS Omnibus survey v 5 evropských zemích – leden 2012 
(Francie, Velká Británie, Španìlsko, Itálie a Nìmecko) 

(3)  Nový index vyvinutý spoleèností Essilor a schválený 
nezávislými tøetími stranami, potvrzující celkovou UV 
ochranu brýlové èoèky pøed UV záøením. E-SPF=25 pro 
všechny brýlové èoèky Crizal a Optifog s Crizal UV, mimo 
Essilor Orma® (E-SPF=10). E-SPF=50+ pro všechny brýlové 
èoèky Crizal Sun UV a Optifog Sun s Crizal UV, mimo Essilor 
Orma® bez UVX (E-SPF=25). Pouze vlastnost materiálu 
brýlové èoèky: Index E-SPF vyluèuje pøímé vystavení oka 
UV záøení, které závisí na vnìjších faktorech (tváø nositele, 
tvar brýlové obruby, poloha nošení, …).

Zákaznický servis: +420 800 555 884  
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ORTOPTIKA

vyšetřovací metody 

prostorového 
vidění
V minulém čísle byla zveřej-

něna první část série o pro-
blematice možných vyšetřova-
cích metod prostorového vidění 
z pohledu ortoptisty. Jak již bylo 
řečeno, vyšetření prostorového 
vidění patří mezi velmi častá 
vyšetření u pacientů v ortop-
tické ambulanci. V minulém 
příspěvku byla popsána vyše-
třovací metoda prostorového 
vidění na synoptoforu, vyšetření 
pomocí dotekové zkoušky a po-
mocí Titmusova testu. Tentokrát 
bych vám ráda přiblížila TNO 
stereotest, Random Dot stereo-
test a Langův test.

TNO stereotest

TNO test je přesný, kvantitativní, 
dvojrozměrný test tvořený nepravi-
delnými body (tečkami). Tento test 
umožňuje měřit rozsah prostoro-
vého vidění mezi 480–15 úhlovými 
vteřinami. TNO test se používá u pa-
cientů s ortoforií, lze ho také použít 
u pacientů s malou úchylkou šilhání. 
Test se skládá ze série identických 
obrázkových párů. Test bývá nejčastěji 
ve formě knihy, ve které se nachází 
na každé straně jeden obrázkový test. 
Například na jedné straně je jeden 
motýl, který je viditelný monokulárně, 
a pod ním jeden motýl viděný pouze 
stereoskopicky. Na další straně jsou 
dva kruhy viditelné monokulárně 
a dva kruhy viděné opět pouze stereo-

skopicky. Kruhy mají různou velikost. 
Na další straně TNO testu se nacházejí 
například 3 kruhy. Dva vnější kruhy 
vidí každé oko zvlášť – jeden kruh je 
zelený, jeden je červený. Kruh upro-
střed je vidět pouze v případě, pokud 
má pacient stereoskopické vidění. 
Pomocí tohoto testu můžeme také 
určit dominantní oko nebo supresi 
určitého oka (např. vidí-li pacient 
dva zelené kruhy, jedná se o supresi 
levého oka, jestliže vidí dva červené 
kruhy, jde o supresi pravého oka).

Pacient si nasadí na svoji brýlovou 
korekci červeno-zelené brýle. TNO test 
(knihu) drží pacient ve čtecí vzdálenosti, 
tedy 40 cm od očí. Ptáme se pacienta 
např. na to, kolik vidí motýlů, kolik vidí 
kruhů (resp. který kruh je větší a který 
menší)...

2. část
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Tento test je považován za velmi 
přesný, vyžaduje však spolupráci paci-
enta. TNO test nelze aplikovat u paci-
entů s poruchou barvocitu.

Random Dot stereotest

Random Dot test je opět druh 
kvantitativního stereotestu, který se 
používá u pacientů s ortoforií, pří-
padně u pacientů s malou úchylkou 
šilhání. Test umožňuje měřit rozsah 
prostorového vidění od 900 do 50 
úhlových vteřin. Obrázky na tomto 
testu jsou vytvořeny stereogramy 
z teček. Obrázky jsou vytvořeny tak, 
aby byly vidět přes polarizační brýle 
nebo každým okem zvlášť. Test vyu-
žívá větší horizontální disparity, která 
umožňuje zvýšit prostorové vnímání 
obrázku. 

Test  je  t vořen t řemi  k ar tami 
a využívá polarizačních brýlí. První 
karta slouží pouze k demonstraci, 
aby pacient pochopil, co se po něm 
bude vyžadovat. Tuto kartu tedy vidí 
také pacient, který nemá prostorové 
vidění. Další dvě karty již slouží k vy-
šetření. Na kartách jsou opět nepra-
videlně rozmístěny tečky. Na jedné 
kartě je prostorově umístěn tvar E, 
na druhé jsou tečky.

Vyšetřovací vzdálenost se pohy-
buje od 28 cm do 5 metrů. Nejprve 
se ujistíme, že se pacientovi na kartě 
neleskne odraz světla ze světel-
ného zdroje.  Pacientovi  nejpr ve 
vše předvedeme na demonstrační 
kartě ve vzdálenosti přibližně 30 cm 
a zjistíme, jestli vidí znak E. Poté si 
pacient na svoje brýle nasadí brýle 
polarizační. Pak vezmeme další dvě 
k ar ty a začínáme ve vzdálenosti 
50 cm, poté posunujeme vyšetřovací 
vzdálenost na 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 
4 m a 5 m. Ptáme se pacienta, zdali 
se znak E k němu přibližuje, nebo se 
od něj vzdaluje. Karty střídáme podle 
potřeby tak často, dokud si nejsme 
jisti, že pacient opravdu vidí znak E.

Výsledek testu může být ovlivněn 
změnami ve vnímání zrakové ostrosti 
v důsledku měnících se vyšetřova-
cích vzdáleností.

Langův test   

Langův test (obr. 1) je kvantitativ-
ní dvojrozměrný test, který se nejvíce 
využívá u velmi malých dětí. Langův 
test existuje ve dvojím provede-
ní – Lang I. a Lang II. Test je založen 
na principu náhodného uspořádání 
bodů (př ičemž stereogram je vi-
ditelný prostorově pouze oběma 
očima) a dále je založen na principu 
cylindrického uspořádání, při kterém 
jsou rozděleny vjemy zvlášť pro pravé 
a levé oko. Test Lang I. umožňuje 
měřit rozsah prostorového vidění 
od 1 200 do 550 úhlových vteřin. 
Test Lang II. umožňuje měřit rozsah 
prostorového vidění od 600 do 200 
úhlových vteřin. Oba testy mají tvar 
pohlednice. Na každé kartě se na-
cházejí tři obrázky. Na testu Lang I. 
je vyobrazeno auto, kočka a hvězda. 

Na testu Lang II .  najdeme měsíc, 
auto a slona. 

Pacient sleduje kartu ze vzdále-
nosti 40 cm a ortoptista jej vyzve, 
aby ukázal, kde jsou obrázky a po-
jmenoval je. Dále by měl pacient 
popsat, který obrázek je blíže a který 
dále. Menší děti nemusí být schopny 
obrázky pojmenovat, ale většinou 
není problém, aby ukázaly prstem 
na místa, kde se obrázky vyskytují.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Literatura:

1. Gutter, M., Hellemans, J., Segeren, I., Jellema, H.: 

Orthoptics: Handbook of practical skills, Luiten, 2010.

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

obr. 1 Langův test
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ZAJÍMAVOSTI

brýle za dolar 
pomoc ke svépomoci
Miliony lidí na světě potřebu-

jí brýle, ale nemohou si je 
dovolit. Koncept EinDollarBrille 
(Brýle za dolar) by měl pomoci 
tyto mezery v péči trvale vyplnit. 
Brýle jsou tvořeny ohnutým drá-
tem z pružinové oceli a dvěma 
plastovými skly, která se dají 
do rámu vsadit bez použití 
zvláštních nástrojů. Vyvinul je 
Martin Aufmuth, středoškolský 
učitel a první předseda spolku 
EinDollarBrille. 

Podle studie Světové zdravotnické 
organizace WHO (World Health Or-
ganization) z roku 2007 trpí na světě 
okolo 150 milionů lidí vadou zraku, k jejíž 
nápravě by stačila jednoduchá optická 
pomůcka. Tito lidé si zpravidla musejí 
vystačit s jedním dolarem na den (nebo 
i méně) a chybí jim peníze, za které by 
si klasické brýle koupili. Odhadovaná 
ekonomická ztráta, která vzniká tím, že 
tito lidé nemohou pracovat a že se mla-
dí lidé nemohou učit, činí ročně okolo 
120 miliard dolarů. To poměrně přesně 
odpovídá částce, která je na celém světě 
každoročně investována do podpory 
rozvoje. Doposud existují pro tento 
problém různé koncepty řešení. 

Použité brýle: Obnošené brýle z bo-
hatých průmyslových států jsou často 
dodávány neroztříděné a musí se pracně 
a zdlouhavě třídit a čistit. Najít v množství 
různých brýlí ty vhodné není nic jedno-
duchého. Proto jsou skla starých brýlí vět-
šinou odstraněna a speciálně se vybrousí 
skla nová. K tomu jsou ovšem zapotřebí 
funkční brusné automaty a elektřina spolu 
s relativně vysokými náklady na transport 
brýlí a jejich náhradních skel. Poskytování 
obnošených brýlí kromě toho podporuje 
závislost lidí na darech. Navíc nikdy nebude 
k dispozici ani přibližný dostatek starých 
brýlí, pomocí kterého by se dalo zaopatřit 
150 milionů lidí. 

Výhodné hotové brýle z Číny: Tento 
typ nebyl v rozvojových zemích nikdy do-
statečně rozšířen. To může být zčásti způ-
sobeno poměrně vysokými cenami (které 
jsou podmíněny i náklady na expedici 
v regionech mimo hlavní obchodní trasy), 
nebo také nedostatečnými odbytovými 
strukturami. Navíc jsou takto k dostání 
zpravidla pouze brýle na čtení s hodnota-
mi od 0,5 do 3,0 dioptrií se dvěma stejně 
silnými čočkami, takže uspokojí jen jednu 
část reálné poptávky. 

Nastavitelné brýle: Koncept nizozem-
ské organizace  „Focus on Vision“ připravuje 
nastavitelné brýle. Dvě speciálně tvarova-
né čočky se mohou překrývat tak, že si 
sílu brýlí libovolně nastavuje sám uživatel. 

Pokud se však tyto brýle dostanou do kon-
taktu s vodou, ta nateče do prostoru mezi 
čočkami a dovnitř se tak dostanou nečis-
toty. Kromě toho je cena za jedny brýle 
stále relativně vysoká, i když se údajně 
jedná jen o několik eur. Podobný vynález 
představují nafukovací brýle sestrojené 
Joshuou Silverem. 

Nový koncept     

Koncept EinDollarBrille představuje 
snahu poskytnout 150 milionům lidí 
s vadou zraku individuálně přizpůsobené 
optické pomůcky a zároveň předat kom-
petence a odpovědnost v této oblasti 
místním lidem. 

Brýle mohou být vyrobeny na místě 
za pomoci jednoduchého ohýbacího zaří-
zení, sestrojeného pro tento účel, a jedno-
duché frézy. Celkové náklady na materiál 
a výrobu jedněch brýlí činí sotva 1 USD 
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a budou pokryty prodejem. Pozitivním 
vedlejším efektem je vytvoření nových 
pracovních míst v rozvojových zemích.

Technické detaily
Model EinDollarBrille se skládá z lehké-

ho a flexibilního rámu z extrémně robust-
ního, nekorodujícího a k pokožce šetrného 
ocelového drátu o tloušťce 1 mm. 

Aby se náročnost produkce co nej-
více snížila, jsou standardní obruby brýlí 
vyráběny bez stěžejek (ty se ovšem dají 
poměrně rychle dodatečně vyrobit). Různé 
šířky hlavy a nosu a obzvláště také rozdílná 
vzdálenost mezi očima mohou být během 
ohýbání obruby individuálně zohledněny. 
Pro pohodlné nošení se na nosník i na obě 
koncovky stranic natahují smršťovací 
hadičky z plastu šetrného k lidské kůži. 
Vzhledem k zanedbatelné hmotnosti se 
brýle obejdou bez sedýlek.

Elipticky broušená skla se dají vsadit 
do obruby bez použití dalších nástrojů. 
Každá čočka má navíc na každé straně dva 
zářezy, které se zasazují do drátěných pou-
tek ve tvaru písmene U na obrubě. Čočky 
se tak dají velmi snadno nasadit i vyměnit. 
Elipticky a jednotně broušené čočky jsou 
díky své oboustranné symetrii vhodné jak 
do pravé, tak do levé očnice. Dvě barevné 
skleněné perly dodávají každým brýlím 
osobitý design.

Brýle za dolar se vyrábějí na speciálně 
konstruovaných ohýbacích a frézovacích 
strojích, které jsou součástí celkového 
konceptu. Zhotovení jedněch standard-
ních brýlí trvá přibližně 15 minut (včetně 
opracování skel). Kapacita produkce jedné 
výrobní jednotky, na které mohou součas-
ně pracovat tři až čtyři lidé, činí až 30 000 
brýlí za rok.

Zaškolení na místě

V rámci prvního terénního pokusu 
v nemocnici v Kasaně (oblast Luwero, 
Uganda) sestavil Martin Aufmuth v dubnu 
2012 společně s německým odborníkem 
na oční optiku tým pěti místních pracov-
níků, kteří obsluhovali dva prototypy strojů 
a přibližně 500 lidem tak obstarali brýle. 
Dvoudílné školení trvalo deset dní. První 
část zahrnovala ohýbání pružinových drátů 
na ohýbacích strojích, navlečení smršťo-

vacích hadiček na nosník a obě stranice 
a frézování plastových čoček na frézovacích 
strojích. Po třech dnech byli první pracovníci 
(mladí Uganďané) schopni z poskytnutých 
surovin samostatně zhotovit brýle.

Ve druhé části školení se pracovníci 
naučili měřit zrakové vady a individuálně 
přizpůsobovat obrubu obličeji pacienta. 
Ve vhodné vzdálenosti od pacientů byla 
zavěšena optotypová tabule s Landolto-
vými kruhy. Pacienti si před jedním okem 
přidržovali jednotlivé čočky s různými 
dioptriemi, zatímco druhé oko měli zavře-
né – touto metodou byly vybrány vhodné 
čočky. Zcela vědomě se vynechala korekce 
cylindru, protože z finančních důvodů byly 
k dispozici pouze sférické čočky předbrou-
šené na hodnotu od –6 do +6 dioptrií (pro 
silné astigmatiky se za odpovídající přirážku 
dají do rámu vybrousit i speciální skla).

Základním principem projektu Ein-
DollarBrille je jednoduchý výrobní proces, 
který je nutný jak z finančních, tak z tech-
nických důvodů. Uveďme si příklad: Jak je 
ve vzdálených koutech Afriky běžné, byl 
i v okrskové nemocnici v Kasaně přísun 
elektrického proudu zajištěn jen po dobu 
jedné hodiny ráno a na dvě hodiny večer. 
Připojený generátor poskytoval velmi 
nevyvážený zdroj napětí, pokud vůbec 
fungoval. Automatické refraktometry a další 
optické přístroje se tak mohly používat 
jen v omezené míře. Jediným přístrojem, 
který je v konceptu EinDollarBrille závislý 
na elektřině, je frézovací stroj. Tomu výpadky 
proudu nijak zvlášť nevadí a modely opti-
malizované na 12 V mohou být napojeny 
i na solární autobaterii. 

Údržba přístrojů není nutná. Celé 
optické vybavení se dá umístit do dřevěné 
bedny o rozměrech 30x30x30 cm. Ta byla 
zkonstruována tak, aby zároveň sloužila 
jako pracovní stůl pro ohýbací přístroj. Dílna 
pracovníka projektu EinDollarBrille tak může 
být zřízena v každé chatce. Potřebný mate-
riál, jako například čočky, drát z pružinové 
oceli a smršťovací stahovací hadičky téměř 
nic neváží a mohou tak být za nízké náklady 
zaslány poštou jako běžný balík. 

Úspěch a pokroky    

V listopadu odcestoval Martin  
Aufmuth opět do Ugandy: „Dva týdny 

strávené na místě byly z mého pohledu 
velmi úspěšné, protože mých 13 prakti-
kantů celých deset dní extrémně tvrdě 
pracovalo. Na konci pak byli tři z nich 
schopni vyrábět téměř perfektní brýle, 
provádět měření očí, přizpůsobovat 
brýle pacientům a dokonce zaškolovat 
na strojích další osoby. Možná, že už 
jsem v Ugandě zbytečný – což byl můj 
cíl, protože potom bych se mohl začít 
věnovat dalším africkým státům.“

Další informace najdete na webové 
stránce www.onedollarglasses.org. 

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

Aufmuth, M.: Die EinDollarBrille: Hilfe zur Selbsthilfe, 

DOZ 1/2013, str. 71–73.
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JAK TO VIDÍM JÁ

Václav Keprt pracuje pro Cha-
ritu od roku 1995, od roku 

2002 je ředitelem Arcidiecézní 
charity Olomouc. Jeho život je 
spojen s krajinou Jesenicka. 

 
V čem pomáhá Charita lidem v součas-
né době nejvíc?
V podstatě žít lepší a důstojnější životy 
navzdory jejich věku, vrozené dispozici 
nebo postižení. Pomáháme často i těm, 
kteří se dostali do těžké situace svým 
vlastním přičiněním. Nedostali jsme 
do života na jeho startovní čáře všichni 
stejně, ať hmotně, materiálně či emoci-
onálně. Situací, kdy je v nouzi potřeba 
pomoci, je mnoho. Logicky by k tomu 
měl existovat stejný počet individuálních 
řešení. My se o to snažíme.

Čím je pro Vás Vaše práce?
Bez toho, že by moje práce byla pro mě 
osobně také posláním, by se asi nedala 

moc dlouho vydržet. Cením si na ní 
i toho, že je příležitostí realizovat svoje 
názory a životní postoje a že pomáhá 
měnit klima ve společnosti. To jsou vel-
ké výzvy. Jestli tedy i mým přičiněním 
mohlo být někomu pomoženo, je to 
velmi obohacující. Zcela prozaicky je to 
ale také moje obživa a sociální zajištění. 
Ještě nejsme v nebi. 

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Když nebudu počítat různá nepříjemná 
cizí tělesa, pozitivně mě překvapila akti-
vizace mladých lidí při volbě prezidenta. 
Najednou jim jaksi víc záleželo na pravdě 
a spravedlnosti. Do té doby jsem měl 
pocit, že je jim to tak trochu jedno, jsem 
ale rád, že jsem se mýlil. V té negativní 
rovině mě v naší společnosti překvapuje 
vysoká míra tolerance k chování, které si 
toleranci nezaslouží. Lidé opět počítají 
se lhaním a větší nebo menší korupcí 
jako běžnou součástí našeho každo-
denního života. Je to vidět i na tom, že 

opakovaně dostávají důvěru lidé této 
důvěry nehodní, obzvlášť v politice. 

