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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

nové číslo našeho časopisu Česká oční optika je ve vašich 
rukou. Časopis vychází po letních dovolených a před obchodně 
velmi důležitou částí roku. Podzim v našem oboru rozhodně 
nebude ideální procházkou. Pokračující často nesmyslné slevy 
snižují obecné povědomí ceny a kvality v očních optikách, zvy-
šující se počet reklamací, klesající tržby a také nejistá všeobecná 
politická situace nenahrávají tomu, abychom prožili tvořivé 
a klidné měsíce roku 2013. Platební schopnost mnoha optik 
se zhoršila a jsou na pokraji bankrotu. Jistě neradostná situace.

Palčivou otázkou je odborná devastace oboru, kde zákazník, 
který vstupuje do optiky, často netuší, jak odbornou a vzděla-
nou obsluhu má před sebou. Trochu mylně se domníváme, že 
zákonné úpravy mohou tento problém vyřešit nebo dokonce 
některé praktiky zastavit. Možná na krátkou přechodnou dobu. 
Naše školy ročně ukončí tolik absolventů, že není problém tuto 
odbornost včas nahradit. Díky situaci na trhu nezávislé optiky 
personálně neposilují a některé sítě, které nejčastěji tuto situaci 
zneužívají, budou mít dost času i odborných sil případné nové 
zákonné podmínky splnit. 

Místo toho, abychom se soustředěně a společnými silami 
snažili ukázat, co je poctivá optika, je obor rozdroben osobními 
ambicemi. Asi nejdůležitější změna oboru za poslední léta leží 
momentálně v parlamentu. Nový zákon o zdravotnických pro-
středcích mimo jiné významně mění postavení poukazu na brýle 
a jeho hodnotu. Pokud bude zákon schválen a od ledna 2014 
vejde v platnost, čeká obor optiky a optometrie výrazná změna 
v tržbách i pohledu pacienta na celou tuto službu. Není lehké 
odhadnout, jak se zachová zákazník a trh po této změně, a každá 
provozovna se bude muset s tímto zákonem vypořádat sama.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, nezbývá než věřit a svou 
každodenní prací dokázat, že skutečnost přinese více radostí. 
Držím nám všem palec.

Ing. Ivan Vymyslický
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ZPRÁVY REDAKCE

ZPRÁVY REDAKCE
Knihy s velkým písmem 

První informaci získáváte o knize 
skrze vizuální i hmatový vjem. Nejprve 
se soustředíte na grafiku, tj. hlavně 
na obálku knihy. Hmatový vjem proto, 
že si osaháte vazbu a poté papír. Třetí, 
klíčovou informací je obsah textu – když 
vás první odstavec (a dalo by se říci první 
věta) textu odradí, knihu odkládáte. 
Pokud vás však zaujme obsah, ale vaše 
oko se nesrovná s typem písma, kterým 
je kniha vysázena, je to pro knihu špatné 
znamení.  

Vzhledem k tomu, že léto a podzim 
jsou ke čtení nejvhodnějším obdobím, 
upozorňujeme naše čtenáře, kteří by 
rádi sáhli po knize, ale malá písmena 
jim běhají před očima a neradi použí-
vají lupu, že existuje edice, která vydává 
knihy psané velkým písmem. Vydává ji 
nakladatelství Fragment a nese název 
Edice pro seniory.

Z beletrie tedy můžete sáhnout 
po těchto knihách (formát uvedených 
publikací je 165x235 mm): 
•	 Petr	Prouza:	Tajemství	anděla,	352	stran;
•	 Pavel	Kantorek:	Povídky,	104	stran;
•	 Zdeněk	Svěrák:	Vratné	lahve,	128	stran.

V této edici vyšla také kniha An-
gličtina pro aktivní seniory (formát 
163x240 mm, 156 stran, včetně CD), ale 
také několik verzí křížovek pro seniory 

s tipy pro zahrádkáře, na výlety, recepty 
či návštěvu míst spojených s českým 
filmem (formát 208x296 mm, 128 stran).

Cena uvedených knih se pohybuje 
od 200 do 300 Kč. Velké písmo umož-
ňuje čtení i těm, kteří by se jinak tohoto 
dobrodružství museli vzdát.

Redakce
Foto: archiv nakladatelství Fragment.
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Vzpomínky na docenta 
Milana Antona

V květnu letošního roku nás zarmou-
tila smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřel 
doc. MUDr. Milan Anton, CSc., kterého 
znali v celé druhé polovině 20. století snad 
všichni čeští a slovenští optici a optomet-
risté. Celý svůj profesní život působil na oč-
ních klinikách v Brně, nejdříve v nemocnici 
u sv. Anny a od 70. let 20. století v Dětské 
nemocnici.

Hned od začátku své dráhy očního 
lékaře se zapojil i do výuky budoucích 
očních optiků a později i optometristů 
v Brně. Zde jsem ho poznal jako student 
optiky i já a později jsem měl tu čest se 
s ním pravidelně setkávat i jako učitel 
na brněnské optické škole. Pan docent 
předával své zkušenosti našim žákům 
jako externí učitel v předmětech nauka 
o zraku a základy refrakce po celou dobu 
své aktivní kariéry. Těšili jsme se také 
na jeho pravidelné přednášky u příležitosti 
každoročních optických kongresů. Pan 
docent měl vzácný dar přirozené autority 
a schopnosti srozumitelně podat i složitější 
kapitoly z oftalmologie a optometrie. Jeho 
skromnost a dobrosrdečnost přispívaly 
k tomu, že ho studenti i optici měli velmi 
rádi. I já, jako učitel na optické škole, jsem 
se každý týden těšil na to odpoledne, kdy 
si po skončení jeho hodiny chvíli posedíme 
a přátelsky probereme poslední události 
nebo nějaké odborné téma. Navždy mi 
zůstane v paměti jeho stále se usmívající 

tvář, která nám dodávala optimizmus 
do dalších dnů. Budu na něj vzpomínat 
jako na svého velkého učitele i přítele.

Pan docent Anton patřil ke generaci 
nadšených odborníků, kteří se v nových 
podmínkách po druhé světové válce 
snažili zvyšovat odbornou úroveň oboru 
oční optika a věnovali tomu podstatnou 
část svého života. Troufám si říct, že byl 
spojovacím mostem mezi očními optiky 
a očními lékaři. Takových osobností bohu-
žel nemáme mnoho. A tak zůstává otázka: 
„Najdou se následovníci?“

Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15

Mistři ve svém oboru nejsou jen lidmi, 
kteří bývají plně ponořeni do své profese. 
Zdobí je navíc obvykle tři vlastnosti: skrom-
nost, přátelskost a nadhled. Skromnost 
proto, že se dobrali neuvěřitelného množ-
ství poznatků, ale vědí, že další množství 
poznatků čeká na to, aby byly objeveny. 
Přátelskost proto, že vytváří prstence 
vztahů přitahující k sobě další chytré a přá-
telské lidi. Nadhled proto, že v jejich věku 
již mnohé zažili a ví, že opravdu důležité 
věci jsou během na dlouhou trať.

Pan Anton byl moudrý, skromný, 
přátelský a měl nadhled. Patřil ke generaci, 
která prožila v naší zemi několik bouřlivých 
epoch, počínaje válkou až po současnost 
(a tedy i několik přelomových kroků v obo-

ru, který od svých počátků urazil slušnou 
cestu). V redakci jsme se s ním setkávali 
nad připravovanými čísly a pokud se obje-
vilo nějaké kontroverzní téma, přistupoval 
k němu věcně, s rozvahou, klidným hlasem 
a především s úsměvem. Je příznačné, že 
s těmito povahovými rysy pracoval pro 
Dětskou nemocnici v Brně a učil. V rozho-
voru z roku 2007 popsal práci optika jako 
nepopsatelný zážitek, protože správná 
pomoc lidem znamená, že rozkvetou. 
Vyjádřil také názor, že i v době konkurence 
je potřebná profesní soudržnost: „Sám se 
ideu o sdílení zkušeností snažím předávat 
dál.“ Jistě to bylo dáno tím, že v minulosti 
starší optici předávali své znalosti mladším 
automaticky, čímž se obor posunoval dál. 
Hlas pana Antona nám bude chybět – 
když probíráte nějaké téma ze všech úhlů 
a chcete se dobrat kvalitního výsledku, 
potřebujete totiž hlasy několika generací. 
S docentem Antonem odchází generace 
s všestranným rozhledem, která měla nej-
více zkušeností a dokázala události vidět 
v odlišném, širším světle. Jsme rádi, že jsme 
s ním mohli spolupracovat.

Za redakci Eva Klapalová a Věra Pichová.

Rozhovor s docentem Antonem jsme otiskli v čísle 1/2007. 

Přečíst si jej můžete v archivu časopisu na stránkách 

www.4oci.cz.

Docent Anton na veletrhu OPTA při setkání s manžely Ždánskými, s jejichž optikou řadu let spolupracoval.



Přátelská tvář vzdělávání
aneb příběh o HOYA UNIVERZITĚ 2013 
Při přípravě každého ročníku naší již tradiční 
vzdělávací akce Hoya Univerzita se snažíme 
o  vytvoření příjemné vzdělávací atmosféry, 
která baví. Představujeme nejlepší české 
přednášející, kteří učí aktuální odborná témata, 
jež mohou pomoci v  každodenní praxi optika 
i optometristy.

Naopak nezařazujeme firemní produktové přednášky. Stejně tak 
tomu bylo u již sedmého pokračování této akce, které se tentokrát 
konalo v  malebné oblasti Králického Sněžníku, a  to v  nově 
vystavěném Wellness hotelu Vista. 

V rámci letošního ročníku jsme se rozhodli nabídnout návštěvníkům 
širší skladbu výukových témat. Společně s  tím jsme posílili 
praktickou část programu, takže přibyly workshopy, a nově jsme 
zařadili téma zaměřené na  zrakovou terapii, které zaznamenalo 
velký zájem u posluchačů. V průběhu odborného programu byla 
řešena nejrůznější témata z oblasti ekonomického chodu optiky, 
výběru správných progresivních čoček, prizmat, vyšší refrakce 
a  další. Vedle toho jsme mezi námi přivítali i  Světlušky s  jejich 
zážitkovým workshopem, ve kterém si bylo možné hravou formou 
vyzkoušet, jaké to je být nevidomý a  přiblížit si jeho „pohled“ 
na svět.

Rok od  roku se stále důležitější součástí chodu optik stává 
úroveň poskytovaného servisu a  prodejní dovednosti personálu, 
proto jsme se na  tuto oblast i  my více zaměřili. Námi vybraný 
marketingový specialista navštívil větší množství optik jako 
zákazník a jeho následné přednášky, tipy a doporučení tím přesně 
odpovídaly skutečné situaci v optikách. 

V sobotu večer byl pro účastníky připraven temperamentní Kubánský 
večírek. Před jeho začátkem měly dámy možnost nechat se stylově 
nalíčit od  pozvaných zkušených kosmetických poradkyň, což se 
stalo velmi využívanou a  oblíbenou službou. Večírek nás rychle 
přenesl do  exotických končin díky kapele tvořené kubánskými 
domorodci a  živelným vystoupením tamějších tanečních párů. 
Dalším velmi kladně hodnoceným bodem večerního programu se 
staly vsuvky s tanečními lekcemi, tzv. školičkami, kdy se přítomní 
měli možnost naučit základní kroky latino tanců. 

V  neděli po  obědě jsme se rozjeli do  svých domovů, někteří 
o 8 kreditů bohatší, ale všichni bohatší o nové vědomosti a krásné 
zážitky. Děkujeme všem přítomným za  účast a  jejich dobré 
naladění a těšíme se s nimi i s novými účastníky za rok na osmou 
Hoya Univerzitu. 
 

HOYA Lens CZ, a.s., Barbora Poštolková
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83% 
osob nosících brýle zažívá 

nepříjemné pocity při 
používání digitálních 

zařízení *

58% 
klientů hodlá navštívit 

svého optika 
pro více informací 

o BlueControl *78% 
Vašich klientů 

se zajímá 
o BlueControl *

V Í T E ,  Ž E . . . ?

Povrchová úprava BlueControl neutralizuje modré světlo, které vyzařují obrazovky, televizorů, počítačů, 
mobilních telefonů, tabletů a které je také obsaženo v umělém osvětlení interiérů zářivkami a ve slunečním záření.

Výhody pro Vaše klienty:  Delší pocit svěžesti očí a omezení jejich únavy
 Potlačení nepříjemných pocitů v očích při práci 

s počítačem, tabletem nebo telefonem
 Snížení úrovně oslnění
 Zlepšení kontrastu obrazu

S námi můžete být na zájem klientů připraveni. 
Zavolejte si na náš Zákaznický servis (488 578 400) pro vstupní balíček propagačních materiálů.

www.BlueControl.cz

* Millward Brown: „Postoj spotřebitelů k antirefl exním vrstvám“. Průzkum mezi 1204 nositeli brýlí v 6-ti evropských zemích. Listopad 2012.
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Kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA 2013  

Již 8. ročník vzdělávacího kongresu 
zařazeného do kreditního systému pro-
běhne během víkendu 21.–22. září 2013 
v budově Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Infor-
mace o odborném programu a ostatní 
podrobnosti o konání kongresu nalez-
nete ve vložené příloze v tomto čísle 
časopisu. Za jeden den kongresu budou 
uděleny čtyři kredity, za celý kongres 
tedy osm kreditů.

Registrujte se prosím on-line přes 
naše webové stránky www.scoo.cz, kde 
také naleznete veškeré aktualizované 
informace. 

Těšíme se na přátelské setkání 
na kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2013 
v Olomouci!

Zvláštní valná hromada 
SČOO v září 2013 
v Olomouci

Představenstvo SČOO s ohledem 
na usnesení z poslední valné hromady 
a v souvislosti s připravovanou změnou 
stanov SČOO svolává na neděli 22. září 
od 15.00 hodin v budově Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci zvláštní valnou hromadu – 
za předpokladu, že se podaří dodržet 
harmonogram příprav nových stanov 
SČOO, v což pevně věříme. Zvláštní 

valná hromada proběhne po ukončení 
kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2013 
a účelem jejího svolání je schválení no-
vých stanov. O podrobnostech budete 
informováni na webových stránkách 
www.scoo.cz a prostřednictvím Zpráv 
Společenstva.

Dva legislativní 
úspěchy

Kontaktní čočky ve snížené 
sazbě DPH

V průběhu března došlo k setkání 
dovozců kontaktních čoček, zástupců 
jejich auditorských společností a zá-
stupců SČOO a ČKS. Jednání mělo 
vyvrátit nejasnosti ohledně zatřídění 
kontaktních čoček do správné sazby 
DPH, platné od ledna 2013. Po vyjádření 
všech argumentů proběhlo během ná-
sledujících týdnů několik kol elektronic-
ké korespondence, jejichž výsledkem 
bylo zformulování písemného vyjá-
dření, které bylo konzultováno s GFŘ 
ČR. Výsledkem je shoda na správném 
zatřídění korekčních kontaktních čoček 
do snížené sazby DPH. Poděkování 
náleží především Davidu Kuželovi ze 
společnosti Ernst&Young, jakož i Mar-
ku Fořtovi a jeho týmu ze společnosti 
Deloitte, Zdeňce Ledvinkové ze spo-
lečnosti Alcon a všem dalším zúčast-
něným za cenné odborné připomínky 
a dobrou orientaci ve změti českých 
daňových a zdravotnických zákonů. 

Za iniciování celé akce patří dík Romanu 
Veselému ze společnosti CooperVision.

Úspěšné připomínkování 
zákona o zdravotních 
prostředcích

SČOO sleduje cestu nového návrhu 
zákona o zdravotnických prostředcích 
schvalovacími peripetiemi legislativní-
ho procesu. Zákon nově stanovuje za-
třídění zdravotnických prostředků (ZP) 
a určuje i kategorie pacientů, kterým 
vzniká nárok na poskytnutí ZP. V návrhu 
byl zjištěn nesoulad věkových kategorií 
uživatelů sférických a torických brý-
lových čoček a některé další nesrov-
nalosti. Po zaslání našich připomínek 
předkladateli zákona – ministerstvu 
zdravotnictví – bylo SČOO písemně 
informováno, že všechny připomínky 
byly akceptovány a zapracovány. Na-
vzdory současné politické situaci (tento 
příspěvek byl psán 18. července v době, 
kdy vláda Jiřího Rusnoka měla za sebou 
2 týdny činnosti od svého jmenování) 
jde návrh zákona svou vlastní legislativ-
ní cestou a pro veřejnost je k dohledání 
na stránkách Knihovny připravova-
né legislativy na internetové adrese  
http://eklep.vlada.cz. Věřme, že zákon 
bude schválen v předpokládaném 
termínu s účinností pravděpodobně 
od počátku či v průběhu roku 2014.

Ing. Pavel Šebek, Ing. Jiří Panenka
scoo@scoo.cz

INfORMACE 
ZE SPOLEČENSTVA

STRÁNKY SČOO



Exkluzivní distribuce a servis přístrojů 
TOPCON pro Českou a Slovenskou republiku.

KR-1

• Nejnovější model auto-keratorefraktometru

• Sklopná a otočná dotyková obrazovka

• Vysoká rychlost měření

• Kompaktní a ergonomický desing

Vyšetřovací jednotka 
TOPCON IS-600III s přístroji TOPCON

TOPCOMED s.r.o., Vídeňská 101/119,  Brno, Tel. obchod: +420 606 331 061
Tel. servis: +420 720 991 852, +420 720 991 853

e-mail: romana.machacova@topcomed.cz, obchod@topcomed.cz, servis@topcomed.cz, www.topcomed.cz

Auto-keratorefraktometr

Bezšablonový automat 
TOPCON ALE-5100SG/HC
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Z PRAXE OPTIKA

Skupina fototropních, polari-
začních a fotopolarizačních 

organických brýlových čoček 
je poměrně dynamická skupina, 
která se v posledních dvou de-
setiletích výrazně technologicky 
rozvíjí. Hlavní zásluhu na tomto 
vývoji má nejen firma Transi-
tions Optical, Inc., ale i další 
významní výrobci brýlových 
čoček, kteří se snaží v tomto 
optickém odvětví udržet krok.  