Nad čím byste přivřel oko a nad čím ne?
Přivřel nad chybou, neúspěchem nebo 
selháním, které plyne z naší nedokona-
losti a nedostatečnosti. Vždyť kdo nic 
nedělá, nic nepokazí, ale také nikoho, nic 
a nikam neposune. Určitě nepřivřel nad 
zlým úmyslem, lhaním, vypočítavostí či 
jiným zákeřným jednáním. Proto také 
neuznávám lidi, kteří dosáhli svého 
takovými prostředky. Účel prostředky 
nesvětí! Vadí mi, že se na normu povyšu-
je nemravné nebo nenormální chování. 
Nehodlám si zvykat.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
No samozřejmě že ano, a kolikrát. To 
už bych určitě ani nedal dohromady. 
Prohlédnutí často není příjemné, ale 
vždycky je užitečné. Poznání nás po-
sunuje kupředu, i když jde o poznání 
vlastních chyb a nedokonalostí.

jak to vidí

václav keprt
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Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Je těžké říct kdo, protože to může být 
skutečně kdokoliv, ale určitě je to ote-
vřeností, přímostí, radostí, smyslem pro 
humor. Mám radost, když má někdo 
dobrý nápad a jde za ním. Potěší mě, 
když někdo stojí o můj názor. I to, když 
se potkám s člověkem, který se třeba 
jen pěkně usměje. Mám vlastně radost 
z mnoha malých obyčejných věcí, 
od dobrého jídla a pití přes pěknou 
hudbu až po radost z úspěchu, vlastního 
nebo společného. Je toho moc. Můj život 
je vlastně velmi bohatý.

Zavíráte před něčím oči?
Trefa do černého. Bohužel někdy ano, 
a asi to není úplně k chlubení. Nemám 
rád zbytečné konfliktní situace a občas 
odkládám jejich řešení, což není vždycky 
dobře, a asi to není moc profesionální. 
Cíleně zavírám oči před malichernostmi 
a hloupostmi, které nestojí za čas, jenž 
bych jim pak musel věnovat.

Existuje výjev, na který nikdy nezapo-
menete?
Ano, a je těch situací víc. Nikdy nezapo-
menu na setkání s dětskými bezdomovci 
a dětskými narkomany na Ukrajině, kteří 
už „vychovávali“ další generaci svých 
dětí. Nikdy nezapomenu na první ná-
vštěvu Haiti a situaci, kdy člověk vidí lidi 
umírat hlady. Zrovna tak ale nezapome-
nu na radost matky, jíž jsme pomohli re-
patriovat jejího vlastního syna po mnoha 
letech z Kuby, nebo vděčnost dvou otců 
z Moldávie, kteří u nás hledali práci. Místo 
ní byli úplně o všechno okradeni, včetně 
svojí identity, a kvůli tomu i nevinně 
uvězněni a následně vyhoštěni. Teprve 
díky naší pomoci a intervenci na nej-
vyšších místech se dostali zpět ke svým 
rodinám. Jsou to velmi silné okamžiky, 
které člověku změní celý život.

Které místo a čím je pro Vás nejmaleb-
nější v české krajině?
Mám rád celou naši vlast, protože naše 
zem je podle mne jednou z nejkrás-
nějších a nejzajímavějších míst k žití 
na světě. Mám rád pohled z okna našeho 
domu na celé Jeseníky. Nejvíc mě ale 
oslovují klidná místa s neporušenou 
přírodou daleko od spěchu a shonu, 

kterými si komplikujeme vlastní životy. 
Takových míst je zatím bohudík víc. Rád 
poznávám jiná místa, ale ještě raději se 
z nich vracím „domů“.

Jaký vjem, setkání, kniha (výstava, film 
či představení) Vás v poslední době 
zaujaly a čím?
Paradoxně to byla v nedávné době vý-
stava a kniha o historii Charity. Měl jsem 
pocit, že o tomto tématu přece jenom 
dost vím, ale obsah knihy i výstavy byl 
pro mě velkým překvapením. Kolik po-
moci, jak obětavé a vynalézavé, dokázali 
pracovníci Charity lidem předat i v mi-
nulých obdobích, která byla mnohem 
chudší a těžší, než je dnešní doba. Naše 
současná sekularizovaná společnost 
jako by chtěla znát jen temné stránky 
inkvizice a křížové výpravy, nechce už 
ale vnímat, že církev je po dlouhá staletí 
nezastupitelným nositelem pozitivních 
hodnot, pokroku, vědy, umění a pro-
střednictvím svých charitativních aktivit 
také nositelkou pomoci, solidarity a na-
děje v beznaději. Škoda.

Jak vnímáte současnou dobu – co je v ní 
pro Vás klíčové? 
Svoboda. Jen ve svobodě mohou mít 
lidé perspektivu. V ní mohou podnikat, 
studovat, cestovat, svobodně se sdru-
žovat, říkat svoje názory a angažovat se 
ve prospěch druhých. Svoboda je ale 

zároveň nesmírně těžká, protože před-
pokládá osobní zodpovědnost a úctu 
k řádu. Občas dáváme mnoho prostoru 
lidem, kteří nám ji chtějí okleštit anebo 
úplně vzít. Je těžké to poznat, protože 
se naoko schovávají za naše oprávněné 
zájmy a základní lidské potřeby. V tom 
vidím rizika. Lidem a stranám, kterým 
nejde o ideály, ale ideologie, vůbec 
nejde o náš prospěch a naši svobodu. 
Tu by nám pak spíš mohli vzít. Stírá se 
rozdíl mezi dobrem a zlem, hlavně pro 
mladé lidi je hůře rozpoznatelné, co je 
špatné a co je prospěšné. Je zpochyb-
něn systém našich tradičních hodnot. 
Bez opory v takovém pevném systému 
je naše společnost velmi zranitelná 
a ohrožená. Pozitivní na současné době 
jsou její možnosti a šance. Nebezpečí je 
v jejich nevyužití nebo zneužití. 
Ale hlavně, přestože mě spousta věcí 
štve, mám strašně rád život a výzvy, 
které přináší.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Celou verzi rozhovoru najdete 

na stránkách www.4oci.cz.
Foto: archiv V. Keprta.



VÝROBKY E-LIFE PRO DNEŠNÍ PRESBYOPY
Aby brýlové čočky 
odpovídaly tomu, jakým 
způsobem v současné době 
nejčastěji používáme zrak, 
musejí nabídnout velmi 
širokoúhlé vidění na střední 
vzdálenost a plynulý 
přechod do vidění na blízko.

Nikon proto uvádí řadu 
E-LIFE: tři typy provedení 
určené pro presbyopy, kteří 
si chtějí naplno užívat svůj 
digitální životní styl.

SOLTES WIDE:  VIDĚNÍ NA PRACOVNÍ VZDÁLENOST BEZ NÁMAHY

HOME & OFFICE:  OPTIMALIZOVANÉ VIDĚNÍ V INTERIÉRU

DIGILIFE:  PROGRESIVNÍ ČOČKY PRO DIGITÁLNÍ ÉRU

ELIFE SERIES

Soltes Wide s o 40% menším zkreslením než 
předchozí generace Soltes. Soltes Wide nabízí
širokoúhlé a přesné vidění na obrazovky
a dokumenty.

Home & O�ce nabízí o 50% širší zónu vidění na střední vzdálenost oproti tradičním progresivním
čočkám. Předchod do vidění na blízko a na střední vzdálenost je tak mnohem snazší a pohodlnější.

DigiLife nabízí o 140% širší zorné pole pro „digitální
vzdálenost“ než tradiční progresivní čočky. 

BRÝLOVÉ ČOČKY NIKON SE  PŘIZPŮSOBUJÍ MĚNÍCÍMU SE PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS

Výhradní distributor pro ČR a SR:



ELIFE SERIES

MŮJ SVĚT SE MĚNÍ...

...A STEJNĚ TAK SE MĚNÍ ZPŮSOB, JAKÝM POUŽÍVÁM ZRAK!

Výhradní distributor pro ČR a SR:

Používání digitálních zařízení nás nutí korigovat vidění na blízko a na střední vzdálenost.
V této souvislosti je důležitý plynulý přechod k vidění na střední vzdálenost (tzv. digitální vzdálenost
od 40 cm do 3 metrů)!

Množství digitálních zařízení význačně narůstá. Chytré telefony, počítače, tablety nebo navigace
jsou dnes již běžnou součástí našich životů.
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OFTALMOLOGIE

Aby bylo možné stanovit 
vhodnou léčbu a řešit zá-

važná onemocnění předního 
segmentu oka, neustále se 
vyvíjejí a rozšiřují nové techni-
ky. Pro konkrétní léčbu dané-
ho onemocnění povrchu oka 
vzniká jasný léčebný protokol 
s rozsahem možných léčebných 
postupů od transplantace amni-
ové membrány až po implanta-
ci keratoprotézy.

V mnoha případech lze provádět 
autologní transplantaci kmenových bu-
něk plus amniové membrány, v případě 
potřeby pak perforující keratoplastiku. 
Tam, kde dojde k oboustranné ztrátě 
kmenových buněk, avšak povrch oka 
zůstává vlhký, je jako vhodná léčba 
volena tzv. Bostonská rohovka. Pokud 
je však povrch oka suchý, nic nepřekoná 
modifikaci osteo-odontokeratoprotézy.

Amniová membrána má při rekon-
strukci očního povrchu široké využití. 
Může se použít k inkrustaci jako druh 
náhradní bazální membrány, nebo 

může být využita ke krytí, kde slouží jako 
bandážní kontaktní čočka. Lze ji také 
umístit ve více vrstvách jako alternativu 
k povrchové lamelární keratoplastice. 
Používala se i při léčbě bulózní kera-
topatie, neurotrofických vředů, též 
v chirurgii pterygia a revizi filtračních 
bublin. V dnešní době se používá také 
jako živná půda při kultivaci limbálních 
buněk pro použití limbálního štěpu. 
Typickou indikací pro takovou techniku 
je nedostatek kmenových limbálních 
buněk po popálení, chemickém polep-
tání, úrazu či onemocnění. Úbytek kme-

obnova 

předního 
segmentu oka
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nových limbálních buněk způsobuje 
stálé defekty v epitelu rohovky, zjizvení 
stromatu a symblefaron. 

V případě, že dojde k úplné, jedno-
stranné ztrátě kmenových buněk, je 
transplantace pomocí amniové mem-
brány nedostačující, protože nenasta-
ne obnova kmenových buněk. Je tedy 

zapotřebí transplantace kmenových 
limbálních buněk, případně penetrující 
keratoplastika. 

Místem nejčastějšího odběru pro 
transplantát kmenových limbálních bu-
něk je spojivkový limbální štěp dárcov-
ského oka. Výhodou je, že se neočekávají 
jakákoliv imunitní rizika spojená s od-
mítnutím limbálního štěpu, není proto 
potřeba doporučit pacientovi intenzivní 
a dlouhotrvající systematickou imuno-
supresní léčbu. Hlavní nevýhodou, i když 
nepatrnou, je potřeba chirurgického 
zákroku na normálním oku. Expanze 
ex-vivo kmenových limbálních buněk 
na živné půdě amniové membrány 
může maximálně navýšit počet těchto 
buněk potřebných pro transplantaci. 
Nadále probíhají i studie, které zkoumají 
jako alternativu v takových případech 
možnost využití kmenových buněk 
sliznice dutiny ústní.

Úloha keratoprotézy   

Pro pacienty, u kterých je nedostatek 
bilaterálních kmenových limbálních 
buněk, bývá jednou z možností získání 
štěpu od rodinného příslušníka, až poté 

od dárce. Přesto může být zahájena in-
tenzivní imunosupresní léčba, prognóza 
však nebývá optimistická. V takových pří-
padech se rohovkoví chirurgové vracejí 
ke keratoprotéze.

Dnes jsou prakticky k dispozici jen 
dvě nejrozšířenější provedení kerato-
protéz, i když návrhů existuje celá řada. 

Jedná se o protézu Boston KPro typ 1 
a osteo-odontokeratoprotézu (OOKP), 
která byla poprvé použita už v 60. letech 
minulého století. Rozhodnutí, jaký typ 
protézy při léčbě použít, závisí na stavu 
oka pacienta.

Protéza Boston KPro typ 1
Standardní protéza Boston KPro má 

šroubek s matičkou a skládá se ze dvou 
tenkých PMMA plátků o síle 0,9 mm, 
které jsou připevněny na dárcovský 
rohovkový terč. Ten je následně našitý 
na oko příjemce. Indikací k tomuto zá-
kroku může být nedostatek kmenových 
limbálních buněk, ale jen v případě, že 
oko je vlhké a má zachované funkční 
mrkání.

Osteo-odontokeratoprotéza (OOKP)    
OOKP využívá plátek zubní kosti, 

který je překrytý sliznicí dutiny ústní jako 
lemem pro PMMA optiku. Tato metoda 
je indikována také při nedostatku kme-
nových limbálních buněk a částečně 
při diagnóze keratokonjunktivitis sicca. 
Vzhledem k obtížné a časově náročné 
povaze implantace jsou tyto transplan-
táty určeny pacientům s oboustranně 
slepou rohovkou, většinou již v konečné 

fázi těžkého onemocnění rohovkové 
tkáně, nebo pro oči po poleptání či 
popálení, v některých případech pro 
suché oči.

Implantace keratoprotézy Boston 
KPro typ 1 je jen málo odlišná od stan-
dardní penetrující keratoplastiky. Patří tak 
mezi nejčastěji používaný typ keratopro-
tézy, celkově provádí 100 chirurgů okolo 
1 000 implantací ročně. Pacient musí 
celoživotně užívat lokální antibiotika 
a bandáž kontaktními čočkami.

Zkoušelo se i použití jiných typů, 
např.: protézy AlphaCor keratoprosthe-
sis – měla stejné indikace použití jako 
protéza Boston KPro, pro svoji nestabilitu 
se však již nevyrábí. Protéza temprano 
keratoprosthesis využívala lem z holenní 
kosti, což bylo přínosné pro pacienty se 
suchýma očima, kteří již neměli zuby, jež 
by byly použitelné pro kultivaci OOKP. 

U protéz typu OOKP existují i jistá 
omezení, u některých pacientů je riziko-
vým faktorem vznik glaukomu. Možnost 
rizika vzniku nebo rozvoje glaukomu 
navozená takovým zákrokem bude však 
mnohem nižší, pokud je nitrooční tlak 
kompenzovaný od počátku po prove-
dení drenážní implantace u glaukomu. 

Závěr

V případech oboustranného suché-
ho oka se žádná z technik nevyrovná 
OOKP. O možnostech léčby tímto způ-
sobem by měl být pacient vždy informo-
ván. Samozřejmostí u těchto zákroků je, 
že jsou prováděny ve vysoce specializo-
vaných centrech. Pokud se použije krycí 
kosmetický štít, je pak obtížné říct, které 
z očí prodělalo keratoprotetický zákrok. 

Mgr. Sylvie Petrová, 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Klinika nemocí očních a optometrie 
a Katedra optometrie a ortoptiky 

LF MU v Brně

Literatura:

Grabner, G.: Surface repairs. ESCRS, Vol. 17, Issue 10, 

2012, p. 18.
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Kontrola 
stereoskopického 
vidění

Stereoskopické vidění (prostorové 
vidění) je nejvyšší a nejkvalitnější stupeň 
binokulárního vidění. V dnešní době je 
právě stereoskopické vidění velmi vyža-
dováno a také často silně zatěžováno. 
Vývoj 3D televizí, filmů a podobných 
technických novinek klade na celý 
vizuální systém výrazně vyšší nároky. 
Bez kvalitního stereoskopického vidění 
se také neobejdou chirurgové pracující 

pod mikroskopem, vědci, kontroloři 
v elektroprůmyslu a stovky dalších 
podobných zaměstnání. Je tedy zcela 
přirozené a samozřejmé, že klienti při-
cházející na měření zraku k optometris-
tovi začínají vyžadovat i kontrolu tohoto 
druhu vidění.

Stereoskopické vidění je především 
výsledkem struktury sítnice – Panu-
mova prostoru. Celá řada klientů, kteří 
mají nesprávně předepsány a zhoto-
veny brýle, je o tento nejvyšší stupeň 
vidění ochuzena. Optometrista může 
ke správnému stereoskopickému vidění 

přispět správnou binokulární korekcí, 
popřípadě může provést jednoduché 
testy na ověření stereoskopického vi-
dění a jeho kvality. Na obr. 1 je stručně 
vysvětlen princip stereoskopického 
vidění.

Pokud oči spolupracují (binokulár-
ní vidění), je bod A zobrazen na sítnici 
na tzv. korespondující (spolupracují-
cí – odpovídající) místa. Následně je 
bod A zpracován mozkem jako jeden 
bod. Pokud budeme dále f ixovat 
bod A a před tento bod blíže k očím 
přidáme bod B (ve vzdálenosti ∆a), 

subjektivní 

refrakce 
do blízka

OPTOMETRIE

3. část
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zobrazí se tento bod na sítnici jako 
posunutý od bodu A. My ho uvidíme 
lehce dvojitě (fyziologická diplopie), 
mozek však dokáže i tento bod spojit 
v jeden a tím získá prostorové – ste-
reoskopické vidění. Toto posunutí 
vzniká pod úhlem, který získáme tak, 
že prodloužíme (promítneme) bod B 
do roviny bodu A. Tím nám v rovině 
bodu A (tzv. horopteru) vzniknou 
dva body B – pro pravé oko a levé 
oko. Vzdálenost těchto dvou bodů 
je označena písmenem Y. Pokud by-
chom si teoreticky představili, že ze 
dvou očí vytvoříme jedno kyklopské 
oko, tak právě úhel, který je mezi body 
B

P
 a B

L
, je stereoskopický úhel, který 

přesně charakterizuje prostorové  
3D vidění. Čím je tento úhel menší, 
tím je stereoskopické vidění lepší.

Stereoskopický úhel je matematicky 
vyjádřen následujícím vzorcem:

P  PD vzdálenost středu pupil
∆av   vzdálenost druhého bodu 

(bodu B)
a   vzdálenost, na kterou je vše 

pozorováno (vzdálenost fixo-
vaného bodu A)

Možnosti měření 
a testování 
stereoskopického vidění

Optometrista má k dispozici celou 
řadu možností. Základním předpokla-
dem pro kontrolu je separace obrazu 
(testovaná osoba musí samozřejmě 
mít skvělou předcházející binokulární 
korekci) a rozdělení vjemu pro pravé oko 
a levé oko. Kontrola probíhá nejčastěji 
pomocí polarizace nebo zeleno-červe-
ného filtru. Velmi často se používá test 
vyobrazený na obr. 2 a 3.

Pokud má testovaná osoba správné 
stereoskopické vidění, vidí prostorově 
tak, že nad tečkou i pod tečkou je jedna 
čárka, přičemž dolní je blíže a horní dále 
(nebo opačně podle úhlu polarizace).