Hlavním úkolem fototropní brýlové 
čočky je změna intenzity zabarvení (ab-
sorpce) v závislosti na intenzitě sluneč-
ního záření (světla). Bohužel tuto přímou 
závislost je možné realizovat u většiny 
fototropních materiálů pouze za pomoci 
UV záření. Z tohoto důvodu se většina 
fototropních čoček zabarvuje i za pod-

mínek, kdy na čočku nedopadá sluneční 
záření přímo (slunce je za mrakem), ale 
odráží se od určitých předmětů (např. 
sníh, vodní plocha). Podobné problémy 
můžeme u většiny fototropních čoček 
registrovat i v opačném procesu – pro-
cesu odbarvení. Odbarvení u většiny 
fototropních materiálů závisí na teplotě 
prostředí. V chladném prostředí dochází 
k pomalejšímu a méně intenzivnímu 
odbarvení než v prostředí teplém. Vý-
robci proto intenzitu zabarvení obvykle 
vztahují k teplotě 21–23 °C. 

Fototropní organické 
materiály

Předchůdci plastových fotochro-
matických čoček se objevili v 70. letech 
20. století. První organické fototropní 
čočky byly vyrobeny v roce 1990.8 Fo-
toaktivní látka se do materiálu vkládá 

buď smícháním s monomerem před 
procesem polymerizace ( In-Mass 
Technology, Corning SunSensor) nebo 
tepelnou inkorporací částic fotoaktivní 
látky do povrchových vrstev základní-
ho materiálu procesem zvaným im-
bibice. Při imbibici proniká fotoaktivní 
látka pod povrch čočky vždy ve stejné 
tloušťce, a to asi 100 až 150 mikro-
nů pod povrch.8 Některé materiály 
(např. vysokoindexové) nelze těmito 
metodami upravit, proto se používá 
metoda nanesení tenké povrchové 
vrstvy fotoaktivní látky, která se nazývá 
Trans-Bonding. Při této technologii je 
fotoaktivní látka zapuštěna pod tvrze-
nou a antireflexní vrstvu.8 Fotoaktivní 
látky mohou být oxazinové molekuly 
(např. tetrahydro-1,4-oxazine), pyrany 
(C

5
H

6
O) nebo fulgidy (anhydrid kyseli-

ny dialkylenjantarové).8 Po ozáření UV 
světlem dochází ke změně konformace 
této molekuly, která rotuje a tím zvy-

TEChNOLOgIE VÝROBY 
BRÝLOVÝCh ČOČEK

3. část
Organické fototropní, polarizační 
a fotopolarizační materiály 
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šuje svou absorpci vůči světlu (obr. 1). 
K tomu, aby bylo možné přidat fotoa-
ktivní látku k základnímu materiálu, je 
nutné tento materiál chemicky upravit. 
Firma Transitions například používá 
speciální modifikaci materiálu CR39 
označenou CR 307.1 

Transitions, Transitions XTRActive 
a Acclimates

Brýlové čočky Transitions se vyrá-
bějí z materiálu CR 307 ve firmě Optical 
v Tuamu v Irsku. Podle typu použití 
fotoaktivní látky se zabarvují do hnědé 
nebo šedé barvy. Firma Transitions 
vstoupila na světový trh v 90. letech 
20. století. První generace byla vyrobe-
na v roce 1991 na Floridě (USA). V roce 
1992 se na trhu objevila druhá gene-
race samozabarvovacích brýlových 
čoček. V letech 1996–1997 se na trhu 
postupně objevuje třetí generace 
fototropních čoček Transitions a také 
modifikace samozabarvovacích čo-
ček z polykarbonátu. Čtvrtá generace 
čoček Transitions byla vyvinuta v roce 
2001, pátá v roce 2005, šestá v roce 
2008 a v letošním roce se na trhu ob-
jevila sedmá generace samozabarvo-
vacích čoček Transitions s podnázvem 
Signature.2 Čočky Transitions Signature 
obsahují technologii Chromea (obr. 2) 
a jsou oproti předchozím generacím 
vylepšeny zejména v těchto bodech: 
lépe reagují na nepřímé světlo, jsou 
tmavší při vyšších teplotách a mají 
rychlejší deaktivaci.3

Alternativní fototropní techno-
logie firmy Transitions je uplatněna 
u produktu s názvem Transitions 
XTRActive. Materiál je na trh dodáván 
v šedé variantě, na rozdíl od čoček 
Transitions Signature. Výhodou této 
technologie je aktivace i ve vnitřním 
prostředí, tj. v místnosti, automobilu 
apod., kde absorpce dosahuje hodnoty 
50 % v závislosti na teplotě prostředí 
(obr. 3). Samozřejmostí je 100% absorp-
ce UV záření. Brýlové čočky vyrobené 
z tohoto materiálu jsou schváleny pro 
řízení automobilu ve dne i v noci podle 
normy ČSN EN ISO 14889 Základní po-
žadavky na dokončené nezabroušené 
brýlové čočky. 

Další tradiční fototropní materiál 
firmy Transitions má název Acclimates. 
Jedná se o organický materiál s inde-
xem lomu 1,501, Abbeovým číslem 57, 
hustotou 1,32 g/cm3. Vyrábí se s UV 
filtrem 390 nm a v zabarvení hnědá, 
šedá. Rozsah maximálního a minimál-

ního zabarvení je menší než u většiny 
standardních úprav Transitions. 

SunSensors a SunSensors+
Firma Corning Ophthalmic z Fran-

cie vyrábí samozabarvovací brýlové 
čočky nazvané SunSensors již od roku 
2000. Další variantu fotochromatické 
čočky z tvrdšího materiálu vyrábí tato 
firma od roku 2005.4 SunSensors je 
středněindexový (1,559) fototropní 
materiál s propustností světla v deak-
tivovaném stavu na úrovni 86 %. V ak-
tivovaném stavu dosahuje absorpce 
úrovně slunečních čoček kategorie 3, 
tj. propustnost 8–18 %. Materiál se 
vyrábí v provedení šedá a hnědá, ob-
sahuje 100% UV filtr a je vhodný i pro 
brýle bez očnic. Čočky je možné podle 
výše uvedené normy používat i pro 
řízení automobilu. Hustota materiálu 
je 1,17 g/cm3 a Abbeovo číslo 38.9 

Dalším typem brýlových čoček, 
které vyrábí firma Corning, jsou čočky 

obr. 3 Srovnání absorpce samozabarvovacích čoček v interiéru.2

obr. 1 Reakce fotoaktivní molekuly při 
fototropní reakci.1 

obr. 2 Čočky Transitions Signature s technologií Chromea.3
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SunSensors+. Jedná se také o fo-
tochromatický materiál vyráběný 
In-Mass technologií s indexem lomu 
1,546, Abbeovým číslem 40 a hustotou 
1,19 g/cm3. Materiál je vhodný zejmé-
na pro brýle bez očnic.9

Rodenstock ColorMatic
Firma Rodenstock vyrobila první or-

ganickou fotochromatickou brýlovou 
čočku Perfalit ColorMatic v roce 1986. 
Čočka obsahuje účinnou fotoaktivní 
látku indolino-spiro-naphthoxazine 
(ISNO), která čočku barví do modrého 
odstínu. Do brýlových čoček je tato 
látka inkorporována metodou termál-
ního transferu (imbibice). V deaktivo-
vaném stavu má čočka absorpci 25 %. 

Při vystavení UV záření (50 kLx, 23 °C) 
se čočka zabarví až na 60 % absorpce. 
Čočka však v průběhu své životnosti 
výrazně ztrácí fototropní schopnost. 
V roce 1995 se objevila na trhu brý-
lová čočka Perfalit ColorMatic New 
s novou technologií. Fotoaktivní látka 
se přidává do vlastního základního 
materiálu před polymerizací, kde se 
naváže na monomer, nebo jako ini-
ciátor polymerace. Fotoaktivní látkou 
jsou spiroxazinové a naphthopyranové 
molekuly. Čočka propouští v deaktivo-
vaném stavu 75–90 %, s antireflexní 
vrstvou až 95 % světla,  absorpce 
v aktivovaném stavu se zvýšila až 
na 60–70 %. Firma Rodenstock tyto 
čočky vyráběla ve variantě šedá, hnědá 

a zelená (SunMatic). V roce 1999 se 
na trhu objevila čočka třetí generace – 
Perfalit ColorMatic Extra. Chemikům 
se podařilo modifikovat barvu čočky 
v aktivovaném stavu a bylo dosaženo 
vyšší absorpce (o 5 % více vzhledem 
k druhé generaci). Dále došlo ke zvýše-
ní rychlosti aktivace i deaktivace a byla 
zvýšena UV ochrana. Byla prodloužena 
i doba, kdy dojde k vyčerpání fotore-
akce, a to o 30 % (obr. 4). Index lomu 
této čočky je 1,52. 

Další generace samozabarvovacích 
čoček firmy Rodenstock byla vyrobena 
v roce 2006 a má index lomu zvýšený 
na 1,54. Zabarvení je nabízeno v pro-
vedení hnědá a šedá. Propustnost 
čočky v deaktivovaném stavu je až 
92 % a obsahuje 100% UV filtr. V roce 
2006 byl vyvinut také vysokoindexový 
samozabarvovací materiál s indexem 
lomu 1,67 (Perfalit ColorMatic), který 
se zabarvuje na 85 % při teplotě 23 °C. 
O rok později se objevil na trhu samo-
zabarvovací materiál s indexem lomu 
1,6 v hnědé a šedé variantě. V roce 
2006 se začala vyrábět samozabarvo-
vací čočka ColorMatic 1,54, která se 
barví do zelené barvy. Posledním foto-
tropním produktem firmy Rodenstock 
je čočka ColorMatic IQ optimalizovaná 
ve všech důležitých parametrech. 
Čočka je dostupná v provedení s in-
dexem lomu 1,6 a 1,67. Propustnost 

obr. 4 Vyčerpání fotoreakce u samozabarvovacích čoček s xenonovou lampou v %.5 

obr. 5 Princip polarizačních brýlových čoček.10

Zabarvení v %
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v deaktivovaném stavu je s antireflexní 
vrstvou 92 %. Čočka se téměř o 50 % 
rychleji odbarvuje a po třech minutách 
dosahuje o 20 % vyšší propustnosti pro 
světlo v porovnání s konkurenčními 
výrobky. Zabarvuje se do šedé, hnědé 
a zelené barvy.5

 
Zeiss PhotoFusion

Samozabarvovací brýlová čočka 
firmy Zeiss se s antireflexem zabarví 
na 92 % absorpce za 15–30 sekund 
a odbarví se na 70 % propustnosti 
za 5–10 minut. Celková propustnost 
světla při maximálním odbarvení 
a standardní teplotě je 91 %. Čočka 
zajišťuje 100% UV ochranu. Tuto tech-
nologii je možné využít pro materiál 

CR39, polykarbonát nebo vysokoin-
dexové organické čočky s indexem 
lomu 1,67.

Polarizační organické 
materiály

Světlo, které se šíří ze zdroje, mění 
rovinu kmitání elektromagnetické 
vlny nepravidelně. Pokud však dojde 
k odrazu, lomu, dvojlomu, selektivní 
absorpci nebo rozptylu světla, je 
možné získat světlo, které nemění ro-
vinu kmitání. Takové světlo nazýváme 
polarizované (obr. 5). Stupeň neboli 
intenzitu polarizace určuje tzv. Malu-
sův zákon.10 

V brýlích se většinou používají lát-
ky, které polarizují absorpcí. Jedná se 
o krystaly, které pohlcují jeden paprsek 
(řádný) vzniklý dvojlomem a propou-
štějí paprsek mimořádný, který bývá 
ještě zeslaben absorpcí.10 V optické 
praxi to znamená, že polarizační vrstva 
brýlové čočky částečně filtruje hori-
zontálně polarizované světlo odražené 
od horizontálních ploch (např. vodní 
plocha, vozovka). Polarizované brýlové 
čočky redukují oslnění, zlepšují prosto-
rové vidění a vnímání barev.

Při pohledu přes tyto polarizační 
čočky se někdy můžeme setkat s ne-
chtěným fenoménem při pohledu 
na přední skla automobilů nebo LCD 
monitorů. To je důvod, proč v součas-
ném trendu převládá výroba polari-
zační vrstvy, která polarizuje v šikmém, 

nikoliv kolmém směru. Afokální polari-
zační čočky (tzv. fólie pro sluneční brý-
le) se vyrábějí z polyvinylacetátu (PVA). 
PVA je látka, která zajišťuje polarizaci 
absorpcí. Polarizační brýlové čočky tak 
získávají určitý stupeň absorpce a vět-
šinou se vyrábějí zabarvené do šedé, 
zelené nebo hnědé barvy. Obsahují 
také UV filtr. Dioptrické polarizované 
brýlové čočky se vyrábějí vložením 
tenké vrstvy polarizačního materiálu 
(35–40 mikronů PVA) na povrch nebo 
do hmoty čočky. U termosetů (CR39) 
se tato hmota vloží do formy před je-
jím vlastním vyplněním a polymerací. 
Jedná se o tzv. technologii zapuštění – 
embedded film technology (obr. 6). 
Druhá metoda zvaná plátková (wafer 
technology) se používá u materiálu 
s vyšším indexem lomu a u polykar-
bonátu. Tenký polarizační film se vloží 
pod poslední vrstvu čočky na přední 
ploše a pak se čočka lisuje. Při výrobě 
polarizačních sférotorických čoček je 
třeba dávat pozor zejména na dodr-
žení správné roviny polarizace.

Fotopolarizační 
organické materiály

Fotopolarizační materiál, jak název 
napovídá, v sobě kombinuje vlastnosti 
samozabarvovacího materiálu a polari-
začního materiálu. V současné době je 
na trhu pouze produkt dodávaný pod 
obchodním označením DriveWear. 

obr. 6 Technologie zapuštění (embedded film 
technology) a  plátkování (wafer tech-
nology).1

obr. 7 Fotoreakce produktu DriveWear firmy Younger Optics.2

Efekty čoček DriveWear

jasno, za čelním sklem 
automobilu (absorpce 78 %)

zatažená obloha  
(absorpce 68 %)

jasné sluneční světlo, 
ve venkovním prostředí  

(absorpce 88 %)
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Další fotopolarizační materiál vyvinutý 
firmou Transitions a nazvaný Vantage 
byl pr imárně určený pro severo-
americký trh, v současné době tedy 
není schválen pro použití a distribuci 
v Evropě.3 

DriveWear
DriveWear je samozabarvovací 

polarizační brýlová čočka vyvinutá 
speciálně pro použití v automobilu. 
Vyrábí se v kombinaci s indexem lomu 
1,5 a také polykarbonátem, kdy index 
lomu dosahuje hodnoty 1,586. Čočka 
je od výrobce speciálně označená, aby 
došlo ke správné aplikaci osy polari-
zace po zabroušení. Díky speciálním 
fotosenzitivním molekulám je možná 
aktivace (tmavnutí) již při působení 
viditelné složky elektromagnetického 
záření (nejen UV záření). Výrobce těch-
to čoček, firma Younger Optics, garan-
tuje při deaktivaci absorpci 65 %, při 
aktivaci 78 % a na přímém světle až 
88 % (obr. 7). To platí za tzv. standardní 
teploty, což je přibližně 23 °C. 

Transitions Vantage
Jedná se o moderní mater iál, 

u něhož se úroveň polarizace plynule 
zvyšuje při samozabarvování. V deak-
tivovaném stavu je čočka téměř čirá. 
Hlavním úkolem těchto čoček je kont-
rola oslnění a rozptylu světla při jasném 
osvětlení díky působení fotoaktivních 

molekul. Jedná se o nejmodernější 
fotoadaptivní brýlové čočky součas-
nosti (obr. 8).

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. Mezi procesy úpravy materiálů 
pro výrobu brýlových čoček na-
nesením fotoaktivního nebo po-
larizačního materiálu neřadíme
a) imbibici
b) trans-bonding
c) wafer
d) dip-coat

2. Nejmodernější samozabar-
vovací brýlovou čočkou firmy 
Transitions, která je v  současné 
době na našem trhu k dispozici, 
je generace
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

3. Fototropní brýlové čočky Sun-
Sensors vyrábí firma
a) Zeiss
b) Rodenstock
c) Corning Ophthalmic
d) Essilor

4. K samozabarvovacím čočkám 
vyráběným firmou Rodenstock 
nepatří
a) Perfalit ColorMatic New
b) Perfalit ColorMatic Extra 
c) Perfalit ColorMatic IQ
d) Perfalit Acclimates

5. Polarizační vrstvy brýlových 
čoček filtrují, tzn. méně propou-
štějí světlo polarizované v ose
a) horizontální 
b) vertikální
c) vertikální i horizontální
d) nepolarizované světlo

6. U kterého materiálu se plynule 
se zvyšující se absorpcí zvyšuje 
i polarizace?
a) Transitions Vantage
b) Transitions Signature
c) Transitions XTRActive
d) Transitions Acclimatesobr. 8 Čočky Transitions Vantage.7



Cimbálová muzika KAPURA skvěle odstarto-
vala letošní SAGITTA ACADEMY DAYS 2013. 
Nejenže citlivě podbarvovala ochutnávku 
skvělých moravských vín ve sklípku My hotelu 
Lednice, ale předvedla též obdivuhodnou 
znalost snad všech lidových písní českých, 
moravských i slovenských. 

Téměř všichni účastníci SAD 2013 využili 
možnost projet se lodí na kanálech Lednicko-
-valtického areálu, absolvovat prohlídku 
lednického parku s dokonalým výkladem 
domácího průvodce o zdejší fauně a flóře 
a nechat se zvěčnit před jedinečným 
lednickým zámkem.

Letošní cyklus přednášek SAD 2013 obohatilo 
seznámení s materiály používanými partnery 
SAGITTY Brno při výrobě jednotlivých značek. Kva-
litu dodávaného zboží a jeho přednosti předvedli 
zákazníkům zkušení obchodní zástupci SAGITTY 
Brno v průběhu prodejní prezentace kompletních 
kolekcí dodávaných SAGITTOU Brno na český trh.