Pokud není dosaženo tohoto op-
timálního stavu, je možné provést 

drobnou korekci pomocí prizmat. Tento 
test je v praxi více používán do dálky. 
Pro kontrolu stereoskopického vidění 
na blízko se používají testy s možností 
změření stereoskopického úhlu v urči-
tém rozmezí.

Test umožňuje kontrolu kvality vidění 
v rozsahu od 800 do 40 úhlových vteřin.

Testovaná osoba má za úkol s nasa-
zenými polarizačními brýlemi rozpoznat, 
který kroužek je k ní blíže. Postupně se 
zmenšuje stereoskopický úhel a tím 
i kroužek stále méně a méně vystupuje 
z testované podložky. Je složitější poznat, 
který je prostorový, čímž se určí kvalita 
stereoskopického vidění. 

Funkční kontrola   

Kontrola funkčnosti vizuálního sys-
tému se v zásadě vykonává jako jedna 
z prvních při měření zraku do blízka. 
Jedná se o velmi jednoduché testy, které 
mají ukázat schopnost konvergovat, 
akomodovat, fixovat a sledovat pohyb.

Test motility
Slouží ke kontrole svalové spolu-

práce obou očí, může prokázat možné 
poruchy očních svalů (obr. 4).

Způsob provedení testu:
•	 provádí se při běžném osvětlení 

místnosti,
•	 testovaná osoba se řídí pokyny 

optometristy,
•	 kontroluje se všech 9 směrů,
•	 pohledy se kontrolují v tomto 

pořadí – rovně, nahoru, vpravo 
nahoru, vpravo dolů...,

•	 hlava je fixována.

Sledujeme a vyhodnocujeme:
•	 klidnost a bezchybnost pohybu, 
•	 plynulost a přesnost fixace 

ve všech směrech, 
•	 nutnost pohybu hlavy a držení 

celého těla, 
•	 rozdíl mezi oběma očima mono-

kulárně, 
•	 kvalitu a rozdíl monokulárního 

a binokulárního vidění, 
•	 pohyb při uvolnění akomodace – 

vzdálení fixačního bodu.

Pravé oko

Pravé oko

Levé oko

Levé oko

obr. 1  Princip stereoskopického  vidění.

obr. 2, 3  Testy k měření stereoskopického vidění.

obr. 4  Test motility ke kontrole svalové spolu-
práce obou očí.
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Maximální bod konvergence    
Slouží k posouzení vergenčního pohybu a maximálního 

úhlu konvergence.

Způsob provedení testu:
•	 provádí se při běžném osvětlení místnosti,
•	 test začíná ve vzdálenosti 50 cm,
•	 stanoví se fixační bod (fixační tyčinka),
•	 musí být přítomno binokulární vidění,
•	 pomalý a plynulý pohyb směrem k nosu až po zrušení 

fúze (dvojitý obraz),
•	 postupné vzdalování (opětovné spojení obrazu – fúze).

Sledujeme a vyhodnocujeme:
•	 maximální bod konvergence, jenž je nezávislý na věku;
•	 bod zvratu je ve vzdálenosti 8 cm, bod složení max. 8 cm 

od bodu zvratu ve směru od nosu; 
•	 plynulost a klidnost pohybu, 
•	 pohyb hlavy, mimiku, 
•	 signalizaci stresu a bolesti, 
•	 zlepšení při uvolnění,
•	 redukci maximálního bodu konvergence při opakování.

Sakadické testy 
(skok P-L, blízko-dálka)    

Slouží k posouzení rychlosti orientace, fixace a identifikace.

Způsob provedení testu:
•	 provádí se při běžném osvětlení místnosti,
•	 jsou dány dva fixační objekty,
•	 vzdálenost objektu je přibližně 40 cm,
•	 rozteč objektů je 30–40 cm,
•	 testuje se bez pohybu hlavy,
•	 měření probíhá na základě pokynů optometristy,
•	 test probíhá nejdříve monokulárně, pak binokulárně,
•	 kontrolují se směry horizontálně, vertikálně, diagonálně,
•	 doba 30 ms 5x.

Sledujeme a vyhodnocujeme:
•	 přesnost (četnost přeskoků a podskoků), 
•	 rychlost, výdrž, pozornost a soustředěnost, 
•	 pohyb hlavy, mimiku, signalizaci napětí.

Vyhodnocení rychlosti:
1 cyklus = 1x blízko-dálka-blízko

Dospělý člověk: 1 cyklus = 1 sekunda  
Žák 1. třídy: 1 cyklus = 4,5 sekundy
Žák 3. třídy: 1 cyklus = 3,5 sekundy
Žák 5. třídy: 1 cyklus = 2,5 sekundy

Doporučení: 
po každé korekci vyzkoušet test znovu.

Amslerova mřížka
Jedná se o jednoduchý test centrálního vidění. Doporučuje 

se jeho použití u každé presbyopické korekce.

Závěr

Korekce na blízko díky současným vysokým nárokům 
na práci do blízka (počítače, telefony, iPady...) vyžaduje i od op-
tometristy větší soustředěnost a pozornost. V dnešní době se již 
nelze spolehnout pouze na jednoduché určení adice. Moderní 
možnosti korekce do blízka vyžadují i moderní přístup.

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

SPOLEČNOST FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.,
KTERÁ PROVOZUJE SÍŤ OPTIK GRANDOPTICAL,

HLEDÁ PRO POSÍLENÍ TÝMU

POŽADUJEME:
• adekvátní vzdělání 

v oboru optometrie,
• komunikativnost, 
• příjemné vystupování, 
• chuť učit se nové věci, 
• flexibilitu, 
• zodpovědnost, 
• profesionální přístup 

k zákazníkům.

NABÍZÍME:
• výborné platové podmínky, 
• zázemí a stabilitu 

mezinárodní společnosti, 
• odbornou práci 

v příjemném prostředí,
• další vzdělávání,
• zaměstnanecké benefity.

Nabídky posílejte na 
e-mailovou adresu 
pavel.konvar@grandoptical.cz 
nebo volejte na telefonní 
číslo 602 358 580.

OPTOMETRISTA
na plný/poloviční úvazek

pro prodejny Ústí nad Labem, Karlovy Vary

vhodného pracovníka na pozici:

inzerce
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ZAJÍMAVOSTI

Voda je recyklovatelná, ben-
zin nikoliv. Odpadní vody 

je možné čistit, paliva jsou však 
po využití ztracena. Elektrický 
proud potřebuje fosilní paliva, 
jako je uhlí, ropa, plyn, nebo 
zanechává radionuklidy, které 
se musejí po tisíce let bezpečně 
udržovat mimo biosféru. Jestli-
že nerostné bohatství dochází 
a dnešní atomový odpad bude 
muset být spravován mnoha 
příštími generacemi, je globální 
udržitelnost sporná. Jsou na-
proti tomu obnovitelné energie 
schopny dodávat proud k získání 
materiálu na výrobu jedné jediné 
série brýlových obrub? Je možné 
brýlové obruby recyklovat tak, 
aby tím netrpěla kvalita pozděj-
ších výrobků? Postačí sekundární 
suroviny z recyklovaných odpadů, 
nebo se budou muset používat 
primární suroviny jako uhlí a rudy, 

aby bylo možno brýlové obruby 
vyrábět? Smíme brýle na konci je-
jich obvyklé životnosti s klidným 
svědomím vhodit do popelnice?

Na rozdíl od recyklace skla ze starých 
lahví dochází při recyklaci pro kvalitní vý-
robky k úbytku. Podíváme-li se na věc zcela 
globálně, je opětovné zhodnocování šrotu 
na kovy dále ovlivňováno jen celosvěto-
vým ekonomickým růstem. Každý kov 
se také z hlediska recyklace chová jiným 
způsobem. Následkem toho může kvóta 
opětovného zhodnocení kovu dosáhnout 
jen určitého procentuálního podílu. Využí-
vání primárních surovin je proto nezbytné.

Při tavení minerálů je energie vynalo-
žená na výrobek vždy vysoká. Vzhledem 
k tomu, že kovy nejsou v zemské kůře ob-
saženy jako pevné kovové částice, musí se 
hledat rudy, které obsahují kationty (klad-
né ionty) kovů. Abychom se však dostali 
k určitým atomům kovů, je nutné použít 
velké množství tepelné energie. 

Méně reaktivní kovy jako železo, nikl, zi-
nek nebo cín je možné vyrábět chemickou 
cestou pomocí termické redukce. Nejdříve 

se pražením nebo hořením převádějí 
sulfidy a karbonáty na oxidy. Následně se 
kationty kovů v oxidu oddělí od neme-
talických iontů, přičemž se používá uhlí, 
a to jednak jako nositel tepelné energie, 
jednak jako redukční činidlo. Vzniká nejen 
kov podle nomenklatury rudy, nýbrž i další 
doprovodné kovy podle složení horniny. 
Struska, která plave na povrchu taveniny, 
často není odpadovým produktem, nýbrž 
sestává z iontových vazeb, které nejsou 
teplem z uhlí redukovatelné, jako např. ze 
znečištěného oxidu titanu nebo korundu. 
Jako produkt redukce kromě toho vzniká 
problematický oxid uhličitý. 

Rudy a sekundární 
suroviny pro výrobu 
kovových brýlových 
obrub

Výroba oceli tvoří celosvětově nej-
větší odvětví metalurgického průmyslu. 
Kationty železa (vázané v rudě), obsažené 
v zemské kůře, jsou nevyčerpatelné. 
Ocel jako materiál má rozmanité oblasti 
použití: od stavby mostů přes strojírenství 

zamyšlení nad 

udržitelností 
brýlových obrub

1. částkovové brýlové obruby
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až po nepatrný šroubek. Ocel se dnes ze 
45 % recykluje. Železo i ocel se vyrábějí 
přibližně z poloviny ze šrotu, přičemž se 
používají hlavně elektrické obloukové 
pece, které stále více vytlačují klasické 
vysoké pece. Potřebná energie je přimě-
řeně menší, protože z hlediska tepelného 
hospodářství musí být dosaženo jen 
teploty tavení železa, nikoliv navíc tep-
loty tavení rudy. Kovové brýlové obruby, 
obzvláště klouby vrtaných brýlí, se stále 
více vyrábějí z chromových ocelí, které je 
možno rozpoznat podle vysoké pevnosti 
a silného feromagnetizmu. 

Neželezné kovy

Neželezné kovy se získávají jedině 
z rud. Zdaleka všechny se však nedají 
vyrábět metodou redukce s uhlím. Ně-
které je možné získat jen chemicky kom-
plikovanou vícenásobnou redukcí nebo 
elektrolýzou, což je spojeno s příslušně 
vysokým množstvím energie ve formě 
elektrického proudu. Neželezné kovy se 
– stejně jako ocel – recyklují. Z hlediska 
množství sice vzniká nejvíc kovového 
odpadu u oceli, neželezný šrot je však také 
důležitým sekundárním zdrojem surovin.

K nejdůležitějším neželezným kovům, 
které se používají v oční optice, patří měď, 
nikl, chrom, titan, hliník, zinek, cín a hořčík. 
Z těchto neželezných kovů se především 
legují kovové brýlové obruby. Slitina, 
tedy směs čistých kovů, vyniká mimo 
jiné speciálními vlastnostmi, které jsou 
vyžadovány od brýlových obrub. 

Měď v brýlových obrubách   
Sloučeniny na bázi mědi nalezneme 

téměř u všech obrub, proto je měď na prv-
ním místě mezi potřebnými kovy. Doly 
na měď však na celém světě nezadržitelně 
spějí ke konci, proto by se měla spotřeba 
mědi brát obzvláště z hlediska udržitelnos-
ti. Na místě je tedy snaha o zvýšení mož-
nosti opětovného zhodnocení. V Evropě 
činí kvóta recyklace momentálně 41 %. 
Logistika mědi jako sekundární suroviny 
(z nasbíraných starých měděných dílů) ov-
šem není zcela jednoduchá: elektrický šrot 
z Evropy, který byl prodáván do centrální 
Afriky, kde byl za minimální mzdy tříděn, 
otevírá otázku sociální udržitelnosti. 

Chrom
K získání chromu z chromové rudy je 

zapotřebí hliník. Redukcí uhlí se z této rudy 
dá získávat železo a zbývá oxid chromu. 
K jeho separaci se jako redukční činidlo 
používá hliník v termitovém procesu. Tento 
energeticky náročný proces by opravňoval 
k vysoké kvótě recyklace, která ovšem ne-
existuje. Podle studie Technické univerzity 
v Berlíně problém spočívá v nízké dostup-
nosti chromového a nerezového šrotu, 
která nemůže držet krok s celosvětovou 
potřebou chromu. Chrom se tedy získává 
převážně z rud, aby bylo možno pokrýt 
jeho potřebu.

Titan
Titan je poměrně nový kov. Čistý titan 

se poprvé podařilo vyrobit (Titan-pure) 
v roce 1938. Titanové rudy rutil a ilmenit 
sice nepatří k vzácným rudám, na druhé 
straně je však k výrobě titanu nutná tech-
nologicky náročná trojnásobná redukce. 
Nejdříve se ruda smíchá s uhlím a taví se. 
Přitom se odloučí uhlím redukovatelné 
oxidy kovů na doprovodné kovy a odpo-
vídajícím způsobem se použijí. V dalším 
kroku se struska upraví na oxid titaničitý, 
který se částečně používá pro jiné aplika-
ce v oční optice. V obou dalších krocích 
redukce se pak přes chlor a hořčík získá 
titanová houba. Použití titanu při výrobě 
brýlových obrub je zajímavé vzhledem 
k jeho nízké hustotě (4,2 g/cm3), pevnosti 
a uznávané nealergičnosti, kterou lze vy-
světlit komplikovanou výrobní technologií: 
chemická afinita Ti k O

2
 je tak vysoká, že 

jemně krystalická vrstvička oxidu titanu, 
která se vytvoří na každém povrchu titanu, 
jenž je vystaven vzduchu, chrání lidskou 
pokožku před stykem s vlastním kovem. 
Recyklace titanu byla v Evropě umožněna 
teprve před několika málo lety. 

Hliník
Hliník vzniká elektrolytickou redukcí 

taveniny korundu. Korund se může čerpat 
jako struska z tavenin jiných kovů, nebo 
se nachází v tavenině rudy bauxitu, který 
se skládá přibližně ze 40 % Al

2
O

3
. U této 

technologie jsou tavicí vany z grafitového 
uhlí zapojeny jako katoda, ve které se z ko-
rundové taveniny elektrolyticky vylučuje 
hliník. Potřebná energie pro získání hliníku 
je ovšem extrémně vysoká: na vyrobení 

jedné tuny hliníku je třeba elektrický vý-
kon 13 500 kWh. Pro srovnání: v ročním 
průměru by v německých zeměpisných 
šířkách muselo 900 rodinných domků 
(jedno malé město) s 900 běžnými foto-
voltaickými střechami poskytovat po celý 
den vyrobený proud továrně na hliník, 
aby bylo možno vyrobit jednu tunu 
hliníku (pro sérii asi 50 000 hliníkových 
obrub)! Vztah mezi primárním hliníkem 
a obnovitelnou energií je známý. Kvóta 
recyklace hliníku je ekonomicky na 80 % 
a pro sekundární zpětné získávání vy-
žaduje pouze 6 % energie pro primární 

obr. 1 Výroba profilového drátu ze slitiny na bázi 
niklu na výrobu brýlových obrub.
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výrobu. Tato výhodná čísla se vysvětlují 
nízkou teplotou tavení tohoto kovu, která 
je 660 °C, a s tím spojeným chováním 
při vylučování jiných kovů. Při výrobě 
hliníkových obrub se podobně jako při 
výrobě letadel používá duraluminium, 
slitina na bázi 95 % hliníku, která je s hmot-
ností 2,9 g/cm3 lehčí než ocel. Při použití 
hořčíku a mědi jako legovacích přísad se 
z ní stává slitina pevná jako ocel.

Hořčík
Hořčík je produkt dolomitické horni-

ny. Tato alpská hornina má složení na bázi 
uhličitanu hořečnatovápenatého. Prvním 
krokem při výrobě je spuštění redukce 
pomocí chloridu. Vzniklý MgCl

2
 se poté 

redukuje tavnou elektrolýzou na hořčík. 
Hořčík se mimo jiné používá jako lehký 
konstrukční materiál v automobilovém 
průmyslu. Recyklace hořčíku je v sou-
časnosti možná jen při známém složení 
daného šrotu. Brýlové obruby z hořčíku se 
vyznačují mimořádnou lehkostí; hustota 
tohoto kovu je pouze 1,7 g/cm3. 

Výroba  
brýlových obrub

Alpaka a její deriváty jsou slitiny 
na bázi mědi, které se většinou použí-
vají při výrobě brýlových obrub. Hustota 
složeniny z mědi, niklu a zinku je asi 
8,5 g/cm3. V následujících odstavcích si 
blíže popíšeme koloběh brýlové obruby 
z těchto materiálů. Vyrábí se z nich části 
můstků, stěžejky, části kloubů. Očnice, 
stranice nebo také díly můstků jsou 
vyrobeny z monelu, který patří ke sliti-
nám na bázi niklu. Držáky sedýlek, které 
jsou kvůli přizpůsobení zvlášť plasticky 
ohebné, jsou často vyráběny z cínového 
bronzu 6, slitiny mědi a cínu s podílem 
mědi asi 94 %. Vložky, do kterých se 
později zaklapnou sedýlka, musejí být 
pružně elastické, proto se vyrábějí z vy-
tvrzovaných niklových bronzů. Slitiny 
na bázi mědi a niklu jsou tvářecí slitiny, 
které se především odlévají do kokil. 
Tyto ingoty se válcují a táhnou na ple-
chy nebo dráty. Přitom dochází k po-
žadovanému zpevňování za studena. 
Stranice se často lisují, razí a profilují 
z plechu. Koncovka stranice se většinou 

strojně ková do kulata a tím se rovněž 
za studena zpevňuje. Části kloubů se 
nejdříve rovněž válcují do profilu, pak 
se řežou a poté se třískovým obráběním 
zpracovávají na klouby. Díly můstků se 
mohou vyrábět buď z drátového nebo 
plochého polotovaru, nebo z odstředivě 
litého polotovaru. Na obr. 1 je znázorněn 
zrod slitiny na bázi niklu na profilový drát 
pro výrobu obruby.

Vlastní sestavení se provádí v dílnách 
na montáž brýlových obrub. Ohýbání 
okrajů většinou vykonávají počítačem 
řízené ohýbačky, méně často se ohýbají 
ručně. Při spojování jednotlivých dílů 
pájením se používají stříbrné pájky, které 
jsou legovány ze stříbra a mědi. Jako 
tavidlo se používá většinou „Degussa h“ 
nebo nyní „Brace Tec“; je to chemicky 
méně toxický hydroxo fluoroboritan 
draselný, vodou rozpustná komplexní 
sůl. Stříbrné pájky s obsahem kadmia 
jsou dnes podle evropské vyhlášky 
o nebezpečných látkách zakázány 
a nesmí se již používat. Tyto pájky měly 
výhodu, že teplota tavení mohla být 
snížena z 650 °C na 550 °C – ideální pro 
deriváty alpaky. Nevýhodná je teplota 
varu těžkého kovu kadmia: odpařuje 
se při 767 °C. Při pájení se část odpaří 
působením plamene a je vdechována 
do plic, což může mít pro pracovníky ne-
příznivé následky. Zákazem z roku 2011 
se sociální udržitelnost stala povinností 
vůči evropským dílenským pracovníkům. 