Dlouholetým osvědčeným a spolehlivým partne-
rem SAGITTY Brno při organizování SAGITTA ACA-
DEMY DAYS je společnost CooperVision, díky které 
si účastníci mohli na praktických workshopech 
vyzkoušet vyšetření binokulárního vidění bez po-
latestu, provést praktickou adaptaci multifokálních 
kontaktních čoček a seznámit se s nejnovějšími 
poznatky z oblasti kontaktních čoček.

Zlatým hřebem kulturního programu 
SAD 2013 bylo vystoupení mladé jazz-po-
pové skupiny GOLDEN DELICIOUS, dokonalé 
jak po pěvecké, tak po instrumentální stránce. 
Bravurně zvládla skladby Beatles i současných 
popových hvězd a účastníci SAD 2013 všech 
věkových kategorií si přišli na své.

Hlavním mottem letošního kongresu SAGITTA 
ACADEMY DAYS 2013 byla strategie a marketing 
v optice a jak obstát ve stále náročnějším kon-
kurenčním prostředí. Soustředěnému auditoriu 
předávali své dlouholeté praktické zkušenosti 
i teoretické poznatky špičkoví lektoři – z České 
republiky Ing. Pavel Svobodník, MgA, a ze Slo-
venské republiky Ing. Dušan Straňák.

KONGRES SAGITTA 
ACADEMY DAYS  
UŽ POČTVRTÉ,

SAGITTA Brno ve  spolupráci se SAGITTOU Bratislava organizovala na  přelomu května a  června 2013 v  My 
hotelu Lednice už čtvrtý ročník kongresu SAGITTA ACADEMY DAYS 2013 pro oční optiky a optometristy a také 
pro majitele optik. Pozvání přijalo a kongresu se zúčastnilo více než 60 obchodních partnerů SAGITTY ze všech 
regionů České republiky. 

letos na jižní Moravě

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno
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Z PRAXE SOUDNÍHO ZNALCE

REKLAMACE v praxi
Se zhoršenou ekonomickou 

situací na trhu přiměřeně ros-
te snaha zákazníků reklamovat 
i takové poškození, u kterého je 
obtížné prokázat původ poško-
zení. 

Brýle poškozené teplem

V nedávné době jsem se setkal s pří-
padem, kdy zákazník třikrát po sobě vždy 
přibližně po 5 měsících reklamoval to-
tálně zvrstvenou přední plochu plastové 
brýlové čočky. Čočka byla bez antireflexní 
vrstvy, pouze s tvrzením. Podle svých slov 
zákazník používal tyto brýle jenom velmi 
zřídka. Nikdy nebyl s brýlemi v sauně, nikdy 
nenechal brýle v autě v teple, nevařil s nimi, 
nefénoval si vlasy. Vždy, když vytáhl brýle 
po půl roce z pouzdra a chtěl je použít, 
byly brýle tímto způsobem poškozeny. Při 
reklamaci i dodavatel opakovaně posoudil 

stížnost jako neoprávněnou se závěrem, 
že poškození je způsobeno teplem. 
Zákazník se neskutečně rozčiloval a byl 
stoprocentně přesvědčen, že on škodu 
nezpůsobil. Brýle tedy poslal na posouzení.

Popis reklamovaných brýlí
•	 Brýlová obruba obecně nemá velké 

poškození, má na sobě pouze řadu 
drobných škrábanců odpovídají-
cích používání.

•	 Brýlové čočky s vrstvou mají jak 
na přední, tak i na zadní straně 
celou řadu různých drobných 
poškození – škrábanců.

•	 Na přední ploše obou čoček je 
vrstva zkroucená, což způsobuje 
snížení kvality vidění přes brýlové 
čočky.

•	 Tento typ poškození vrstvy je spo-
jen se zvýšeným tepelným namá-
háním povrchu brýlových čoček. 
Stává se to například při ponechání 
brýlí v autě v teplém počasí, při 

vstupu do sauny, vysoušení vlasů 
fénem, při vaření, při úpravě v op-
tice apod. (zda se v tomto případě 
jedná o některý z těchto důvodů, 
nebo je poškození způsobeno 
jinak, nelze stanovit).

•	 Nejedná se o výrobní vadu. Vrstva 
je na obou stranách brýlové čočky 
a musela by být poškozena rovno-
měrně na obou stranách. Poško-
zena je však pouze přední plocha 
brýlových čoček. K poškození 
došlo teplem.

Po přečtení tohoto posudku se zá-
kazník nemohl ztotožnit s výsledkem 
reklamace. V případě takového poškození 
je jednoduché posoudit, jak poškození 
vzniklo, komplikované je však určit, kdy 
vzniklo a kdo je způsobil. Jednou z mož-
ností, a poměrně podstatnou, je, že poško-
zení vzniklo po montáži a úpravě v optice. 
Příčinou rovněž mohla být vysoká teplota 
na špatně nastaveném fénu. Poškození je 
vždy viditelné až po delší době – působení 
tepla se projevuje i s několikahodinovým 
až několikadenním zpožděním.

Závěr

K podobné reklamaci je potřeba 
vždy přistoupit velmi obezřetně a projít si 
i některé technologické postupy v optice. 
Není vhodné spolehnout se pouze na po-
souzení od dodavatele, který zcela správně 
určí, že se jedná o poškození vlivem tepla. 
Skutečně může jít i o vadu montáže nebo 
chybu při úpravě brýlí.

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.czZvrstvená přední plocha brýlových čoček.
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Vážené kolegyně, kolegové, 
dodavatelé a všichni přátelé oboru oční optiky v Čechách i na Slovensku,

dovolte nám představit zcela nový informační portál pro ČR a SR, který navazuje 
na již známý informační server Optik+ fi rmy PPO Vymyslický. Doplněním tohoto 
úspěšného projektu o slovenskou zkušenost kolegy Suleka vznikl zcela nový 
informační portál

Prodávat hodnotné obruby, brýlové čočky, sluneční brýle a  mít optiku plnou zákazníků je přání 
majitelů optik. Mít své produkty v  těch nejlepších optikách s těmi nejlépe informovanými optiky je 
přání dodavatelů. Pracovat v  zajímavých optikách a  mít celou řadu odborných informací je přání 
studentů a zaměstnanců. OptoWeb je zcela nový informační projekt, který si vzal za cíl jít těmto 
přáním naproti.

Dnešní optika se neobejde bez kvalitních informací. Počínaje produkty, trendy, zkušenostmi, 
legislativou, reklamacemi, ekonomikou, prodejní dovedností konče... Získávat a  sledovat všechny 
informace je časově náročné a  ne vždy jednoduché. OptoWeb Vám nabízí službu, která Vám 
v každodenním běhu dne pomůže řešit celou řadu otázek, ulehčí Vám rozhodování a jednoduše Vás 
bude držet IN.

OptoWeb je projekt, který navazuje na mnohaletou zkušenost a řadu spokojených uživatelů. Hlavním 
cílem je poskytnout na jednom místě v národních mutacích pro ČR a SR informace o celém oboru oční 
optiky. OptoWeb sleduje každý den desítky informačních zdrojů od vládních a státních organizací až 
po různé odborné a profesní skupiny. OptoWeb denně sleduje zahraniční informace, má informace 
z ekonomiky optiky a marketingu v zahraničí. Najdete zde aktuální termíny akcí a školení, nechybí ani 
diskusní fórum.

Ať jste majitel optiky, dodavatel, výrobce, optik, optometrista nebo student, registrací na stránkách 
OptoWeb si jistě vyhledáte celou řadu zajímavých informací.

Buďte IN a zaregistrujte se
po 20. srpnu 2013 
na www.optoweb.cz 
nebo www.optoweb.sk!

PPO_297x210_spad.indd   1 30.7.13   14:11
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V Německu se ročně usku-
teční okolo 600 000 ope-

rací katarakty, což je nejčastěji 
prováděný výkon. Pacientům, 
kteří měli vzhledem k zákalům 
čočky zhoršené vidění, se nabízí 
široká paleta nitroočních čoček. 
Přesto mají pacienti řadu otázek 
a potřebují i nadále brýle nebo 
kontaktní čočky. V následujícím 
textu se budeme zabývat nej-
častějšími otázkami, s nimiž se 
v praxi lze setkat při vyšetření 
a péči o pacienty po úspěšné 
operaci katarakty.

Průběh operace

Nejprve je oko vyšetřeno biometrií, 
aby bylo možno stanovit dioptrickou 
mohutnost implantované čočky. Přitom 
je obvykle cílem emetropie pro vedoucí 
oko a malá myopie (–0,25 až –0,50 dpt) 
pro oko podřízené.

V průběhu operace otevírá operatér 
přední komoru incizí na korneosklerální 
hranici. Ta může v některých případech – 
podle šíře a polohy – způsobit oploštění 
rohovky a astigmatizmus. Kromě toho je 
do přední komory aplikován viskoelas-

tický materiál (jako ochrana endotelu 
rohovky a ke stabilizaci přední komory).

Přídatné malé řezy – paracentézy – 
jsou potřebné k zavedení pomocných 
nástrojů, v dalším kontextu však mají 
zanedbatelný význam.

Po kapsulorhexi (otevření pouzdra 
čočky) se zavádí fakoemulzifikátor k roz-
mělnění jádra čočky a čočkových hmot 
pomocí ultrazvuku. Tato tkáň je současně 
odsávána, zůstává pouze průhledné 
tenké zadní pouzdro čočky. Do takto 
vzniklého prostoru se umístí implanto-
vaná zadněkomorová čočka a vyrovná se. 
Nakonec se odsaje viskoelastický materiál, 
preventivně se podají antibiotika a oko 
se zaváže.

Varianty IOL (nitroočních 
čoček)

Pro pacienty i pro operatéry dnes 
existuje řada možností korekce, kterou 
lze nahradit přirozenou čočku.

Sférotorické IOL čočky
Převažující podíl mezi všemi implan-

tovanými čočkami mají monofokální 
čočky, zpravidla sférické nebo sféroto-
rické, které oboustranně korigují vidění 
do dálky. Někteří chirurgové používají 
metodu monovision, při níž je jedno oko 

korigováno do dálky, druhé do blízka a při 
změně vzdálenosti se oči střídají.

Multifokální IOL čočky
Tato varianta čoček funguje na prin-

cipu difrakce (změna lomivosti ohybem 
světelných paprsků) nebo refrakce. Při-
tom se zobrazují dvě, někdy až tři různé 
vzdálenosti – jde o podobný princip 
jako u multifokálních kontaktních čoček. 
Tyto IOL čočky jsou většinou sestrojeny 
v optických prstencích, které se promítají 
podle velikosti zornice. Používá-li se zóna 
do dálky, je vjem do blízka suprimován. 
Následkem je snížení kontrastu při změně 
vzdálenosti.

Akomodační IOL čočky
Tento typ čoček by teoreticky měl 

nahradit tonus akomodace u presbyopů 
posunem čočky vpřed, účinek je však 
limitován.

IOL čočky s filtrem   

Rozsáhlé spektrum viditelného světla 
je již delší dobu pokládáno za jednu z pří-
čin, které podporují věkem podmíněnou 
makulární degeneraci. Základem této do-
mněnky by mohla být změna spektrální 
transmise IOL ve srovnání s fyziologickým 
zákalem oční čočky. Ta absorbuje širo-

PÉČE  
OPTOMETRISTY  
o klienta po operaci katarakty 

OPTOMETRIE
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kou škálu krátkovlnného spektra. Proto 
byly vyvinuty žlutě tónované IOL filtry, 
jejichž pomocí je absorbováno modré 
světlo a tím jsou navozeny staré zvyklosti. 
Tímto způsobem mohou být zmírněny 
škody způsobené světlem velké energie 
na sítnici. 

Ukázalo se však, že pacienti nevnímají 
barevné rozdíly, že spektrum filtrů modré 
barvy není ve srovnání s lidskou čočkou 
identické. Zároveň se diskutuje o vlivu 
filtrů modrého světla na denní cyklus 
(„vnitřní hodiny“) a na změnu hladiny 
melatoninu. Ve snaze uchránit sítnici před 
světlem velké energie probíhají dlouho-
dobé studie, zatím ovšem bez efektu 
na snížení rizika onemocnění věkem 
podmíněné degenerace sítnice. 

Anamnéza po operaci   

Po operaci katarakty je třeba získat 
kromě obecné anamnézy i speciální 
informace, které jsou důležité pro postup 
dalšího vyšetření.

Kdo operoval?
Informace důležitá pro získání kontaktu 
či objasnění nálezu.

Jaká IOL čočka byla implantována?
Optický účinek čočky ovlivňuje vidění 
do blízka i do dálky.
Kdy proběhla operace? Byl stanoven 
termín operace i pro druhé oko? Kdy? 
Tato informace umožňuje odhadnout 
předchozí stabilitu refrakce, mohou tak 
být vysvětleny astenopické obtíže.
Nastaly v  průběhu operace nějaké 
komplikace?
Tato informace udává možné periferní 
problémy sítnice nebo problémy s cen-
trací IOL čočky.
Jak se vyvíjelo vidění po operaci? Byl 
patrný vzestup, zhoršení či změny 
v delším čase? 
Tento údaj upozorňuje na zahušťování 
zadního pouzdra nebo zvýšení hyperme-
tropie při makulárním edému.
Pozorujete ještě jiné změny při vidění?
Tyto údaje se mohou týkat zamlženého 
a rozostřeného vidění, dvojitého vidění, 
zarudnutí, bolesti, pocitu cizího tělíska.
Užíváte nějaké léky?
Léky jako kortison mohou způsobovat 
zvýšení nitroočního tlaku.
Víte o jiných očních onemocněních?
V některých případech je důležitá infor-
mace o jiných očních onemocněních 
nebo systémových onemocněních.

Pooperační péče
 
Odborný svaz německých očních 

lékařů (BVA) doporučuje svým členům, 
aby kontrolní vyšetření provedli první den 
po operaci, následující vyšetření v dalších 
dnech a týdnech pak podle pooperační-
ho průběhu. Předpis korekčních pomů-
cek v době od prvního týdne do třetího 
měsíce po operaci je doporučen podle 
potřeb pacienta, vždy se souhlasem 
oftalmochirurga. 

Vyšetření pacientů 
s nitroočními čočkami 
u optometristy 

Vyšetření pacienta s kataraktou zahr-
nuje rutinní vyšetření předního i zadního 
segmentu oka a vyšetření vidění.

Přední segment oka
Vyšetření na štěrbinové lampě zahr-

nuje kromě posouzení víček, spojivky, ro-
hovky, duhovky především vyšetření IOL 
a pouzdra čočky. Pozornost by měla být 
zaměřena rovněž na Tyndallův fenomén – 
vznášející se částečky (bílkoviny a buňky), 
které by znamenaly zánětlivý proces.

Pacienti s kataraktou mohou být 
ohroženi vznikem glaukomu, protože 
v průběhu života se zvětšuje středová 
tloušťka čočky a tím se zužuje komorový 
úhel, což je patrno na obr. 1 a 2. V prvních 
dvou dnech po operaci může být nitrooč-
ní tlak po implantaci zvýšen, později ale 
klesá na obvyklé hodnoty.

Zadní segment oka
Správné vyšetření očního pozadí, 

především makuly, je nutné kvůli vylou-
čení makulárního edému v souvislosti 
s operací. Periferie sítnice musí být vyšet-
řena z důvodu vyloučení ablace sítnice 
či jemné perforace, vyšetření je závislé 
na šíři zornice vyšetřovaného.

Refrakce
Nejlepší sférická korekce je obvykle 

v rozsahu asi 1 dpt, rohovkový astigmatiz-
mus až do 3 dpt může být většinou chirur-
gicky redukován. Manipulace s rohovkou 
představuje nebezpečí nepravidelností 
rohovkového povrchu, prokazatelné 

obr. 1 Příčný řez schematickým předním segmentem oka před operací.

obr. 2 Příčný řez schematickým předním segmentem oka po operaci.
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na topografickém vyšetření. Anizometro-
pie v rozsahu 3 dpt je především žádána 
u lidí, kteří dříve byli zvyklí na monovizi. 
Pokud jsou známy hodnoty před operací, 
lze očekávat s IOL čočkou zlepšení funkcí. 
Zvláštní stav nastává u těch pacientů, 
kteří si nechávají implantovat čočku 
po extrakci zcela čiré čočky (Clear Lens 
Extraction) ke korekci presbyopie. V těch 
případech nelze počítat se zlepšením 
vidění. Vždy je třeba pečlivě posuzovat 
změny zrakových funkcí.

Pseudoakomodace u monofokálních 
IOL čoček

Lidé s IOL čočkami udávají, že se jim 
občas podaří „nastavit“ vidění do blízka 
bez přídatné korekce do blízka. To je 
umožněno sférickou aberací oka při ur-
čité šíři zornice, kdy paprsky vzdálenější 
od osy oka jsou více lámány. Obrazy vy-
tvářené před sítnicí jsou podle okolností 
využívány pro střední vzdálenost.

Je to umožněno i zbytkovým astig-
matizmem. Malá odchylka korekce nebo 
v oftalmologii často užívaná korekce 
sférickým ekvivalentem umístí paprsek 
buď na makulu, nebo nepatrně před ní. 
To znamená, že nejméně jeden hlavní 
řez leží před sítnicí a může být využit 
do střední vzdálenosti – z toho plyne 
požadavek pacienta: „ještě trošku zaostřit“.

Keratometrie rohovky
Pokud jsou známy údaje o předope-

račních hodnotách centrálního zakřivení 
rohovky, lze je zmírnit následovně:

– implantací torické IOL čočky,
– chirurgickou úpravou rohovky,
– decentrací IOL čočky.

Pochopitelně jsou možné kombinace 
těchto metod.

IOL čočka a autorefraktometr
Stanovení refrakce automatickým 

refraktometrem je zatíženo mnoha chy-
bami. Vedle centrace IOL čočky hraje dů-
ležitou roli v přesnosti měření i šíře zornice 
či jemné zákaly ve sklivci i pouzdře čočky.

V důsledku addice do blízka u mul-
tifokálních čoček může nastat sklon 
k myopii.