Problematický nikl
Brýlové obruby s obsahem niklu 

bývají zpravidla povrchově upraveny. 
Jako poslední vrstva se často elektro-
lyticky nanáší slitina zlata nebo chrom. 
Galvanické lázně, které se k tomuto účelu 
používají, vyžadují kyselinu kyanovodí-
kovou (chemicky: HCNaq), jeden z nej-
nebezpečnějších anorganických jedů. 
Pozlacování se provádí pomocí soli zlata 
kyanozlatnanu draselného, který se roz-
pouští v kyselině kyanovodíkové. Vlastní 
obruba je přitom zapojena jako katoda, 
aby přijímala kationty zlata. Galvanické 
lázně v Evropě podléhají nejpřísnějším 
bezpečnostním předpisům. Povrstvené 
nebo plátované obruby vylučují difuzi 
niklu přes povrch obruby při pozdějším 
používání.

Likvidace a recyklace     

Oční optici někdy odevzdávají vy-
sloužilé brýle do sběren, které je předá-
vají k dalšímu používání v rozvojových 
zemích. Z energetického hlediska se 
jedná o trvalé řešení při zacházení se 
sběrovými materiály, protože kromě 
přepravy nevzniká žádná další potřeba 
energie. Většinu starých brýlí likvidují 
jejich nositelé do domácího odpadu, 
aniž by dělili likvidované materiály (skla, 
obruba). Pokud by se pravidelně likvido-
val velký počet brýlí, je z ekonomického 
hlediska účelné vyjmout skla a kov pře-
dat obchodníkovi se šrotem. 

Podle zákona o ekonomických 
cyklech z roku 1996 se dnes již nesmí 
zbytkový odpad ukládat na haldy bez 
předchozí úpravy. Tím vzrostl význam 
zařízení na spalování odpadů, do kterých 
se dostávají i vyřazené brýle. Tato zařízení 
předávají kovy zpět kovohutím.

Metalurgie dnes teoreticky dokáže 
rozložit téměř každou danou taveninu 
slitin ze sekundárních materiálů na ele-
mentární kovy. Je to ovšem energeticky 
příliš náročné, proto se slitiny taví a měří 
podle složení. Naměřená data jsou pro-
tokolována a vyhodnocována a podle 
těchto dat jsou nové taveniny příslušně 
rozděleny do šarží, to znamená, že 
podle požadovaného složení taveniny 
se slučují odpovídající množství čistých 
prvků nebo předslitin. Tím jsou opět 
dána množství taveniny, která odpovídají 
recepturám monelu, cínového bronzu, 
niklového bronzu atd. 

Shrnutí

Měď, nikl, chrom, titan, hliník, zinek, 
cín a hořčík se dají beze ztráty kvality 
znovu používat ze starých brýlových 
obrub. Od přidávání rud a redukčních 
prostředků přesto zcela upustit nelze.

Přeložil Ing. Karel Tenk

Literatura:

Schweinem, J.: Gedanken zur Nachhaltigkeit von 

Brillenfassungen, Teil 1: Metallbrillenfassungen, 

DOZ 2/2013, str. 46–50.



SAGITTA CUP 2013
Letošní ročník tradičního tenisového SAGITTA CUPu ve dnech 26.–28. dubna byl charakteristický 
především postupující generační výměnou na postech vítězů. Jak v kategorii jednotlivců, tak 
v kategorii dvojic se nezadržitelně dere do popředí mladá generace se zatím zdravými, sportem 
nedotčenými kostmi, vazy, klouby. Naštěstí v SAGITTA CUPu nejde o vítězství za každou cenu, 
ale jde především o setkání, navazování nových přátelství a kontaktů, příjemně prožité chvíle.

S novýmI víTězI

Už potřetí za sebou se stalo 
místem konání SAGITTA CUPu 
školicí a rekreační zařízení 
OÁZA Říčany. Účastníci turnaje 
zde nacházejí kromě výbor-
ně připravených tenisových 
dvorců především přátelské 
prostředí, ochotný a spolehlivý 
personál, optimální zázemí 
včetně výborných stravovacích 
a ubytovacích služeb.

Navzdory nejpesimističtějším dlouho i krátkodobým předpo-
vědím a prognózám českých i evropských meteorologů o dešti 
a krupobití o posledním dubnovém víkendu přivítalo účastníky 
15. ročníku SAGITTA CUPu v Říčanech to nejlepší tenisové počasí. 
Nádherně rozkvetlá květena všech barev vytvořila příjemnou 
kulisu pro tenis i jarní procházky, bohužel ne pro jedince se 
sklony k alergiím.

Podobně napínavou podívanou, jakou nám nabídlo finále sing-
lu, jsme si užili i ve finále deblu. Výhodu stoprocentní zdravotní 
dispozice plně využila dvojice Milan Sobek a Petr Novotný 
(vlevo), která po boji porazila finálové soupeře Josefa Koutníka 
a Damiána Veselého 6:3. Mia (v popředí) fandila a držela palce 
vítězné dvojici.

Letošní finále SAGITTA CUPu postavilo proti sobě dva nejlepší 
účastníky posledních dvou let. V něm po málo vídané a nesmírně 
kvalitní tenisové bitvě podlehl loňský vítěz Matěj Šnejdar loňské-
mu nováčkovi a vítězi B skupiny Oliverovi Čiernemu z Bratislavy 
ve dvou setech 1:6 a 2:6. Gesto Matěje má pouze symbolický cha-
rakter – místo odstřelu sebe nebo Olivera stačí usilovně trénovat 
a poctivě se připravit na odvetu v příštím ročníku SAGITTA CUPu.

Společenský večer spojený s udílením cen pro vítěze kategorie 
jednotlivců si naplno užívaly také nejmladší účastnice turnaje Ma-
ruška (vlevo) a Alenka, zatím pouze ve funkci doprovodu. Je však 
celkem dobře možné, že se díváme na příští vítězky, anebo alespoň 
účastnice dalších ročníků SAGITTA CUPu, z nichž ten nejbližší se 
uskuteční opět v posledním dubnovém víkendu 25.–27. 4. 2014.

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno
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ZAJÍMAVOSTI

nevidomý 
pacient 
ve zdravotnickém zařízení

6. část – závěr

Léky a lékárny   

Nevidomý pacient dostane od lékaře 
předpisy na léky. Co musí řešit navíc 
oproti vidícím pacientům?
•	 Pokud si chci informace na předpi-

su zkontrolovat, jak je přečtu?
•	 Jestliže chci získat o lécích předem 

nějaké další informace, budou mi 
jako nevidomému přístupné?

•	 Rozeznám od sebe jednotlivá 
balení léků?

•	 Bude si se mnou personál v lékárně 
vědět rady?

Označení léků
Mnoho léků je dnes již na krabičce 

opatřeno nápisem v Braillově písmu, 
který udává název, popřípadě sílu léku. 
Tisk na krabičce někdy bohužel není 
hmatově tak výrazný, jako je tomu u kla-
sického Braillova tisku, proto může jeho 
čtení některým nevidomým činit potíže, 
přesto je to velmi vítaná pomoc. Zatím 
však chybí údaj o době použitelnosti.

Příbalové letáky
Zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.) 

ukládá povinnost zpřístupnit příbalové 

letáky lidem se zrakovým postižením. 
„Držitel rozhodnutí o registraci humánní-
ho léčivého přípravku je povinen zajistit, 
aby údaje v příbalovém letáku humán-
ního léčivého přípravku byly na žádost 
nevidomých nebo slabozrakých nebo 
jejich organizace zpřístupněny ve formá-
tu pro nevidomé a slabozraké.“

V současné době mají nevidomí pa-
cienti možnost využít služby Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých 
(SONS) a kontaktovat její Navigační cen-
trum (www.navigace.sons.cz). Operátoři 
telefonické linky, uvedené na webových 
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stránkách Navigačního centra, mohou 
poslat klientovi příbalový leták e-mailem 
jako přiložený textový soubor, nebo 
mohou leták přečíst klientovi do tele-
fonu, popřípadě jej mohou namluvit 
na memobox (nejlépe konkrétní část, 
která klienta zajímá). Navigační centrum 
má k dispozici letáky ke všem lékům 
prodejným v České republice.

Nevidomí zájemci, kteří mají přístup 
na internet, mohou využít přímo webo-
vé stránky Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv (www.leky.sukl.cz), který zpřístup-
ňuje databázi všech léčivých přípravků 
a potravin pro zvláštní lékařské účely, 
jež jsou registrované v České republice.

Ke zprostředkování informací z pří-
balových letáků (případně receptu) 
mohou nevidomí pacienti následně 
využít placené i neplacené sociální služ-
by (předčitatelská služba, poradenské 
služby, pomoc dobrovolníků).

Užívání léků
K přípravě léků k užívání mohou 

nevidomí využít kompenzační pomůc-
ku – zásobník léků (existuje ve dvou 
variantách – denní nebo týdenní). Slouží 
ke stejným účelům jako obdobná po-
můcka pro vidící pacienty, ale je navíc 
doplněna popisky v Braillově písmu. 
Pro půlení tablet je možno využít další 
kompenzační pomůcku – půlič tablet, 
do nějž se tableta vloží a přiklopením 
víčka je rozdělena na dvě stejné části.

Před návštěvou lékárny     

Mnoho nevidomých (zejména pak 
z mladší generace) využívá internet 
s pomocí počítače s hlasovým nebo 
hmatovým výstupem. V případě, že má 
lékárna své webové stránky, pomůže 
nevidomému klientovi, pokud je na nich 
kromě adresy uvedena také dobře po-
psaná cesta od nejbližší zastávky MHD 
do lékárny.

Přístupnost 
a bezbariérovost

Prvním předpokladem úspěšné-
ho nákupu v lékárně je najít správně 
její vchod. Tady bude hrát hlavní roli 
zdatnost nevidomého v samostatném 

pohybu s bílou holí a znalost dané trasy. 
Lékárna pak může napomoci nainstalo-
váním zvukového orientačního majáku, 
což je akustické zařízení, které si může 
nevidomý spustit pomocí vysílačky 
obvykle zabudované v bílé holi. Kromě 
tónů lze do zvukového orientačního 
majáku nahrát také informace v podobě 
namluvené fráze. Pohyb uvnitř lékárny 
by v ideálním případě mohly zajišťovat 
vodicí linie – architektonické prvky zabu-
dované do podlahy podle daných pra-
videl. Takovéto opatření nevidomému 
umožňuje samostatný pohyb pomocí 
bílé hole a hmatového vjemu chodidel. 
Zvukové orientační majáky i vodicí linie 
se ve stále větší míře uplatňují ve ve-
řejných budovách. V lékárnách zatím 
budou výjimečnou záležitostí. Proto je 
na ochotě a schopnostech personálu 
lékárny pomoci nevidomému, který 
do jejich zařízení přichází.

Příchod do lékárny

Nevidomý zákazník může do lékár-
ny přijít sám, s doprovodem vidící osoby 
nebo s vodicím psem. Pokud přichází 
sám a v prostoru se orientuje pomocí 
bílé hole, pravděpodobně uvítá nabíd-
ku pomoci personálu lékárny, zejména 
pokud toto prostředí dobře nezná. 
Přichází-li s doprovodem, pomůže mu 
s orientací v místnosti jeho průvodce. 
V tomto případě je zásadním pravidlem 
pro komunikaci s nevidomým zákazní-
kem oslovení nevidomého zákazníka, 
nikoliv doprovázející osoby. Často se 
stává, že se vidící člověk ve věci nevido-
mého obrací na jeho vidícího průvodce. 
Zrakové postižení však nemusí být 
důvodem k tomu, aby si zákazník ne-
mohl vyřizovat své věci sám. Pokud se 
ovšem nevidomý se svým průvodcem 
o zastupování při vyřizování záležitostí 
dohodne, pak je na něm, aby tuto sku-
tečnost v komunikaci sdělil, popř. ji sdělí 
jeho průvodce.

Zásady komunikace 
se zákazníkem

Při komunikaci narážejí lidé s po-
stižením zraku na nejrůznější pro-
blémy. Většina z nich vyplývá z ne-

zkušenosti  vidících.  Př i  dodržení 
určitých zásad může vše proběhnout 
k oboustranné spokojenosti. O jaké 
zásady se jedná?
•	 Oslovte nevidomého jako první.
•	 Uvědomte si, že nevidomý nevidí 

gesta a mimiku, důležitý je mlu-
vený projev.

•	 Popisujte, co děláte: „Dávám 
vám dvě krabičky léku XY.“ Když 
budete mlčet, nevidomý neví, co 
se děje.

•	 Vyhněte se nejednoznačným 
pojmům jako „zde“ a „tam“. Místo 
toho specifikujte „asi metr před 
vámi“, „po vaší pravé ruce“ apod.

•	 V případě, že nevidomý zákazník 
přišel společně s doprovodem, 
hovořte přímo s nevidomým, 
nikoliv s jeho průvodcem.

•	 Nebojte se používat slova spo-
jená se zrakem (vidět, koukat 
apod.), i nevidomí lidé je běžně 
používají.

•	 Umožněte zákazníkovi, aby si in-
formace o léku nahrál na zvukový 
záznamník.

•	 Přistupujte k nevidomému stejně 
jako k jinému zákazníkovi, stačí 
jen přihlédnout ke specifikům vy-
plývajícím ze zrakového postižení.

Jak vypadá 
lékárna snů 
pro nevidomého 
pacienta

 z Má přehledné webové 
stránky obsahující mimo jiné 
popis trasy (pro nevidomé) 
od nejbližší zastávky hromad-
né dopravy.

 z Je vybavena zvukovým ori-
entačním majákem a vodicí-
mi liniemi.

 z Personál je odborně proško-
len v komunikaci s nevido-
mými a v doprovázení.

 z Lékárna nebrání vstupu nevi-
domého zákazníka s vodicím 
psem.
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Vstup vodicích psů 
do lékárny

Někteří nevidomí doprovázení vo-
dicím psem narážejí na problém zákazu 
vstupu psů do různých zařízení. Vodicího 
psa je nutno chápat jako kompenzační 
pomůcku, která pomáhá některým ne-
vidomým při orientaci a samostatném 
pohybu. Proto na něj nelze nahlížet jako 
na jiné běžné zvíře. Znemožnění vstupu 
s tímto psem může být vnímáno jako 
diskriminace osoby se zrakovým postiže-
ním. Na druhé straně je nutno zohlednit 
hygienické zásady a předpisy vztahující 
se k různým typům zařízení.

Vzhledem k nejasnostem ohledně 
vodicích psů nevidomých lidí v různých 
zařízeních uvádíme následující citaci 
z doporučení veřejného ochránce práv 
pro přístup vodicích a asistenčních psů 
do veřejných prostor (z 10. 8. 2010):

„Aby nedocházelo k diskriminaci 
zdravotně postižených osob, je třeba 
mít ve všech oblastech společenského 
života na paměti požadavek zajištění 
jejich přístupu ke všem činnostem, které 
mohou vykonávat osoby bez zdravotní-
ho postižení. Proto je třeba respektovat 
zvláštní status asistenčních a vodicích 
psů s ohledem na jejich speciální vý-
cvik. (...) Přístupu psů do zdravotnických 
zařízení by (...) mohla bránit hygienická 

a epidemiologická opatření, avšak tento 
aspekt není výslovně řešen. Zároveň 
jsou omezující opatření legitimní pouze 
v určitých prostorách zdravotnických 
zařízení.“

Čekání ve frontě
Lidé s těžkým postižením zraku mají 

většinou průkaz ZP, ZTP nebo ZTP/P, kte-
rý dokládá, že jsou držiteli mimořádných 
výhod I., II. nebo III. stupně (podle druhu 
a stupně postižení). Podle vyhlášky 
182/1991 Sb., mají lidé s tímto průkazem 
„nárok na přednost při osobním projed-
návání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto 
jednání delší čekání, zejména stání“. 
Ovšem „za osobní projednávání záleži-
tostí se nepovažuje nákup v obchodech 
ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických 
zařízeních“.

Ze zákona tedy nárok nevidomého 
na přednost ve frontě v lékárně nevy-
plývá. Je tedy na zvážení konkrétního 
lékárníka, zda v dané situaci přesto 
nenabídne nevidomému zákazníkovi 
přednost (zejména v tom případě, kdy 
je bez doprovodu a jeho orientace 
v interiéru a situaci je tedy náročnější). 
Je pravděpodobné, že tato situace 
nenastane příliš často a navíc takové 
usnadnění pro zdravotně postižené zá-

kazníky úspěšně funguje i v institucích, 
kterým to zákon přímo nenařizuje (např. 
obchody, restaurace, kulturní zařízení).

Placení
Při placení využívají nevidomí hmatu. 

Mince jsou poměrně dobře rozlišitelné 
podle kombinace tří znaků: velikosti 
mince, jejího tvaru (vytvarování okraje 
mince) a váhy. U bankovek je rozpo-
znání obtížnější, i když jsou různě velké. 
K jejich rozpoznání někteří nevidomí 
používají rozlišovač bankovek, což však 
bývá zdlouhavější. Jiní nevidomí zákaz-
níci si bankovky v peněžence uspořádají 
doma a toto uspořádání si pamatují. 
Není neobvyklé použití velké peněžen-
ky s oddělenými přihrádkami. Přesto je 
možné, že se nevidomý bez doprovodu 
na lékárníka obrátí s prosbou o pomoc 
při rozlišení bankovek i mincí.

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

shutterstock©



inteligentní brýle pro řidiče

Designová kolekce obrub 
všechny modely také v dioptrické variantě

www.drivewear.cz

zabarvení při
zatažené obloze

zabarvení za jasného 
slunečního světla v autě

zabarvení za jasného 
slunečního světla venku

OPTIKA ČIVICE s.r.o., Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
+420 466 798 303, +420 602 454 721, +420 602 435 052
e-mail: objednavka@optikacivice.cz, www.drivewear.cz



54

VELETRHY

Redakce časopisu Česká oční 
optika vnímala letošní ve-

letrh OPTA jako stručný ma-
nuál od firem, jak věřit svému 
nápadu, myšlence a umění 
riskovat, zkoušet nové. To je 
(nejen) v obchodě (a v této 
době) spolu s profesionalitou 
klíčem – ke spokojenosti toho, 
kdo nápad vymyslí, obchodníka 
i zákazníka. Synonymem této 
myšlenky se staly na letošním 
veletrhu OPTA dřevěné brýle.

Když se slovu či skutečnosti pojme-
nované slovem recese postavíte čelem, 
odešlete ji odpočívat v zápase na lavičku. 
V takovém momentě totiž přehazujete 
výhybku do režimu jiné uvažování, tedy 
jiné výsledky. Slova a uvažování formují 
skutečnost, je-li tedy určité slovo smě-
rováno mimo hru, je to začátek toho, 
aby přestalo mít dosah, jaký se snaží 
vyvolávat.