Pooperační komplikace

Obtíže a nepravidelnosti jsou v po-
operačním období ohraničeny jednak 
časově, jednak patologickým nálezem 
a optickými změnami. Ty nejzávažnější 
a nejčastější komplikace se objeví v krátké 
době (obr. 3). Zásadně platí, že k určení zá-
važnosti nálezu je nutno odeslat pacienta 
ihned k oftalmologovi.

Endoftalmitida
Jedná se o zřídka se vyskytující nitro-

oční bakteriální zánět včetně sklivcového 
prostoru. Typickými příznaky jsou snížený 
vizus, zarudlé oko, bolesti. Objektivně je 
pozitivní Tyndallův fenomén, hypopyon 
(hnis v přední komoře), zhoršená mož-
nost vyšetření očního pozadí, zúžená 
zornice a prosáknutí spojivky. V případě 

endoftalmitidy jde o závažný nález a je 
nutné co nejrychlejší vyšetření oftalmo-
logem.

Makulární edém
V případě zvýšené plusové refrakce 

u pacientů s IOL čočkou je nutné uva-
žovat o makulárním edému. Prosáknutí 
oblasti v okolí makuly vede k hyperme-
tropizaci. Takový nález zhoršuje vidění. 
Pokud se u pacienta po operaci katarakty 
zhoršuje vidění do dálky a zvyšuje se plu-
sová refrakce, je nutné lékařské vyšetření 
k objasnění makulárního edému.

Zahuštění pouzdra – sekundární 
katarakta

V prvních 5 letech po operaci kata-
rakty se zahuštění pouzdra objevuje asi 
u 50 % pacientů – je to nejčastější dlou-
hodobá komplikace. Typickým příznakem 
je zhoršené vidění i s korekcí a fotofobie 
(zvýšená citlivost na osvětlení). Jako příči-
nu zákalu lze určit buď fibrotizaci zadního 
pouzdra, nebo zbylé buňky čočkového 
epitelu, které jsou mezi zadním pouz-
drem čočky a implantovanou čočkou. 
Léčení spočívá v použití YAG laseru, 
který rozruší pouzdro v centru a uvolní 
optickou osu oka. Při tomto zákroku 
hrozí nebezpečí komplikací, jako je edém 
a ablace sítnice (až ve 4 %), defekty čočky 
(až v 95 %), uveitis, zvýšení nitroočního 
tlaku (především v prvních 48 hodinách).

Jestliže se zakalení objeví, provádí 
se výkon laserem ve většině případů 
v průběhu 6 měsíců. Jakmile se nález ob-

Krátkodobé komplikace  
v průběhu prvních dnů  

až týdnů 

•	zvýšení	nitroočního	tlaku
•	dislokace	IOL	čočky
•	prodloužené	známky	zánětu	v	přední	komoře
•	iritida
•	endoftalmitida

Střednědobé komplikace  
v prvních měsících

•	prodloužený	průběh	zánětu	oka,	až	ke	vzniku	endoftalmitidy	
•	makulární	edém
•	odchlípení	sítnice	při	pseudofakii

Pozdní komplikace  
po letech

•	dislokace	IOL	čočky	po	10	až	15	letech
•	pseudofakický	glaukom
•	sekundární	katarakta
•	makulární	edém
•	pseudofakické	odchlípení	sítnice

obr. 3 Pooperační komplikace.
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jeví, je to třeba pacientovi sdělit, aby byl 
informován o dalším postupu a nesnažil 
se o zbytečnou úpravu korekce.

Zákaly IOL čočky
Vedle relativně častého zákalu pouz-

dra se vzácně může objevit i zákal im-
plantované čočky, který vede rovněž 
ke zhoršenému vidění. Jedinou možností 
je pouze explantace čočky.

Pooperační zrakové obtíže 

Pooperační ametropie
Navzdory přesně stanovené optické 

mohutnosti implantované čočky jsou 
možné určité odchylky. Příčinou může 
být buď chybné určení délky oka nebo 
centrálního zakřivení rohovky, dále decen-
trace nitrooční čočky či chyby ve výpočtu 
včetně nesprávných vzorců. Mohou nastat 
rovněž změny lomivosti implantované 
čočky při jejím umístění v pouzdře čočky. 
Je třeba se zmínit i o změnách refrakce při 
makulárním edému.

Je dost obtížné stanovit hodnoty cíle-
né refrakce. Úspěšně implantovaná čočka 
je posuzována z více hledisek – především 
jde o kontrast a světelné podmínky. Vedle 
čistě technických požadavků nelze opo-
menout subjektivní vnímání pacientova 
vidění s novou čočkou.

To vše závisí na předoperačním stavu 
oka, na době hodnocení po operaci (dny, 
týdny či měsíce), na typu IOL čočky a také 
na očekávání pacienta.

V současnosti probíhá řada studií, 
které se zabývají zbytkovou pooperační 
refrakcí. Dick a spol. (2001) vycházejí ze 
sférického ekvivalentu, úchylka od dosaže-
né a plánované refrakce do dálky je v 93 % 
případů ±1 dpt, a to týden až šest měsíců 
po operaci. Zbytkových 7 % leží ±2 dpt 
od cílené hodnoty. Wald a spol. (2007) vy-
šetřuje zbytkovou vadu refrakce v případě 
implantace akrylových hydrofilních čoček, 
kde 4–6 týdnů po operaci je hodnota 
asi u tří čtvrtin všech vyšetřovaných očí 
±1 dpt. Schönhofen, Gorodezky a Wenzel 
(2011) došli k výsledku, že úchylka u 93 % 
vyšetření je ±1 dpt. 

Gerten (2005) hodnotil výsledky 
po implantaci torických IOL čoček a zjistil 
zbytkový astigmatizmus 0,84 dpt u pacien-

tů s průměrnou hodnotou astigmatizmu 
3,75 dpt. Podklady byly získány při vyšetře-
ní minimálně 3 měsíce a maximálně 4 roky 
po operaci.

Zhodnotit, zda chyba v korekci v roz-
sahu 1 dpt je, či není úspěchem, musí 
především sám pacient. Pokud je hodnota 
minusová, pacient pozitivně hodnotí 
čtení na střední vzdálenosti. Je však jasné, 
že i po operaci je uplatňován požadavek 
na úpravu refrakce.

Pokud je zbytková refrakce v hodnotě 
do 1 dpt stanovena do 3 měsíců po ope-
raci, je třeba se vyvarovat okamžitého 
předpisu doplňkové korekce. Po uplynutí 
3 měsíců doplňujeme korekci při hodno-
tách menších než 1 dpt pouze na výslovné 
přání pacienta.

Zdvojené obrazy, oslnění a halo
Pocity oslnění jsou časté při zákalech 

optických médií, především pouzdra 
čočky. K tomu přispívá i decentrace IOL 
čočky a změny v rohovce i v čočce. Feno-
mén halo je někdy popisován ve spojení 
s řízením vozu v noci. Příčinou může být 
periferní aberace u sférické čočky, okrajo-
vé rozostření u multifokálních IOL čoček, 
ale i změny způsobené YAG laserovou 
kapsulotomií. S šíří zornice se zvětšuje 
podíl periferních paprsků. Decentrace 
a naklonění IOL čočky mohou být rovněž 
příčinou halového efektu.

Poruchy binokulárního vidění 
a diplopie

Pokud pacienti s IOL čočkou udá-
vají v anamnéze obtíže, které poukazují 
na poruchy binokulárního vidění či přímo 
diplopii, je nutné nejdříve vyšetřovat 
monokulárně, aby bylo možno vyloučit 
dislokaci IOL čočky. Další vyšetření zevního 
segmentu bulbu na štěrbinové lampě 
potvrdí podezření. Příčinou monokulární 
diplopie může být i nekorigovaný rohov-
kový astigmatizmus.  

Sklopení či natočení IOL čočky se pro-
jevuje nejen u zhoršeného vidění, ale i při 
poruchách binokulárního vidění.

Velkou nerovnováhu představují ame-
tropie, které vedou k aniseikonii – podílejí 
se asi na 3 % případů binokulárních obtíží. 
Vedle různých velikostí obrazů na sítnici 
hraje roli i anomální retinální koresponden-
ce při zpracovávání vjemů jednoho a dru-

hého oka. Pokud jsou známy předoperační 
hodnoty, které ukazují na anizometropii, 
mohla by být příčinou různá osová délka 
obou očí. Rozdíl ve velikosti vnímaných ob-
razů by mohl být příčinou poruch binoku-
lárního vidění. V takovém případě by byla 
vhodná konzultace s oftalmochirurgem.

Souvislost mezi operací 
katarakty a věkem 
podmíněnou makulární 
degenerací

Pacienti se v současné době zají-
mají nejen o možnosti, ale také o rizika 
operace katarakty. Řadu informací získají 
na internetu. Do popředí vystupují otázky 
dlouhodobých pooperačních komplikací, 
především možná souvislost operace 
s pozdějším vznikem makulární degene-
race. Existují sice určité náznaky souvislosti 
mezi vývojem věkem podmíněné maku-
lární degenerace a operací katarakty, tyto 
domněnky však musí být teprve potvrzeny 
v dalších studiích.