Obchod a optiky 
v současnosti

Když se redakce na letošním veletr-
hu OPTA ptala zástupců optik, jak v sou-
časnosti vedou své firmy a komunikují 
se zákazníky, vyslovilo několik dotáza-
ných zástupců firem, s nimiž budeme 
postupně zveřejňovat na stránkách 
časopisu rozhovory, v různých obmě-
nách základní recept. 

Zní: za prvé – nabízíme stále vysoce 
kvalitní brýle/výrobky, protože víme, že 
bude vždy existovat skupina těch, kteří 
slyší především na slovo kvalita (a mají 
na ni finance). Za druhé, zároveň však 
více než kdy jindy vymýšlíme varianty 
pro skupiny, které si nemohou dovolit 
za brýle nebo pomůcky vydat v sou-
časnosti peníze nutné na nezbytné 
životní potřeby (lidé starší, studenti, 
lidé neoplývající majetkem), proto jim 
nabízíme levnější varianty (neplést si 
se šuntem, to by od zavedené značky 
i zákazník, který má do kapsy hlouběji, 
bral jako podraz, neměl by totiž už 

komu věřit). Verzi šunt lze samozřejmě 
koupit (odjakživa) taky (podle zásad 
babiček: laciné dvakrát placené).

Jde o to, aby každý měl pomůcku, 
kterou potřebuje. V případě těch kom-
penzačních (lupy, naslouchadla) lze 
požádat o sociální příspěvek (ten stát 
přisoudí člověku podle výpisu z příjmů, 
aby bylo měřeno všem spravedlivým 
dílem – získají jej tedy opravdu ti po-
třební). 

Když tuto jednoduchou obchodní 
strategii shrneme, znamená postihnout 
jako vějíř širší spektrum zákazníků, ne-

opta 2013:
dřevěné brýle, naslouchadla 
a slovo na lavičce

OPTA v číslech

 z celková návštěvnost veletrhu: 
3 246 odborníků

 z 11,89 % zahraničních  
návštěvníků (ze 13 zemí)

 z 131 vystavujících firem,  
250 zastoupených značek
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zaměřovat se jen na jejich část, a pře-
devším se jim pozorně věnovat. Navíc 
nám u takového uvažování odpadá 
slovo sleva, které bývá často nedůstojné 
prodávajícího i nakupujícího. 

Těmto parametrům se podřizuje 
i výroba – podle získaných odpovědí 
se buď vyrábí pomůcka celá v Asii 
(levnější verze), anebo se kombinuje: 
komponenty Asie, celek a návrh Evropa 
(dražší verze). 

Invence  
aneb dřevěné brýle

Největší úspěch sklidily na letošním 
veletrhu dřevěné brýle FEB31st, model 
ARA (výrobce: Febbrario srl, vystavo-
vatel: Funforsun s.r.o.). Právem. Nový 
nápad. Neokoukané. Jiné. Barevně 
výrazné. Stánek firmy obklopovali v prů-
běhu veletrhu stále noví a noví příchozí. 
Proč? Zákazníky – jak profesionály, tak 
laiky – přitahují věci, které se vymykají 
už na první pohled. Tyto brýle určitě 
nepřehlédnete, přitahují pozornost 
svým neobvyklým řešením. 

Profesionalita aneb 
lupy a naslouchadla

Lupa Compact 4HD od nizozemské 
firmy Optelec-Tieman Group na letoš-
ním veletrhu získala ocenění TOP OPTA 
2013. Podle slov Břetislava Vernera 
z výrobního družstva Spektra, které lupu 
představilo, umí tato pomůcka nejen 
zvětšovat, ale také vyfotit, přesněji ře-
čeno „zmrazit“ obrázek, když například 
potřebujete přečíst cenovku na zboží 
v obchodě. Podrobnosti se dočtete 
v rozhovoru s Břetislavem Vernerem 
na následující straně.

Na veletrhu se letos představil 
i sortiment, který vedou v německých 
optikách, kde se zaměřují obecně 
na kompenzační pomůcky, tedy slu-
chadla zesilující zvuk. Na pohled ne-
nápadný stánek firmy PANTER, spol. 
s r.o. – Sennheiser zaujal redakci profe-
sionálním přístupem a představením 
sortimentu. Jedná se o pomůcky pro 
lidi se zhoršeným sluchem – na uši 
si člověk nasadí bezdrátová naslou-

chadla s vestavěnými mikrofony, jež 
jsou dole spojená. Ve spodní části se 
ovládají jednoduchým systémem ze-
silování. Pomůcka se dobíjí jako mobil. 
Redakce si na místě vyzkoušela, jak 
několik typů těchto pomůcek funguje: 
Audioport A 200 (naslouchadlo, které 
zesiluje zvuky v okolí), Sennheiser 
SET 830 TV a Sennheiser SET 840 TV 
(obě naslouchadla umožňují poslech 
televize) a Sennheiser SET 900 (spojuje 
obě funkce do jedné). Podle slov Hany 
Loukotové, která firmu na veletrhu za-
stupovala, se naslouchadla hodí např. 
i do divadla – jsou skládací, mají obal 
podobný brýlovému, po zhasnutí si je 
nasadíte, slyšíte zřetelně celé předsta-
vení a než se rozsvítí světla, vklouznou 
zpět do obalu. 

Roztok pro péči 
o kontaktní čočky

Vývojová fáze roztoku OPTI-FREE® 
PureMoist®, jenž získal ocenění TOP 
OPTA 2013, trvala podle informací 
od zástupkyně firmy ALCON Pharma-
ceuticals, s.r.o., Lucie Kobelkové šest 
let a výzkumný tým tvořilo sto padesát 
vědců. „Roztok se testoval na více znač-
kách kontaktních čoček. Před uvedením 
na trh proběhlo sedm klinických studií 
na 1 500 pacientech,“ uvedla zástup-
kyně firmy. Roztok obsahuje zvlhčující 
složku HydraGlyde®, která vytváří okolo 
čočky zvlhčující obal. 

Brýle v roce 2013, 
design stranic 

Stranice u brýlí mají v letošním roce 
prostší a čisté linie a pracují s geomet-
rickými tvary, anebo naopak designéři 
zkoušejí, kam až mohou nechat zajít 
svoji invenci a řemeslné dovednosti, 
a volí velmi výrazné tvary a barvy.

Např. firma ARDIX, spol. s r.o., na-
bízela na svém stánku brýle se strani-
cemi ve tvaru šachovnice nebo s tvary 
propojených kruhů. U distributora brýlí 
Finest Trade s.r.o. mohl zákazník zazna-
menat u brýlí bílé stranice s šupinami, 
tzn. hadí vzor, anebo výrazné stranice 

ve tvaru barevných trojúhelníků spo-
jených za sebou. Firma Mare spol. s r.o. 
u brýlí na stranicích propojovala tvary 
květin. Stranici, jež vypadá jako včelí 
plástev (brýle Analog), bylo možné 
si prohlédnout na stánku firmy Richi 
glasses s.r.o., která zároveň nabízela 
ohebné brýle z materiálu TR90, vhodné 
např. pro sport. 

U brýlí nás zaujala barva fialová 
(např. Marius Morel France SAS), růžová 
(AMBG, LTD, s.r.o.) a např. kombinace 
zlaté a fosforové (Mare spol. s r.o.).

Ocenění

Cenu TOP OPTA 2013 získaly:
•	 dřevěné brýle FEB31st, model 

Ara, výrobce: Febbrario srl, vysta-
vovatel: Funforsun s.r.o.;

•	 roztok na kontaktní čočky  
OPTI-FREE PureMoist, výrobce 
a vystavovatel: ALCON Pharma-
ceuticals, s.r.o.;

•	 kamerová čtecí lupa Compact 
4HD, výrobce: Optelec-Tieman 
Group, vystavovatel: Spektra, 
výrobní družstvo nevidomých;

•	 systém ImpressionIST® 3,  
výrobce a vystavovatel: Roden-
stock ČR s.r.o.

Cena TOP OPTA odborné veřejnosti 
2013 byla udělena dřevěným brýlím 
Vuerich B. skate kolekce, model Transi-
tion, výrobce: VUERICH BROTHERS, SCP, 
vystavovatel: Funforsun s.r.o.  

Příští rok se oční optici, optome-
tristé a oftalmologové sejdou v Brně 
14.–16. 2. již po dvacáté. A nebudou 
sami – jubilejní ročník veletrhu OPTA se 
bude v neděli překrývat s veletrhy Styl 
a Kabo, takže poslední den veletrhu lze 
využít jako prezentaci novinek módním 
návrhářům a stylistům, anebo naopak 
vyrazit mezi modelky, lingerie a kabelky.

Eva Klapalová
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O kamerové čtecí lupě Compact 4HD, 
která získala na letošním veletrhu 
OPTA ocenění TOP OPTA 2013, poskytl 
redakci informace ředitel družstva 
Spektra Břetislav Verner. Lupu vyrábí 
nizozemská firma Optelec-Tieman 
Group, družstvo Spektra je jejím dis-
tributorem. 

Zaujalo mě, že novou lupu, kterou 
představujete, lze použít venku a lze 
s ní i fotit.
Fotografování je doplňková funkce. 
Jedná se spíš o zmrazení obrázku, nikoli 
o vyfotografování v pravém slova smyslu, 
obrázek se totiž neukládá do paměti. 
Tato funkce se používá například při 
nákupu, když slabozraký uživatel nevidí 
na cenu. Cenovku si vyfotografuje, na-
staví si kontrastní režim a přečte si cenu. 
Primární funkcí lupy je zvětšování písma 
a větší zřetelnost čteného textu, čehož se 
dosahuje umělým kontrastem – v kon-
trastním čtecím režimu je text (popředí) 
zvýrazněn proti papíru (pozadí). Barvu 
popředí i pozadí lze nastavit s ohledem 
na zrakovou vadu klienta, např. při zvý-
šené citlivosti na světlo. 

V jakých rozmezích vaše lupa zvětšuje 
oproti klasickým lupám? Jaké nabízíte 
typy?
Lupa Compact 4HD má zvětšení v roz-
mezí 1,7 až 12krát a oproti klasickým 
lupám nabízí především nezkreslený 
obraz a větší zorné pole. 
Stolní kamerové lupy umožňují větší 
zvětšení (až 85krát). Taková zvětšení už 
však nelze realizovat v kapesním prove-
dení. Kapesní (přenosné) kamerové lupy 
nabízíme s obrazovkami od 3,5 palce 
(9 cm) do 7 palců (18 cm). Uživatel si 
vybírá z ucelené řady různých provedení 
podle toho, pro jaký účel lupu potřebuje, 
a hlavně s přihlédnutím k typu oční vady.

Kolik lupa stojí?
Nejlevnější, a tedy nejmenší stojí okolo 
5 000 Kč, ta nejdražší přenosná pak 
35 000 Kč. Lupa oceněná na veletrhu 
OPTA 2013 stojí přes 20 000 Kč. 

Mohou si ji lidé dovolit?
Tuto částku nemůže vydat ze svého příjmu 
každý, proto je vypracován systém Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR, v němž exis-
tuje možnost příspěvku na tuto pomůcku, 
a to přes Úřad práce. Žadatel vyplní formulář 
a ten je posouzen. Když má dotyčný odpo-
vídající diagnózu, má nárokový příspěvek 
na 90 % ceny, doplácí si 10 %.

Jak bude probíhat distribuce této po-
můcky? 
Kompenzační pomůcky pro nevidomé 
a slabozraké distribuujeme již více než 
dvacet let a běžně máme dvě stě až tři 
sta klientů ročně. Výrobek Compact 4HD, 
o kterém si povídáme, je na trhu od února 
letošního roku a zájemci si ho mohou 
vyzkoušet a koupit.

Lupa je zahraniční. Probíhá výzkum 
a vývoj takových pomůcek i v České 
republice?
Komunita potenciálních uživatelů je 
poměrně malá – jsou to lidé s těžkou 
slabozrakostí, kteří nemohou používat 
standardní lupy nebo brýle. Vývoj jen pro 
český trh se nevyplatí, protože stojí peníze 
a tuzemský trh je malý. 
Investující firmy mají ambice dodávat 
na celosvětový trh. Organizují si proto síť 
distributorů, v ČR je konkrétně zastupuje 
naše firma Spektra. Nizozemská firma 
Optelec, výrobce této lupy, zhruba každý 

rok až rok a půl pořádá setkání všech svých 
distributorů a získává od nich zpětnou 
vazbu z terénu. Můžeme tak ovlivnit, co 
se na trhu objeví příště.

Vybavíte si, jaké připomínky (obecně) jste 
například měli na nizozemského výrobce, 
které pak vzal v potaz?
V poslední době např. požadavek na úpra-
vu firmwaru kapesní kamerové lupy tak, 
aby preferovaný čtecí režim lupy – tj. režim, 
který se objeví po zapnutí přístroje – byl 
změněn na kontrastní.

Jakou pomůcku jste nejčastěji distribuo-
vali za posledních pět let – o co měli vaši 
zákazníci největší zájem?
Převážná část našich klientů jsou lidé 
těžce slabozrací, kteří si většinou pořizo-
vali zpřístupněné počítače (tzv. digitální 
lupy) nebo kamerové lupy, o nichž jsme 
si povídali.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: archiv společnosti Spektra.

lupa, která pomáhá při nakupování
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Jaký je poslední módní trend 
v optice? Jsou to dřevěné brýle, které 
teď zažívají vlnu popularity v USA 
a v Evropě. „Čekáme, že se dostanou 
i do České republiky. Jde o novou 
módní záležitost nejen pro mladé,“ 
říká Lucie Čubíková ze společnosti 
Funforsun s.r.o., která na veletrhu 
OPTA dřevěné brýle prezentovala.

„Jde o stoprocentní dřevo. Máme 
tři značky, které nabízejí různé druhy 
dřeva. Brýle mohou být z topolu, 
bambusu, ebenu, mahagonu a exo-
tických afrických dřevin. Specialitou je 
kolekce z recyklovaných skateboardů 
z javoru,“ pokračuje Čubíková.

Od tradičních brýlí z plastů či 
kovu se ty dřevěné nijak zásadně ne-
liší. „Když na ně šlápnete nebo na ně 
sednete, tak vám prasknou. Výdrž 
je prostě stejná jako u normálních 
brýlí,“ vysvětluje Čubíková a dodává: 
„Všechny brýle jsou potaženy spe-
ciálním olejem, který je chrání proti 
potu, vodě, mrazům a vlhkosti. Brýle 
byly dokonce testovány čtyři měsíce 
ve slané vodě a nic se jim nestalo.“

Hlavní předností dřevěných brýlí 
je jejich originalita. Pokud si vyberete 
obruby z italské kolekce, dostanete 
brýle na míru, protože si můžete zvolit 
jakoukoliv barvu. Obruby tvoří třináct 
vrstev a zákazník si může zvolit barvu 
vrstev podle vlastního vkusu. Tudíž 
možnost, že potkáte někoho s na-
prosto stejným barevným spektrem, 
je stejně pravděpodobná jako výhra 
ve španělské loterii. 

Rebelující teenagery pravděpo-
dobně zaujme kolekce z použitých 
skateboardů. „Jde o ruční výrobu dvou 
bratrů v Barceloně. Nakoupí skate-
boardy a poskytnou je skateboardis-
tům k užívání. Jakmile skateboardy 
doslouží a zlomí se, pošlou je majitelé 
zpět zmíněným bratrům, kteří z nich 
vyřežou brýle. Každé brýle jsou tedy 

originální, protože bratři nikdy neví, 
jaký skateboard jim dorazí a jakou 
bude mít barvu,“ popisuje Čubíková.

Cena dřevěných brýlí se pohybuje 
v závislosti na značce. U nejluxusnější 
italské značky je cena 9 500 Kč za čiré 
brýle a 10 490 Kč za brýle s polarizač-
ními skly, sluneční brýle stojí 9 890 Kč. 
Ovšem například za americkou kvalitu 
zaplatíte jen 2 600 až 3 600 Kč.

Aleš Sirný
redakce

Foto: Petr Fajkoš

dřevěné brýle na míru
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VELETRHY

Již 46. ročník veletrhu se bude 
letos konat v Paříži ve dnech  

26.–29. září 2013. 

Veletrh má dlouholetou tradici, 
vybudoval si pevnou pozici a stal 
se skutečnou obchodní platformou. 
Zaručuje zhodnocení značek i výrob-
ců z oblasti brýlí a optiky z celého 
světa. Významnou měrou přispívá 
k investiční návratnosti vystavovatelů 
i návštěvníků.

Veletrh se koná v Paříži na severním 
výstavišti Villepinte a jeho plocha za-
ujímá 80 000 m². Výstaviště je místem 
konání řady velkých mezinárodních 
akcí a nalézá se v blízkosti letiště Charles  
de Gaulle.

Veletrhu se účastní 950 firem z ce-
lého světa, které zastupují 1 350 zna-
ček. Na veletrhu představují své nové 
kolekce, uvádějí na trh nové značky, 
zhodnocují své inovace a kreativitu pro-
střednictvím Fóra tendencí a zejména 
se zúčastní soutěže o cenu SILMO d´Or. 
Ceny se předávají během slavnostního 
ceremoniálu a celá akce podporuje 
talent, kvalitu, originalitu, inovace a tech-
nologie.

Soutěž vznikla v roce 1994 a postup-
ně se rozrostla na mezinárodní úroveň. 
Uděluje mezinárodní cenu uznávanou 
napříč celým oborem oční optiky.

V roce 2012 přijelo na veletrh 34 696 
návštěvníků: 54 % zahraničních a 46 % 
francouzských, z nichž podle průzkumu 
70 % mělo kompetence objednat zboží 
přímo na místě. Návštěvníci byli s vele-
trhem spokojeni a 82 % vyjádřilo zájem 
přijet i v letošním roce.

Veletrh má široký doprovodný 
program, již po čtvrté se letos bude 
konat v termínu 26. až 28. září vědecké 
kolokvium SILMO ACADEMY. Akce 
je považována za událost poskytující 
odborné vyškolení v oblasti různých 
aspektů vidění. V letošním roce kolo-
kvium cílí na čtyři hlavní témata: zrak 
a sportovní aktivita, periferní vidění, oko 
a světlo, refrakční vady oka. Každý, kdo 
se zaměřuje na některou z uvedených 
oblastí, má možnost na kolokviu svou 
činnost nebo své poznatky představit, 
a to buď formou osobního proslovu 
(uzávěrka přihlášek byla 10. dubna), 
nebo písemnou formou prostřednic-
tvím propagačního stojanu (uzávěrka 
přihlášek je 31. května).

V rámci veletrhu proběhnou také 
technické kroužky na různá témata, 
Lab-Tech, sekce zaměřená na merchan-
dising a další.

SILMO má k dispozici webové strán-
ky, které každoročně navštíví cca 175 000 
návštěvníků, aktualizované informace 
rozesílá formou newsletrů na 100 000 
adres, má zřízen blog na LINK by SILMO 
a 3x ročně vydává digitální časopis  
MO by SILMO. Veletrh spolupracuje se 
136 odbornými časopisy po celém světě.

Organizátoři usnadňují návštěvní-
kům cestu na výstaviště: ať už osobní 
přítomností na nádražích a letištích 
či formou kyvadlové dopravy zdarma 
z letiště i z centra Paříže.

Všemi těmito kroky veletrh SILMO 
PARIS, le MONDIAL DE l’OPTIQUE, plní 
svou roli: nabízet, zhodnocovat, předávat 
informace, inovovat a umožnit prodávat 
v oboru brýlí a oční optiky.

Více informací najdete na stránkách 
www.silmoparis.com. 

Kancelář veletrhu pro ČR a Slovensko: 
Active Communication Praha, 

info@francouzskeveletrhy.cz.

veletrh 

silmo 2013



Praha 1, Široká ulice 11 
– jedna z nejlepších adres 
v České republice. Na této 
prvotřídní adrese již řadu 
let nabízí své špičkové 
zboží butik Baldinini – 
jeden ze stovky butiků 
celosvětové sítě. 
Značka Baldinini se svou stoletou 

tradicí perfektního řemeslného zpracování 
obuvi a dalších módních doplňků doslova 
uhranula své zákazníky a pevně drží své 
pozice u všech, kteří nejsou tak bohatí, aby 
si mohli kupovat levné věci. 
Řada takových klientů byla mezi 

V.I.P. hosty slavnostního znovuotevření 
butiku Baldinini ve středu 13. 2. 2013. 
Po rapidním zvětšení a změně designu 
se Butik v Široké poprvé ukázal v celé 

své kráse. Byl to famózní vstup českého 
zastoupení Baldinini do nové éry.
Tuto významnou událost si nenechaly 

ujít ani známé osobnosti, modelky, zpěváci 
a herci. Už proto, že se jí jako hostitelka 
zúčastnila osobně paní Milena Stavrić 
Maksimović – majitelka všech butiků 
Baldinini v České republice a samotný pan 
Gimmi Baldinini – zástupce třetí generace 
rodu Baldinini a světová celebrita prvního 
řádu. Po slavnostním přestřižení pásky se 
celá společnost přesunula do butiku, aby 
se pokochala jeho kosmickým designem 
a nejaktuálnější kolekcí, aby popila 
vynikající prosecco a ochutnala něco 
italských delikates. Moderátorka večera 
Gábina Partyšová byla bezprostřední 
a přesto profesionální každým coulem. 
Gimmi Baldinini byl nadmíru spokojen, 
Petře Faltýnové, Andree Verešové a Yvettě 
Blanarovičové slušely boty Baldinini a mě 
potěšil mimořádný zájem o sluneční brýle...
Večer samozřejmě nemohl skončit 

v půlce, a proto paní Milena Stavrić 
Maksimović kolem deváté hodiny pozvala 

všechny do přepychové restaurace 
Cantinetta Fiorentina v Pařížské ulici 17. 
A bylo nás tam hodně! Prosecco teklo 
proudem, italské speciality v bezedných 
talířích uspokojovaly i ty nejnáročnější 
gurmány, zpívalo se a tančilo.
Bylo skvělé být při tom. Uvědomil 

jsem si, že kvalitní produkt podávaný 
s upřímným nadšením si své spokojené 
klienty najde vždycky. Značka Baldinini 
má v Čechách své věrné klienty. Je mi ctí, 
že společnost New Line Optics je dnes 
výhradním distributorem divize Baldinini 
Eyewear ve Střední a Východní Evropě. 
Je skvělé, že jsme součástí tak úspěšného 
projektu a že trochu toho nadšení můžeme 
přenést i do očních optik. Řada optiků 
dnes ví, že brýlové obruby a sluneční brýle 
Baldinini jsou ve své kategorii lepší než 
všechno, s čím se dosud setkali. A to je 
dobrá zpráva pro nás všechny, kteří nosíme 
brýle…

 
S úctou, 
Ing. Oldřich Dostál



to nejlepší
pro vaše oči

TVAR VÁS JIŽ NEOMEZÍ

TO NEJLEPŠÍ DO KANCELÁŘE

VE SPOJENÍ S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ

NeNechte se již omezit tvarem brýlí

brýlové čočky shamir smart attitUDetm  poskytují to nejostřejší 
vidění i v módních a sportovních obrubách se zachováním dokonalých 
optických parametrů. zakřivení či nestandardní tvar již nebude překážkou 
pro vaše dioptrické brýle.

zaostřeNo Na počítač a blízké okolí

brýlové degresivní čočky shamir compUtertm  poskytují extrémně 
široké zorné pole na blízko a střední vzdálenost. Nabízí ostré vidění  do 
1,5 m s mnohem širším úhlem pohledu než u klasických kancelářských 
brýlových čoček. 

maximálNí zraková pohoDa

brýlové multifokální čočky shamir aUtoGraph iNtoUchtm  nabízí 
uživatelům ve srovnání se standardní progresivní čočkou až o 22 % širší 
čtecí zónu s plnou addicí a o 21 % širší zónu pro pracovní vzdálenost bez 
omezení širokého zorného pole při pohledu do dálky. 
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kontaktní 
čočky
pravidelná příloha
časopisu česká oční optika

Na příloze spolupracují:

Obsah
  62  Výhody silikon-hydrogelu u různých režimů výměny.
 68  Současné možnosti péče o měkké silikon-hydrogelové kontaktní čočky.
 72  Nové jednodenní kontaktní čočky od společnosti CooperVision.
 74  Funkce a struktura ochranných slzných proteinů.
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Sheila Hickson-Curran infor-
muje o výsledcích multi-

centrické klinické studie, která 
hodnotila subjektivní a objek-
tivní rozdíly mezi dvěma typy 
silikon-hydrogelových kontakt-
ních čoček s různou frekvencí 
výměny.

V 70. letech byly často aplikovány 
měkké kontaktní čočky s ročním reži-
mem výměny. Ten se v současnosti zkrá-
til na jeden měsíc nebo méně. Výsledky 
několika studií prokázaly souvislost 
mezi kratší dobou výměny a menším 
výskytem komplikací.1,2,3 Dvoutýdenní 
výměnný režim může oproti klasické-
mu měsíčnímu režimu nabídnout lepší 
fyziologické prostředí, lepší vidění a větší 

pohodlí při nošení čoček na oku. Studie 
v umělých podmínkách (in vitro) nazna-
čují, že výhody silikon-hydrogelového 
materiálu mohou časem klesat;4,5 pro 
potvrzení těchto závěrů je však stále 
ještě nutné provést klinické studie.

Nedávno provedená americká studie 
se zaměřila na dva silikon-hydrogelové 
materiály kontaktních čoček s rozdílným 
režimem výměny. Srovnávala jejich 
působení na oko a zjišťovala, nakolik je 
celkový vliv těchto čoček na oko pod-
míněn délkou doporučeného režimu 
výměny určeného výrobcem.

Stěžejní studie silikon-
hydrogelových čoček   

V multicentrické zaslepené studii 
byly spokojeným nositelům sférických 

měkkých kontaktních čoček ve věku  
18 až 45 let náhodně nabídnuty dva 
druhy materiálů. Jednalo se o kontaktní 
čočky z materiálu senofilcon A s do-
poručenou frekvencí výměny 14 dnů 
(Acuvue Oasys with Hydraclear Plus, 
výrobce Johnson & Johnson Vision Care) 
a o kontaktní čočky z materiálu lotrafil-
con B s doporučenou frekvencí výměny 
1 měsíc (Air Optix Aqua, výrobce Alcon). 
Všichni zúčastnění nositelé podepsali 
informovaný souhlas, přičemž studii 
schválil Institutional Review Board (IRB) 
a byla registrována na www.clinicaltrials.
gov.6

Základní srovnání bylo vztaženo 
k původnímu typu kontaktních čoček 
nositele. Nositel byl instruován, aby 
kontaktní čočku nosil nejméně jednu 
hodinu před kontrolou. Nositelé byli 
náhodně rozděleni do dvou skupin. 

výhody 

silikon-hydrogelu 
u různých režimů výměny
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Kontaktní čočky byly vydány v místě 
aplikačního střediska s cílem zatajit 
jejich původ. Nositel neviděl blis-
ter ani krabičku a nebyl upozorněn 
na frekvenci výměny daného typu. 
Každý nositel si odzkoušel oba typy 
kontaktních čoček. Všechny čočky 
byly nošeny na obou očích v režimu 
denního nošení.

Nositel používal svůj obvyklý systém 
péče čištění a dezinfekce kontaktních 
čoček. Pokud nositel používal nevhodný 
roztok nebo neměl žádný, byl mu po-
skytnut roztok Complete Multi-Purpose 
solution Easy Rub Formula (výrobce 
Abbott Medical Optics).

Všichni nositelé byli dotazováni 
během prvotního nasazení, následně 
po týdnu a pak po dvou týdnech nošení. 
Nositelé kontaktních čoček z materi-
álu lotrafilcon B byli dotazováni také 
po čtyřech týdnech. Klíčovým zkou-
maným faktorem byla zraková ostrost, 
slzný film oka, usazení kontaktní čočky, 
smáčivost přední plochy čočky, nálezy 
na štěrbinové lampě (včetně barvení), 
depozita a dotazník nositele. Telefonické 
dotazování bylo provedeno po prvním 
a druhém týdnu nošení (pro obě skupi-
ny nositelů) a po čtvrtém týdnu nošení 
(u nositelů kontaktních čoček z ma-
teriálu lotrafilcon B). Cílem bylo získat 
subjektivní poznatky plynoucí z nošení 
zkoumaných kontaktních čoček.

Pro zhodnocení rohovky a spojivky 
výzkumníci použili fluorescein, modré 
světlo a žlutý filtr. Barvení rohovky bylo 
hodnoceno podle National Eye Institute 
(NEI). Hodnocení 0 až 3 bylo uděle-
no každému perifernímu kvadrantu,  
0 až 3 centrální části; maximální dosa-
žitelný počet byl 15 bodů. Spojivkové 
barvení bylo hodnoceno v každém 
kvadrantu (horní, dolní, nazální a tempo-
rální část) se škálou 0 až 4 body (0 = bez 
nálezu, 4 = závažný nález). Výzkumníci 
hodnotili smáčivost povrchu na základě 
vzhledu povrchu kontaktní čočky a doby 
oschnutí kontaktní čočky. Pro hodnocení 
byla použita škála 0 až 4 (0 = velmi špat-
né, 4 = výborné). Byla také hodnocena 
přítomnost depozit na kontaktní čočce, 
kdy byla použita hodnotící škála 0 až 4 
body (0 = bez depozit, 4 = závažná de-
pozita viditelná pouhým okem).

obr. 1  Barvení rohovky – u nositelů čoček z materiálu lotrafilcon B se stupeň barvení rohovky v období 
mezi prvotním nasazením a kontrolou po dvou týdnech nošení významně zvýšil. Stejně tak 
se stupeň zvýšil mezi kontrolou po dvou týdnech a po čtyřech týdnech nošení. U materiálu 
senofilcon A nebyla zaznamenána významná změna mezi výsledky při prvotním nasazení 
a kontrole po dvou týdnech.

obr. 2  Kvalita vidění – u obou typů kontaktních čoček (senofilcon A a lotrafilcon B) došlo v průběhu 
nošení ke snížení kvality vidění.

obr. 3  Celkové pohodlí – oba materiály kontaktních čoček (senofilcon A a lotrafilcon B) vykázaly 
klesající trend v závislosti na čase.
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Dále byl použit upravený dotaz-
ník suchého oka (CLDEQ8), který byl 
s nositeli vyplněn při kontrole po dvou 
týdnech nošení, s cílem zaznamenat 
symptomy suchého oka a nepohodlí.7 

Frekvence výskytu suchého oka a ne-
pohodlí byla hodnocena pětibodovou 
stupnicí (0 = nikdy, 4 = stále). Intenzita 
suchosti a nepohodlí na konci dne 
(end-of-day; EoD) byla také hodnocena 
pětibodovou stupnicí (od 5 = velmi 
intenzivní až po 1 = nebyla vnímána).

Hodnotící statistika byla uplatněna 
na všechny zúčastněné. Pro zjištění klí-

čových proměnných byl použit lineární 
smíšený model pro analýzu závislostí 
mezi typem čočky, kontrolou a místem 
aplikace. Jako hlavní hodnotící hledisko 
byla dále zkoumána závislost mezi ty-
pem čočky a výsledkem kontroly oproti 
typu čoček a místu aplikace, kdy názory 
nositele byly považovány za náhodnou 
proměnnou. Pro ostatní proměnné, kro-
mě termínu návštěvy, byla použita analý-
za trendů mezi typem čočky a kontrolou 
po dvou týdnech. Hodnota p ≤ 0,05 byla 
považována za statisticky významnou.

Vzorek nositelů čoček   

Studie se celkově zúčastnilo 379 
nositelů,  kter ým byly aplikovány 
kontaktní čočky ve 24 aplikačních 
střediscích napříč celými Spojenými 
státy. Z celkového počtu bylo 69 % 
žen (68 % z nich náhodně nosilo se-
nofilcon A, 70 % z nich náhodně nosilo 
lotrafilcon B). Věk zkoumaných nositelů 

byl mezi 18 a 45 roky s průměrem 29,5 
± 6,9 let (senofilcon A nosila skupina 
ve věku 29,7 ± 7 roků, lotrafilcon B 
nosila skupina ve věku 29,3 ± 6,9 
roků). Silikon-hydrogelové kontaktní 
čočky nosilo 65 % nositelů, zbývající 
nositelé byli zvyklí nosit hydrogelové 
kontaktní čočky.

Větší polovina nositelů (195 osob; 
51 %) byla zařazena do skupiny lotra-
filcon B, zbývající menší polovina  
(184 osob; 49 %) byla zařazena do sku-
piny senofilcon A. Při vstupní kontrole 
nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi těmito 

dvěma skupinami, které by byly statistic-
ky významné.

Devatenáct nositelů (5 %) ze studie 
odstoupilo. Osm nositelů mělo důvod 
spojený s kontaktní čočkou (šest ze 
skupiny lotrafilcon B a dva ze skupiny 
senofilcon A), tři nositelé uvedli důvod, 
který s kontaktními čočkami nesouvisel 
(jeden ze skupiny lotrafilcon B a dva ze 
skupiny senofilcon A). Osm nositelů se 
nedostavilo na následnou kontrolu (pět 
ze skupiny lotrafilcon B a tři ze skupiny 
senofilcon A).

Celkem bylo zaznamenáno 11 ne-
žádoucích událostí: 8 případů bylo spo-
jeno s kontaktními čočkami a 3 případy 
s kontaktními čočkami nesouvisely. Ze 
zmíněných osmi nežádoucích případů 
spojovaných s kontaktními čočkami bylo 
sedm případů ze skupiny lotrafilcon B. 
Jeden případ tvořil rohovkový vřed, což 
bylo hodnoceno jako závažná nežádoucí 
událost.

Při následné kontrole po dvou týd-
nech nošení bylo kromě 4 případů 

hodnoceno usazení jako přijatelné. Čtyři 
nepřijatelná usazení příslušela skupině 
nosící čočky z materiálu lotrafilcon B.

Rozdíly v působení 
kontaktních čoček   

Průměrná zraková ostrost byla shod-
ně 6/6 pro obě skupiny kontaktních 
čoček. Subjektivní zraková ostrost byla 
však lépe hodnocena u kontaktních čo-
ček z materiálu senofilcon A (p = 0,021). 
Subjektivní hodnocení na kontrole 
po jednom i po druhém týdnu nošení 
ukázalo jednoznačně lepší výsledky 
u kontaktních čoček z materiálu seno-
filcon A. Na obou kontrolách se jednalo 
o celkovou kvalitu vidění (p = 0,047 
na kontrole po jednom týdnu nošení, 
p = 0,017 na kontrole po dvou týdnech 
nošení). Lepší výsledky byly dosaženy 
na hodnocených případech „ostrost 
vidění, když v noci řídím auto“ a „nestálé, 
kolísavé vidění“.

Nositelé vyhodnotili jednoznačně 
lepší celkové pohodlí u čoček z materi-
álu senofilcon A než u čoček z materiálu 
lotrafilcon B (shodně při prvotním usa-
zení a opět na kontrolách po jednom 
a dvou týdnech nošení). U poskytnuté-
ho dotazníku na suché oko (CLDEQ8) 
na kontrole po dvou týdnech nošení 
měly kontaktní čočky senofilcon A jed-
noznačně lepší hodnocení ve výskytu 
suchého oka (p = 0,0001), intenzitě 
suchého oka na konci dne (p = 0,0001), 
frekvenci výskytu nepohodlí (p = 0,0011) 
a intenzitě nepohodlí na konci dne  
(p = 0,0008).

U těchto dvou typů kontaktních 
čoček byl zaznamenán rozdíl v hodno-
cení pohodlí na konci dne. Komfort byl 
jednoznačně vyšší u čoček z materiálu 
senofilcon A než u čoček z materiálu 
lotrafilcon B (p = 0,0005). Tento rozdíl 
v pohodlí potvrdili nositelé na kontrole 
po jednom týdnu nošení (p = 0,0010), 
ale také na kontrole po dvou týdnech 
nošení (p = 0,0002).

Kromě měření pohodlí a zrakové 
ostrosti se studie zabývala limbální, bul-
bární a víčkovou hyperemií, zhrubnutím 
horního víčka a barvením rohovky a spo-
jivky. Prvotní celková statistická analýza 

nositelé vyhodnotili jednoznačně  
lepší celkové pohodlí u čoček 

z materiálu senofilcon a  
než u čoček z materiálu lotrafilcon b.
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nenalezla žádný jednoznačný rozdíl 
mezi oběma typy kontaktních čoček. 
Jednoznačné rozdíly byly nalezeny až 
při analýze výsledků kontroly po dvou 
týdnech nošení. Rozdíl byl nalezen v lim-
bální, bulbární a víčkové hyperemii, kde 
byl nález vždy vyšší u materiálu lotrafil-
con B (p = 0,041, p = 0,042 a p = 0,041). 
Rozdíly byly také nalezeny v zhrubnutí 
horního víčka (p = 0,048), barvení 
spojivky (p = 0,043) a barvení rohovky  
(p = 0,024; obr. 1).

Při celkovém hodnocení smáčivosti 
přední plochy kontaktní čočky byly 
výsledky pro materiál senofilcon A jed-
noznačně lepší než pro materiál lotra-
filcon B (p = 0,0054). Při hodnocení 
depozit nebyly zaznamenány žádné 
jednoznačné rozdíly.

Rozdíly týkající se 
pohodlí během nošení   

Oba dva typy kontaktních čoček pro-
kázaly jednoznačně pokles ve zrakové 
ostrosti v období mezi prvotním nasaze-
ním a kontrolou po jednom týdnu noše-
ní (p = 0,013 pro materiál senofilcon A;  
p < 0,0001 pro materiál lotrafilcon B;  
obr. 2). Ve skupině s materiálem senofil-
con A se kvalita vidění v průběhu dvou-
týdenního cyklu významně neměnila. 
Skupina s materiálem lotrafilcon B měla 
subjektivní kvalitu vidění jednoznačně 
nižší v období mezi kontrolou po prvním 
a druhém týdnu (p = 0,022), ale význam-
ně se neměnila mezi druhým a čtvrtým 
týdnem nošení.

Při sledování změn pohodlí v prů-
běhu nošení nositelé čoček z materiálu 
senofilcon A uváděli stejnou úroveň 
pohodlí mezi nasazením a kontrolou 
po prvním týdnu nošení. Klesající 
úroveň pohodlí mezi kontrolami, 
které proběhly první a druhý týden, 
byla však již statisticky významná 
(p = 0,0058). Oproti tomu nižší úroveň 
pohodlí u čoček z materiálu lotrafilcon 
B byla statisticky menší po týdnu nošení  
(p  < 0 ,0001)  a  mezi  kontrolami 
po prvním a druhém týdnu nošení  
(p = 0,0092, obr. 3). Mezi kontrolami 
po druhém a čtvrtém týdnu nošení již 
nebyl významný rozdíl.

obr. 4  Pohodlí na konci dne (EoD) – u materiálu lotrafilcon B pokleslo pohodlí na významné úrovni 
mezi prvním a čtvrtým týdnem nošení. U materiálu senofilcon A nebyly v období mezi kontrolami 
po prvním a druhém týdnu sledovány žádné významné změny.

obr. 5  Smáčivost přední plochy kontaktních čoček klesala v čase u obou typů kontaktních čoček.

obr. 6  Depozita – u materiálu lotrafilcon B významně narostl výskyt depozit mezi druhým a čtvrtým 
týdnem.
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Nositelé čoček z materiálu senofil-
con A shledali pohodlí na konci dne 
po týdnu nošení stejné jako u jejich 
původních čoček a nepocítili význam-
nou změnu mezi prvním a druhým 
týdnem nošení. U nositelů kontakt-
ních čoček z materiálu lotrafilcon B 
bylo shledáno pohodlí na konci dne 
po týdnu nošení jako významně nižší 
než u jejich původních kontaktních 
čoček (p < 0,0001) a klesalo v prů-
běhu nošení mezi prvním a čtvrtým 
týdnem nošení (p = 0,0079; obr. 4).

Obě dvě skupiny prokázaly jedno-
značně nižší smáčivost přední plochy 
kontaktní čočky mezi prvním nasazením 
a kontrolou po dvou týdnech nošení  
(p < 0,0001 pro obě skupiny). U sku-
piny s materiálem lotrafilcon B bylo 
shledáno významné snížení smáčivosti 
mezi druhým a čtvrtým týdnem nošení  
(p = 0,0001, obr. 5). Dále bylo u materiálu 
lotrafilcon B shledáno významné množ-
ství depozit mezi druhým a čtvrtým 
týdnem nošení (obr. 6).

Odborníci také nalezli významné 
změny při vyšetřování na štěrbinové 
lampě. U materiálu senofilcon A bylo 
sledováno významné snížení výskytu 
limbální, bulbární a víčkové hyperemie 
a zhrubnutí víčka mezi prvním nasa-
zením a kontrolou po dvou týdnech. 
Oproti tomu barvení spojivky se mezi 
prvotním nasazením a dvěma týdny 
zvýšilo. U materiálu lotrafilcon B byl 
také sledován ústup víčkové hyperemie 
a zhrubnutí víčka v době mezi prvním 
nasazením a kontrolou po dvou týd-
nech. Ve čtvrtém týdnu nošení se však 
výskyt těchto příznaků přiblížil k výsled-
kům po prvotním nasazení. Rohovkové 
a spojivkové barvení se významně 
zvýšilo v době mezi prvním nasazením 
a dvěma týdny. Rohovkové barvení se 
pak zhoršovalo v době nošení mezi 
druhým a čtvrtým týdnem (obr. 1).

Studie shledala, že pohodlí klesá 
v čase u obou typů kontaktních čoček 
bez ohledu na režim nošení, ačkoliv 
je rozdíl v době, kdy pokles nastává. 
U čoček z materiálu senofilcon A, který 
je navržen pro dvoutýdenní režim 
výměny, pohodlí v průběhu prvního 
týdně významně neklesá, ovšem mezi 

prvním a druhým týdnem lze již pokles 
pohodlí označit za významný. U čoček 
z materiálu lotrafilcon B, který je určen 
pro měsíční režim výměny, je pohodlí 
po týdnu nošení významně nižší než 
po nasazení, a dále klesá mezi prvním 
a čtvrtým týdnem nošení.

Tyto závěry mohou osvětlit, jak re-
žim výměny může ovlivnit celkové pů-
sobení kontaktních čoček na nositele. 
Přesto i tato studie má své limity, které 
musí být brány v potaz – hodnotí pouze 
jeden typ z každého režimu nošení a vy-
hodnocuje data pouze z jednoho cyklu 
nošení. Rozdíly v různé péči o kontaktní 
čočky mohou ovlivnit určité závěry, 
ačkoliv různorodost systémů péče je 
podobná v obou skupinách. Většina 
nositelů používala značkové roztoky 
a 10 z nich používalo peroxidové čističe. 
Rozsah studie a velikost zkoumaného 
vzorku může způsobit velmi malé roz-
díly v hodnocení celkového působení 
kontaktních čoček.

Závěr 

Ačkoliv jsou závěry statisticky jed-
noznačné, některé rozdíly jsou klinicky 
méně významné. Studie tohoto typu 
umožňují posoudit, jak čočky hodnotí 
normální vzorek nositelů. Malé rozdíly 
mezi těmito kontaktními čočkami 
mohou být u některých nositelů málo 

významné. Na druhou stranu, u někte-
rých nositelů, kteří nemají ideální oční 
nález, mají porušený slzný film nebo ne-
vhodné hygienické návyky, mohou být 
tyto rozdíly naopak znásobeny. Oblast 
dalšího zkoumání by měla rozšířit rozsah 
materiálů, měla by sledovat nositele 
po delší dobu nošení nebo vyhodno-
covat celkové působení jednoho typu 
materiálu rozdílně ve dvoutýdenním 
nebo čtyřtýdenním režimu nošení.

Naše studie poskytuje informace, 
které mohou být přínosné pro klinickou 
praxi. Vzhledem k celkovým rozdílům 
mezi těmito dvěma možnostmi režimu 
nošení a vzhledem ke změnám, které 
jsou závislé na čase, můžeme označit 
materiál senofilcon A jako klinicky lepší 
z několika výše uvedených důvodů. 
Zmíněné údaje upozorňují specialisty 
na potřebu brát v potaz délku režimu 
nošení, která může ovlivnit výběr typu 
čočky pro našeho klienta.

Originál článku:

Tento článek byl původně publikován v časopise 

Contact Lens Spectrum v listopadu 2012. Článek byl 

nově recenzován a upraven pro publikaci v časopise 

Optician. Z anglického originálu „Silicone hydrogel 
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Seznam odkazů si v případě zájmu můžete vyžádat 

na e-mailu: jaltman@its.jnj.com.

Doporučení pro klinickou praxi

 z Srovnáme-li obě skupiny materiálů, byly nalezeny významné změny 
v kvalitě vidění, celkovém pohodlí, pohodlí na konci dne a smáčivosti 
přední plochy čočky. Rozdíly mezi celkovým pohodlím a pohodlím 
na konci dne se zdají obzvlášť významné, protože tyto faktory jsou 
důvodem pro ukončení nošení kontaktních čoček.8

 z Dobrá smáčivost je stěžejní pro dobrý pocit z nošení kontaktních čoček. 
Rozdíly ve smáčivosti přední plochy kontaktních čoček nám pomo-
hou vysvětlit závěry související s pohodlím. Smáčivost není jediným 
faktorem ovlivňujícím snadný pohyb víčka po kontaktní čočce,9,10 avšak 
pomáhá udržet neporušený slzný film, který přispívá k lepší kvalitě 
vidění.11,12 Další vlastnosti, jako je modul pružnosti, koeficient tření (CoF) 
a design okrajů čoček, jsou také klíčové pro konečné pohodlí při nošení 
kontaktních čoček. Koeficient tření (CoF) je pak ovlivňován nošením.13
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vzdálenost srovnatelnou s maratonem.1

Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® 
PLUS mají ultra hladký povrch s nízkým koefi cientem tření 
a díky tomu po nich mohou oční víčka snadno a lehce 
klouzat. Tím pomáhají udržovat oči vašich pacientů 
v pohodlí 

astigmatismu
I pro korekci

Kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV fi ltr, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo 
ochranné brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Nadále byste měli nosit i další ochranné pomůcky s UV fi ltrem tak, jak doporučují oční odborníci. 1. Sulley A. Optician 2011, 241;6292:30-34. 2. JJVC data on fi le 2010. 
Maskovaná, bilaterální, randomizovaná studie s paralelními skupinami pravidelných nositelů kontaktních čoček. Výsledky po 1 týdnu denního nošení. 71 % pacientů souhlasilo s tím, že ACUVUE® OASYS® jsou vynikající/velmi dobré v ochraně 
očí proti únavě v průběhu celého dne. N=171. ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISIONTM, ACUVUE® OASYS® a HYDRACLEAR® PLUS jsou registrované ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson 
Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2013.

A4ProfessionalAd_Oasys_Elevate_CZ.indd   1 10/04/2013   11:45:15
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Letos na podzim uplyne 
100 let od narození jedno-

ho z největších českých vědců 
a vynálezců prof. Ing. RTDr. Otto 
Wichterleho, DrSc. Jemu a jeho 
kolegům se po letech usilovné 
práce podařilo dovést složení 
měkkých kontaktních čoček 
a jejich výrobu k dokonalosti. 
Pro připomenutí, do té doby 
si lidé běžně vkládali do očí 
kontaktní čočky z tvrdé umělé 
hmoty. Tomu odpovídalo i po-
hodlí při nošení kontaktních 
čoček. Patent na výrobu a slo-
žení hydrogelových kontaktních 
čoček se bohužel v tehdejším 
Československu nepodařilo 
uchovat. Přesto však pro milio-
ny nositelů kontaktních čoček 
po celém světě začala nová éra 
korekce jejich zrakové vady.

Ruku v ruce s výrobou kontaktních 
čoček bylo třeba vyvinout i prostředky 
pro jejich čištění a dezinfekci. Tehdy se 
pár čoček nosil na očích celý rok i déle 
– zkrátka dokud přes ně bylo vidět 
a nezpůsobovaly potíže. Čočky se den-
ně vyvařovaly, ovšem tuky (lipidy) a ze-
jména bílkoviny (proteiny) ze slzného 
filmu tak k čočkám ještě více přilnuly. 
Postupem času se k čočkám přidávaly 
tablety, které nečistoty ze slz více či 
méně úspěšně odstraňovaly. Bohužel 
ne každý nositel čoček byl v péči o ně 
tak důsledný, aby tablety pravidelně 
používal. Také velké množství che-
mických přípravků nebo naopak jejich 
úplná absence způsobovaly alergické 
reakce, omezení nebo dokonce úplné 
přerušení nošení čoček. 

Všem výrobcům kontaktních čoček 
bylo jasné, že je třeba vyvinout jedno-
duchý a účinný způsob péče. Nejlépe 
v jedné jediné láhvi a takový, aby no-
sitele co nejméně zdržoval a zatěžoval 
složitým postupem používání. Musel 

však být dostatečně účinný, aby čočky 
spolehlivě vydezinfikoval a vyčistil. 
V 90. letech minulého století vznikly 
první tzv. Multi-Purpose Solutions 
(MPS), All-in-One, resp. víceúčelové 
roztoky. Tyto roztoky dokázaly čočku 
nejen vydezinfikovat, ale také oplách-
nout, vyčistit, uchovat přes noc v pouz-
dře a ještě zvlhčit natolik, aby byla 
po nasazení v oku co nejdéle příjemná. 

Peroxidový systém    

Pro náročné nositele nebo pro no-
sitele s citlivýma očima, kteří navíc trpí 
alergiemi, přišli výrobci ve stejné době 
s úplnou novinkou – tzv. peroxidovými 
čisticími roztoky. Tento způsob čištění 
a dezinfekce kontaktních čoček byl 
natolik geniální svou jednoduchostí 
a přitom účinností, že se v podstatě 
v nezměněné podobě používá dodnes 
a patří k nejpopulárnějším prostřed-
kům. Postup je snadný: do speciálního 

současné možnosti péče o měkké 
silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky
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pouzdra nalijete roztok s nízkou kon-
centrací peroxidu vodíku a pomocí 
zvláštní pokovené části pouzdra nebo 
po přidání speciální tablety dojde 
k tzv. neutralizaci peroxidu na kyslík 
a na látku podobného složení, jako 
jsou lidské slzy.

Co může být pro nositele kontakt-
ních čoček lepší, než mít dokonale 
vyčištěné a vydezinfikované čoč-
ky a přitom na konci čištění nemít 
v pouzdře žádnou chemickou látku? 
Avšak jako každý výrobek, ani tento 
roztok nemusí vyhovovat všem. Pokud 
potřebuje nositel čočky nutně „odlo-
žit“ během dne nebo opláchnout, je 
použití tohoto roztoku nevýhodné, 
neboť po nalití peroxidu do pouzdra 
musí nositel čekat minimálně 6 hodin 
na neutralizaci, než by si čočky mohl 
znovu nasadit.

Existuje nyní takový roztok, který by 
byl dostatečně účinný a zároveň šetrný 
i pro dlouhodobé nositele měkkých 
kontaktních čoček?

OPTI-FREE® PureMoist®, 
třetí člen rodiny  
OPTI-FREE®

Roztok PureMoist® je zatím po-
sledním členem rodiny OPTI-FREE®. 
Po letech používání osvědčených 
roztoků OPTI-FREE®Express® (uveden 
na trh v roce 2000) a OPTI-FREE® 
RepleniSH® (uveden na trh v roce 
2005) a po 6 letech výzkumu a tes-
tů společnost Alcon v červnu 2012 
uvedla na trh v České republice roztok 
PureMoist® (obr. 1). 

Roztok poslední generace    
Tento roztok byl zvlášť vyvinut pro 

péči o silikon-hydrogelové kontaktní 
čočky – mění totiž jejich hydrofobní po-
vrch a výrazně tak snižuje ukládání lipidů. 
Tento roztok „umí“ navíc zvlhčit čočky 
až po dobu 16 hodin, tedy od nasazení 
po jejich vyjmutí, zároveň obsahuje tak 
nízké procento chemických látek, aby 
stejný typ roztoku mohl nositel používat 
denně, opakovaně i po několik let. 

Je zřejmé, že za posledních několik 
let se výrazně zvýšil podíl silikon-

-hydrogelových kontaktních čoček 
na našem trhu. Výhody těchto mate-
riálů jsou známé. Jednou z hlavních 
výhod je vysoká propustnost pro kyslík 
při zachování nízkého obsahu vody 
a menší afinita k usazování bílkovin ze 
slzného filmu, než je tomu u tradičních 
hydrogelových čoček. 

Dvojí systém dezinfekce 
a uchovávání 

Již v předchozí generaci roztoku 
RepleniSH® se velice osvědčil systém 
dvojí dezinfekce, tzn. využití ne jed-
né, ale hned dvou účinných látek –  
POLYQUAD® a ALDOX®. Mimocho-
dem, tuto léty prověřenou kombinaci 
účinných látek používá v roztoku přes 
60 milionů nositelů kontaktních čoček 
po celém světě.* Roztok ničí bakterie, 
kvasinky, plísně a skvěle tak pokrývá 
spektrum možných patogenních 
agens. Doporučená doba uchovávání 

je minimálně 6 hodin a trvanlivost 
roztoku je 6 měsíců po jeho otevření 
(obr. 2).

Čisticí látky
Látky jako citrát a chelatační či-

nidlo EDTA se objevují již u před-
chozích roztoků OPTI-FREE®Express®  
a RepleniSH®. Zajišťují stabilní pH, 
pomáhají rozrušit buněčné spoje a na-
vázat depozita s kladným elektrickým 
nábojem. Úplně nově je zde však za-
stoupen surfaktant TETRONIC®1304,** 
který zabraňuje usazování l ipidů 
na povrchu kontaktní čočky a pomáhá 
je aktivně odstraňovat.

Oplachování 
a dlouhotrvající zvlhčení

Nositel kontaktních čoček však 
většinou dokáže obtížně posoudit 
účinnost roztoku. Na druhou stranu 
nepohodlí při nošení kontaktních 

obr. 1  Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE PureMoist získal letos cenu TOP OPTA 2013 v kategorii 
brýlových a kontaktních čoček.

obr. 2  Účinky zvlhčujícího komplexu HYDRAGLYDE®.

* Alcon factory sales and consumption rates from Nielsen Household Panel 2005–2009.
** Tetronic® je registrovaná značka společnosti BASF.
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čoček je pro něj prioritou a jedním 
z nejdůležitějších faktorů při rozho-
dování, zda s nošením čoček bude 
pokračovat dále (obr. 3). Proto spo-
lečnost Alcon vyvinula patentovaný 
komplex HYDRAGLYDE®, který právě 
ve spojení s látkou TETRONIC®1304 
mění povrch silikon-hydrogelových 
čoček na hydrofilní. Zabraňuje tak 
usazování lipidů a zajišťuje také pocit 
pohodlí a zvlhčení během celého dne 
nošení po dobu až 16 hodin. Komplex 
HYDRAGLYDE® je molekula kopolyme-
rů poly-oxyetylen a poly-oxybutylen. 
Tento kopolymer se velice pevně váže 
na „suché“ povrchy kontaktní čočky. 
Poly-oxyetylen zase lépe váže vlhkost 
a společně tak vytvářejí zvlhčený obal 
okolo celé čočky. Vzhledem k tomu, že 
se i lipidy velice špatně váží na tento 
„nový“ zvlhčený povrch, pomáhá tato 
hydrofilní vrstva k ještě lepšímu a čist-
šímu vidění. Lze tedy říci, že komplex 
HYDRAGLYDE® „obalí“ a uchová čočku 
zvlhčenou nezávisle na momentální 
kvalitě slzného filmu od nasazení 
po její vyjmutí (obr. 4).

Závěr

Víceúčelový roztok OPTI-FREE® 
PureMoist® určený pro péči o měkké 
kontaktní čočky pokryje potřeby ná-
ročného nositele kontaktních čoček, 
přitom je šetrný a umožňuje pohodlné 
vidění.

Bc. Petr Vykypěl
optometrista

Alcon Pharmaceuticals 
(Czech Republic) s.r.o.

Petr.Vykypel@alcon.com
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obr. 3  Doba smáčivosti a zvlhčení u jednotlivých roztoků.

obr. 4  Hodnocení pohodlí při nošení čoček bez ohledu na značku.



Roztok získal v roce 2013 
prestižní ocenění 
TOP OPTA

PŘITAHUJE 
A FORMUJE HYDROFILNÍ PROSTŘEDÍ
 na povrchu čočky1,2

VYTVÁŘÍ UNIKÁTNÍ ŠTÍT,
  který snižuje ukládání lipidů 
 a odstraňuje proteinová depozita3

UDRŽUJE ČOČKU ZVLHČENOU 
 až 16 hodin4

 TAKÉ CHCETE
 NABÍDNOUT nositelům 
kontaktních čoček dlouhotrvající komfort?

REFERENCE: 1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today’s contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 
241 Issue 6296, 42 -46. 2. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; 
May 2010; Fort Lauderdale, FL. 3. Campbell R, Kame G, et al. Clinical benefi ts of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens 
users. Eye & Contact Lens 2012:38(2); 93-101. 4. Davis J, Ketelson H.A, Shows A, Meadows D.L. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. 
Poster presented at: ARVO; May 2010; Fort Lauderdale, FL. © 2013 Novartis AG 1/13 VC/LC/OFPM/PA/130314/CZ

OPTI-FREE® PureMoist® 
Víceúčelový dezinfekční roztok s komplexem HydraGlyde®

Informujte uživatele kontaktních čoček o výhodách 
a technologii roztoku OPTI-FREE® PUREMOIST®

Více na WWW.OPTIFREE.CZ

Patentovaný komplex HydraGlyde®
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Na jaro letošního roku jsme 
si pro vás připravili dva 

nové produkty, které významně 
rozšiřují nabídku našich jedno-
denních kontaktních čoček. 
Obě novinky jsme poprvé pre-
zentovali odborné veřejnosti 
v rámci únorového veletrhu 
oční optiky, optometrie a oftal-
mologie OPTA 2013.

Kontaktní čočky 
Biomedics 1 day  
Extra toric

Vyslyšeli jsme volání odborné veřej-
nosti, která obdobnou čočku v naší nabíd-
ce postrádala, a první letošní novinkou jsou 
jednodenní torické čočky Biomedics 1 day 
Extra toric. Nové torické jednodenní čočky 
využívají velmi osvědčený torický design 
blízký například čočkám Biofinity toric. 
Jejich velkou předností je vynikající stabilita 

a kvalita vidění. A je celkem jedno, zda je 
klient používá k pravidelnému celoden-
nímu nošení, nebo pouze příležitostně.

Aktuálně jsou nové torické jednodenní 
čočky v nabídce v rozsahu sférických 
dioptrií od plan po –10,00 D, ve třech 
hodnotách cylindru –0,75, –1,25 a –1,75 
a čtyřech osách – 180°, 160°, 90° a 20°. 
Tento dioptrický rozsah umožňuje apliko-
vat jednodenní čočky v těch případech 
astigmatizmu, které se vyskytují u klientů 
nejčastěji.

nové  

jednodenní 
kontaktní čočky 
od společnosti coopervision
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www.coopervision.cz

Nové jednodenní 
multifokální čočky 
Proclear® 1 day 
multifocal

Mnoho klientů. 
Jeden Proclear.

Jednodenní 
multifokální čočky 
Proclear 1 day 
multifocal

J a k o  d r u h o u  n o v i n k u  j s m e 
představili náš nejnovější produkt 
v nabídce čoček pro vaše klienty 
s presbyopií. Skupina potenciálních 
uživatelů jednodenních multifokál-
ních čoček je odlišná od nositelů 
čoček měsíčních.  Většina z nich 
nepovažuje čočky za první a jedinou 
korekci své zrakové vady. Spíše pre-
ferují příležitostné nošení čoček pro 
volnočasové aktivity, sport, dovole-
nou a podobně. Často se také jedná 
o uživatele multifokálních brýlí. Pro 
řadu z nich je proto těžší zvyknout 
si na klasické měsíční multifokální 
čočky a velmi rychle jejich používání 
opustí. Prakticky to bývá již v průbě-
hu prvního adaptačního týdne před 
první kontrolou.

Proto se jednodenní kontaktní 
čočky Proclear 1 day multifocal za-
měřují na řešení, která mohou přinést 
účelné použití právě této skupině 
klientů s presbyopií. Jednodenní mul-
tifokální čočky Proclear vycházejí ze 
tří zásad:
1.  kvalita vidění na všechny vzdálenosti; 
2.  jednoduchá a rychlá aplikace a adap-

tace klienta na nošení čoček; 
3.  pohodlí s čočkou, které uspokojí 

náročný životní styl dnešních uži-
vatelů. 

Vlastnosti nových jednodenních  
kontaktních čoček

Kvalita vidění a jednoduchá adap-
tace na čočky jsou dány optickým 
řešením. Pohodlí je zaručeno vysoce 
kvalitním hydrogelovým materiálem.

Celá řada kontaktních čoček Pro-
clear využívá technologii společnosti 
CooperVision zvanou PC Technology™. 
Materiál, z něhož jsou čočky vyráběny, 
má jako jediný materiál na výrobu čoček 
ve schválení od Úřadu pro kontrolu 
potravin a léčiv USA (FDA) uvedeno: 
„Kontaktní čočky mohou poskytnout 
zvýšené pohodlí klientům s pocitem 
suchého oka nebo lehce nepříjemnými 
pocity při nošení kontaktních čoček“. Ře-

šení těchto potíží je jedním ze zásadních 
prvků při předepisování kontaktních 
čoček klientům s presbyopií.

Aplikace jednodenních multifokál-
ních čoček

Jednodenní multifokální čočky 
Proclear 1 day vycházejí z asférického 
designu s centrální zónou do blízka 
a jedinou popisnou hodnotou. Pro 
dosažení optimálního vidění do blízka 
se využívá stimulace nedominantního 
oka pomocí dioptrického přídav-
ku. V praxi se čočky aplikují tak, že 
na dominantní oko se použije čočka 
v hodnotě korekce do dálky. Na nedo-
minantním oku se dopočítá korekce 
podle potřebné adice. Pro počínající 
presbyopii se použije rovněž čočka 
s hodnotou na dálku. Při potřebě 
vyšší adice se připočítá k dioptrické 
hodnotě na dálku stimulační přídavek 
do blízka +0,75. Tímto způsobem se 
optimalizuje vidění na blízko a střední 
vzdálenost a zároveň se udrží binoku-
lární vjem. 

Kontaktní čočky Proclear 1 day 
multifocal je možné úspěšně nabízet 
klientům až do adice +2,50 D. Rozsah 
dioptrických hodnot je pak od +6,0 
do –10,0 D.

Závěr

Věřím, že vás oba nové produkty 
zaujmou a že si v řadách vašich klientů 
získají mnoho nových a spokojených 
uživatelů jednodenních kontaktních 
čoček.

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager 

společnosti CooperVision pro Českou 
a Slovenskou republiku

TDobrensky@coopervision.com
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Nový víceúčelový roztok na kon-
taktní čočky s obsahem bílkovinných 
stabilizátorů napomáhá udržet strukturu 
a ochrannou funkci proteinů lidských slz.

Slzný film je extracelulární tekutina, 
která obsahuje částečky vyloučených 
proteinů, glykoproteiny, lipidy a peptidy. 
Tyto složky chrání přední segment oka 
a dodávají mu živiny. Mnohé z těchto 
složek mají antimikrobiální funkci. Mezi 
čtyři nejdůležitější proteiny vyskytující 
se v slzách patří sekreční IgA, lipokalin, 
lysozym a laktoferin, které jsou součástí 
imunitních mechanizmů.

Laktoferin snižuje růst bakterií, naru-
šuje jejich membrány a může se podílet 
na snížené tvorbě slzného filmu. Lysozym 
rozkládá glykosidové vazby bakteriálního 
peptidoglykanu, které způsobují buněč-
nou lýzu. Tyto dva proteiny působí syner-
gicky, alespoň pro gramnegativní typy.

Antimikrobiální funkce slzného filmu 
byla potvrzena na myších in vivo a ex 
vivo na infektu Pseudomonas aeruginosa. 
Výsledky jasně prokázaly, že proteiny mají 
důležitou roli v ochraně před možnou 
mikrobiální kolonizací povrchu oka.

Slzné proteiny 
a kontaktní čočky

Proteiny obsažené v slzách se rychle 
dostávají ke kontaktní čočce, pronikají do je-

jího materiálu a blízkého okolí. V průběhu 
nošení čoček se pak hodnoty proteinů, 
které se absorbovaly do čočky, pohybovaly 
v mezích do 1,4 mg. Vše záviselo na délce 
nošení čoček, použitých čisticích roztocích 
a na materiálu samotné kontaktní čočky. 
Absorpce u konvenčních hydrogelů je větší 
než u silikon-hydrogelů, odebrané vzorky 
bílkovin se u různých materiálů kontaktních 
čoček značně lišily. Absorbované proteiny 
často denaturují; míra denaturace lysozymu 
je u jednotlivých materiálů rozdílná – u ně-
kterých silikon-hydrogelů se pohybuje 
v rozmezí od 23 % do 90 %. Denaturace 
lysozymu se zvyšuje s postupujícím časem 
od jeho absorpce.

Autoři Brennan a Coles uvádějí, že u no-
sitelů silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček nedochází k nárůstu zánětlivých re-
akcí z důvodu nižší hladiny slzných proteinů 
(včetně vrozené antimikrobiální funkce), 
i když je tyto materiály často vykazují. Je 
možné konstatovat, že proteiny na povr-
chu kontaktní čočky mohou poskytovat 
určitou ochranu rohovky před infekcemi 
(mikrobiální keratitida). Zamezením dena-
turace bílkovin by se pravděpodobně 
nezachoval žádný antimikrobiální účinek. 
Studie zkoumající účinky ve složení protei-
nů slzného filmu nevykazovaly vzájemný 
vztah mezi množstvím uložených bílkovin 
a nežádoucími reakcemi nebo případný 
vliv na přilnavost bílkovin. Avšak žádná 
studie zatím nesledovala možnou souvis-

lost mezi přítomností nativního proteinu 
a jeho pozitivními klinickými účinky nebo 
mezi hladinami denaturovaných bílkovin 
a jejich nežádoucími dopady.

Roztoky určené k péči o kontaktní 
čočky buď odstraňují bílkovinné usazeniny 
přímo z povrchu čočky (čisticí složka), nebo 
brání bakteriální kolonizaci (roztoky na bázi 
peroxidu nebo chlóru), případně kom-
binují obě funkce. Určité změny v úrovni 
slzných bílkovin byly zjištěny po používání 
některých víceúčelových roztoků. Taktéž 
přítomnost denaturačních prostředků 
ve složení některých roztoků (např. peroxid 
vodíku, který denaturuje lysozym) může 
zvýšit úroveň denaturace slzných bílkovin 
rozprostřených na povrchu kontaktní čočky.

Vlastnosti 
víceúčelového  
roztoku Biotrue

Nové složení víceúčelového roztoku 
Biotrue (vyrábí Bausch +Lomb) již obsahu-
je činidla související se stabilizací bílkovin. 
Jednou ze složek je kyselina hyaluronová, 
což je běžně se vyskytující bezsulfátové 
glykosaminoglykanové lubrikační čini-
dlo, které zachovává strukturu proteinu 
(pankreatu kininogenázy) v kombinaci 
s dalšími látkami a souvisí se snižováním 
denaturace bílkovin na rozhraní mezi 
pevnou a kapalnou látkou.

funkce a struktura

ochranných 
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Další složkou je poloxamin. Tato po-
vrchově aktivní látka patří do skupiny 
sloučenin, které redukují slučování tepelně 
denaturovaných proteinů, včetně lysozy-
mu obsaženého ve vaječném bílku slepic. 
Nový víceúčelový roztok obsahuje též 
sulfobetanát 10 (N-decyl-N, N-dimethyl-
-3-amonio-1-propansulfonát), což je látka 
obnovující bílkoviny, která však doposud 
nebyla použita v oftalmologických pří-
pravcích. Sulfobetanáty jsou laboratorní, 
povrchově aktivní látky, které byly využívány 
jako pomůcka při studiu struktury a funkce 
modelu proteinu. Na rozdíl od silných 
čisticích přípravků obsahují krátké hydro-
fobní skupiny na hydrofilní matrici. Tyto 
sloučeniny podporují opětovnou tvorbu již 
denaturovaných bílkovin, včetně lysozymu 
ve vaječném bílku, β-D-galaktosidázy, 
tryptofansyntázy a albuminu přítomného 
v séru skotu. Navíc sulfobetanáty vážou 
a stabilizují strukturu proteinu bez dalšího 
vlivu na jeho funkci.

Nově uváděné víceúčelové roztoky 
mají schopnost bránit nebo úplně zamezit 
denaturaci slzných proteinů. K dispozici 
je již první studie, která testovala roztoky 
podobné roztoku Biotrue, ovšem bez dvou 
typů dezinfekčních činidel (testovaný více-
účelový vzorek může stabilizovat laktoferin 
a lysozym včetně jejich antimikrobiálních 
funkcí, zkouška probíhá za příslušných fyzi-
ologických podmínek a je podrobena silné 
denaturaci).

Metody zkoumání 
účinku víceúčelových 
roztoků na funkci 
proteinů

Pro využití při různých testech byl sesta-
ven modelový systém, který mohl zkoumat 
možný ochranný účinek víceúčelového 
roztoku na denaturaci slzných proteinů po-
mocí dodecylsulfátu sodného. To je široce 
používané laboratorní denaturační činidlo, 
kterým denaturuje většina bílkovin, a je 
hojně využíváno k rozrušení bílkovinných 
řetězců před elektroforézou v polyakrylami-
dovém gelu. Proto se autoři studií pokusili 
využít imunologických podmínek nasimu-
lovaných v mikroskopu na nefyziologickém 
prostředí. Laktoferin a lysozym vyskytující se 
v lidských slzách byly použity v hodnotách, 

ve kterých se běžně vyskytují v populaci. 
Experimenty napodobily normální kon-
centraci soli v slzách za inkubace při 33 °C, 
což odpovídá běžné teplotě rohovky. Další 
testy pak probíhaly při absenci chloridu 
vápenatého, přičemž výsledky byly stále 
stejné a dokazovaly, že zkoumaný vzorek 
víceúčelového roztoku dostatečně chránil 
strukturu a funkci proteinů lidských slz 
i po zásahu pomocí denaturačního činidla.  

Bylo zajímavé přímo vyzkoušet, zda 
stabilizace uvedená v těchto pokusech 
s víceúčelovými roztoky má přímý vztah 
na fyzikální reakce a procesy spojené 
s denaturací bílkovin, včetně těch, které 
se během absorpce zadržují na povrchu 
kontaktních čoček. Bylo by tak zapotřebí 
použít skutečné bílkovinné extrakty (lépe 
než běžně dostupné komerční proteiny), 
které denaturují a mají důležitější klinický 
význam. 

Přítomností kyseliny hyaluronové, po-
loxaminu a sulfobetanátu 10 v roztoku Bio-
true a testovaném víceúčelovém roztoku 
mohou být ovlivněny další možné přísady, 
které by mohly napomáhat posílit stabili-
zační účinky. Dalším faktorem je pH, které 
má velký vliv na udržení struktury a funkce 
slzných proteinů. Hlavním důvodem této 
práce je spíše srovnání víceúčelových rozto-
ků než popis jednotlivých složení. Podrobný 
popis a přínos jednotlivých složek a pH 
k celkové stabilizaci navíc prověří, zda jsou 
dezinfekční prostředky obsažené v roztoku 
Biotrue dostatečné, nebo je bude potřeba 
ještě doplnit.

Ochrana funkce a struktury slzných 
proteinů pomocí víceúčelových roztoků 
podporuje klinické výhody bílkovinných 
stabilizátorů, které se používají ve složkách 
dezinfekčních roztoků, třemi možnými 
mechanizmy.

Za prvé je to délka působení roztoku, 
který obsahuje bílkovinné stabilizátory. 
Na povrchu oka a kontaktní čočky může sta-
bilizovat slzné proteiny v rámci celého slz-
ného filmu, čímž se zvyšuje mimo jiné jeho 
protiinfekční funkce. Klienti, kteří nenosili 
kontaktní čočky, vykazovali vyšší odolnost 
proti infekcím rohovky. U nositelů čoček je 
však odolnost k infektům nižší, ochranná 
funkce slzného filmu je také menší a může 
se objevit i rezistence vůči bakteriím.

Za druhé je pravděpodobnější, že se 
u pravidelných nositelů kontaktních čoček 

budou vyskytovat vyplavené slzné protei-
ny v přirozeném stavu, což podpoří jejich 
antimikrobiální funkci. Kontaktní čočky 
zadržují slzné proteiny, které mohou být 
buď stabilizované a mohou tak zachovávat 
normální funkce i po vystavení činidlům, 
nebo se rozloží a následně ztratí všechny 
výhody. Za třetí, pokud se stabilizační účinek 
změní v denaturaci absorbovaných slzných 
proteinů, může to zabránit některým nega-
tivním důsledkům při ukládání bílkovin – 
konkrétně nežádoucím zánětlivým reakcím 
na nepřirozené bílkovinné struktury, které se 
mohou vyskytovat na kontaktních čočkách 
a jsou spojovány s různými podmínkami 
charakteristickými pro gigantopapilární 
konjunktivitidu. 

Nežádoucí reakce při nošení kontakt-
ních čoček mohou být způsobeny mikroby. 
Zkoumaly se dva různé typy: P. aeruginosa 
a S. aureus, které mají v prostředí oka společ-
né patogeny (možná proto, že mají mnoho 
virulentních faktorů).

Tento článek jasně poukazuje na anti-
mikrobiální funkci lysozymu a laktoferinu 
proti těmto patogenním mikroorgani-
zmům. I přes silnou schopnost denaturace 
se nabízí možnost klinického využití dez-
infekčních roztoků, které obsahují určité 
bílkovinné stabilizátory. Uplatnění by našly 
hlavně u nositelů kontaktních čoček, kteří 
často trpí mikrobiálními keratitidami. 

Závěr

Po shrnutí všech poznatků se dá říci, že 
víceúčelový roztok předchází denaturaci 
bílkovin na fyziologické hladině lidského 
laktoferinu a lysozymu i po působení sil-
ných denaturačních stimulů. Zdravé slzné 
proteiny udržují svoji antimikrobiální nebo 
baktericidní funkci. Výsledky výše uvede-
ných výzkumů naznačují, že tyto roztoky 
udržují strukturu a funkci slzných proteinů.
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CHRAŇTE SVŮJ ZRAK PŘED 
UV ZÁŘENÍM KAŽDÝ DEN. 
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KOMPLETNÍ OCHRANA PROTI 5 NEPŘÁTELŮM JASNÉHO VIDĚNÍ:

ŽÁDEJTE TEN NEJLEPŠÍ OCHRANNÝ 
SLUNEČNÍ FAKTOR PRO VÁŠ ZRAK

K DISPOZICI NA ČIRÝCH 
BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH CRIZAL

*  E-SPF 25 pro všechny čočky Crizal UV a Optifog, kromě Essilor Orma, kde E-SPF=10. 50+ pro všechny 
sluneční čočky s Crizal Sun UV a Optifog Sun, kromě Essilor Orma, kde E-SPF=25.
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