Pokud byla implantována IOL čočka 
bez filtru, je třeba se bránit před krátkými 
vlnami UV záření (ty jsou udávány jako 
rizikový faktor při vzniku věkem podmíně-
né makulární degenerace). Optometristé 
v těchto případech mohou pomoci spe-
ciálními filtry.

Závěr

Vzhledem k demografickému vývoji, 
ekonomické atraktivitě operace a tech-
nickému pokroku v oblasti intraokulární 
chirurgie bude počet lidí s IOL čočkami 
v následujících letech stoupat. Opto-
metristé musí být připraveni nabídnout 
kompetentní rady před operací i po ní. 

Dokonalé vyšetření předního a zad-
ního segmentu oka stejně jako základní 
znalosti nitrooční chirurgie jsou vedle 
specifické anamnézy a zlepšení vidění 
podmínkou ke kompetentnímu poraden-
ství i péči o klienty.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Skerswetat, J.: Optometrische Versorgung nach Katarakt-

Operation – Was ist zu beachten? DOZ 1/2013, str. 92–97.
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OPTOMETRIE

ZAKRÝVACÍ  TEST
Zakrývací zkouška je popi-

sována jako jednoduchá 
a rychlá vyšetřovací metoda, 
založená na dobrých pozorova-
cích schopnostech vyšetřujícího 
získaných praxí. Hlavním účelem 
zakrývací zkoušky je pozorování 
vzájemného postavení očí, di-
ferenciální rozlišení heteroforií 
od	heterotropií;	dále	nám	posky-
tuje informace o typu a velikosti 
heteroforie. 

Základem této zkoušky je střídavé za-
krývání a odkrývání jednoho oka, zatímco 
druhé oko fixuje vzdálený či blízký bod. 
Nejprve si popíšeme základní zakrývací 
zkoušku a poté její modifikace. 

Při zakrytí jednoho oka sledujeme 
pohyby druhého nezakrytého oka a při 
odkrytí pozorujeme případné pohyby oka, 
které bylo zakryté. U očí v rovnovážném 
postavení směřují osy vidění k témuž fixač-
nímu bodu, a to i tehdy, dojde-li zakrytím 
jednoho oka k vyrušení fúze. Zakryté oko 
se neuchýlí, a proto nedochází k zpětnému 
vyrovnávacímu pohybu, jedná se o ortofo-
rii. U heteroforie jsou oči udržovány v přímé 
poloze během binokulárního vidění jen 

fúzí. Zakrytím oka, a tedy i znemožněním 
fúze se zakryté oko uchýlí. Po odkrytí se 
uplatňuje síla fúze a původně zakryté oko 
vykonává zpětný pohyb, který nazýváme 
fúzním pohybem. Heterotropie má stále 
zjevnou úchylku, nezakryté oko je uchý-
lené, anebo vyrovnávacím pohybem 
přebírá fixaci.

Průběh zakrývací 
zkoušky

Zakrývací zkouška se provádí při fixaci 
bodu vzdáleného 5–6 m a blízkého bodu 
v normální pracovní vzdálenosti vyšet-
řovaného (přibližně 0,4 m). Jako fixující 
bod se využívá písmeno na Snellenových 
optotypech z řádku nad nejlepším dosa-
ženým vizem horšího oka, tak aby byla 
využita přesná akomodace. Pokud je vizus 
vyšetřovaného horší než 6/24 na přísluš-
nou vzdálenost, je vhodné na fixaci použít 
světelný bod. V praxi je však postačující 
použít při fixaci např. hrot tužky, světelný 
bod či jakýkoliv příslušně vzdálený bod. 
Jestliže z předchozích vyšetření víme, že 
jedno oko je strabické, měli bychom se řídit 
pravidlem, že vedoucí oko zakrýváme jako 
první. Je důležité, abychom se vyvarovali 
nechtěného bočního osvětlení zakrytého 

oka, které může být u některých pacientů 
stimulem pro abnormální pohyby. Pro 
zakrývání se využívá zakrývací destička, 
která může být z neprůhledného nebo 
průsvitného materiálu. Průsvitná zakrývací 
destička má oproti neprůhledné výhodu 
v tom, že umožňuje sledovat přibližnou 
polohu oka za destičkou, aniž by byl vy-
šetřující schopen jakékoliv formy vidění.

V praxi rozlišujeme dva typy zakrýva-
cího testu. První je zakrývací-odkrývací 
test („cover-uncover test“), v české litera-
tuře uváděný jako intermitentní. Druhým 
typem je alternující zakrývací zkouška 
(„alternace-cover test“). Evans věnuje větší 
pozornost zakrývacímu-odkrývacímu 
testu a nazývá ho také základní zakrývací 
zkouškou.

Zakrývací-odkrývací test (intermi-
tentní) 

Poskytuje základní informaci o tom, 
zdali se u vyšetřovaného jedná o hetero-
forii, či heterotropii. Délka zakrytí jednoho 
oka se obvykle pohybuje od 1 do 2 sekund, 
abychom pozorovali reakci na momentál-
ní disociaci, ačkoli delší okluze (10 sekund) 
s větší pravděpodobností odhalí plnou 
úchylku. Zakrývací test by neměl být 
zbytečně víckrát opakován, protože s opa-
kovaným zakrýváním se úchylka zvětšuje 
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a může se zvrhnout ve strabizmus. Výsled-
ky pozorování budou podrobněji popsány 
v dalších odstavcích.

Alternující zakrývací test (střídavý) 
Podstatou tohoto testu je rychlé stří-

dání zakrývání jednoho a druhého oka. 
Stupeň úchylky se obvykle zvyšuje, takže 
je snáze detekovatelná. Soustřeďujeme 
se na sledování zpětného vyrovnávacího 
pohybu. Podle rychlosti a plynulosti vyrov-
návacího pohybu pak můžeme předpo-
kládat dobré vidění obou očí při rychlém 
a plynulém přebírání fixace. U váhavé 
fixace očekáváme přítomnost amblyopie 
nebo amblyopie s excentrickou fixací. 
Charakter vyrovnávacího pohybu může 
také vypovídat o kompenzaci heteroforie.

Zakrývací zkouška 
u heterotropie

Heterotropii při zakrývací zkoušce 
ilustruje obr. 1, konkrétně zde vidíme 
případ pravého konvergentního strabi-
zmu (esotropie). Na obr. 2 je znázorněn 
pravý divergentní strabizmus (exotropie) 
s pravou hypertropií. V obou případech 
se jedná o strabizmus jednostranný, kdy 
uchýlené oko přebírá fixaci pouze při 
zakrytí oka vedoucího.

Pomocí zakrývacího testu můžeme 
rozpoznávat další aspekty heterotropií.

Rozlišení alternujícího a jednostran-
ného strabizmu

U alternujícího strabizmu si oko, 
které fixuje při zakrytí oka druhého, 
ponechává fixaci i po odkrytí destičky. 
Jestliže zakryjeme šilhající oko při jedno-
stranném strabizmu, vedoucí oko nadále 
fixuje. V případě zakrytí vedoucího oka 
převezme šilhající oko na chvíli fixaci, 
ale po odkrytí destičky opět přebírá fixaci 
vedoucí oko. 

Směr úchylky, který určujeme podle 
směru zpětného vyrovnávacího 
pohybu

Například u konvergentního strabiz-
mu se uchýlené oko pohybuje směrem 
ven (temporálně), aby převzalo fixaci, 
zatímco druhé oko je zakryto.

Dominance oka
U alternujícího strabizmu fixující 

oko nadále fixuje i po odkrytí druhého 
oka. I když schopnost udržet fixaci mají 
obě oči, jakmile vyšetřovaný zamrká či 
chvilkově změní fixaci, začne fixovat vždy 
to oko, které je dominantní.

Stupeň deviace
S dostatečnou praxí můžeme úhel 

deviace odhadnout podle velikosti 
zpětného pohybu.

Zakrývací zkouška 
u heteroforie

Průběh zakrývací zkoušky u hetero-
forie je znázorněn na obr. 3. V případě 
heteroforií si oči udržují své přímé 
postavení do té doby, než je zrušena 
fúze zakrytím jednoho oka. Poté dojde 

obr. 1 Zakrývací zkouška u pravé esotropie (po-
hyb oka a zakrývací destičky je naznačen 
pomocí šipek): 

 (a) uchýlené pravé oko dovnitř; 
 (b) levé oko je zakryto – obě oči se pohy-

bují směrem doprava;
 (c) zakryté levé oko se uchyluje dovnitř 

a odkryté pravé oko přebírá fixaci.

obr. 2 Zakrývací zkouška u  pravé exotropie 
s pravou hypertropií: 

 (a) pravé oko je uchýleno zevně a nahoru;
 (b) levé oko je zakryto – obě oči se po-

hybují směrem doleva a dolů, pravé oko 
přebírá fixaci a  levé se uchyluje zevně 
a dolů (levá exotropie s levou hypotrofií); 
(c) levé oko je odkryto – obě oči se pohy-
bují doprava a nahoru, levé vedoucí oko 
opět přebírá fixaci.

obr. 3  Zakrývací zkouška u esoforie: 
 (a) + (b) z přímého postavení se pravé oko 

po zakrytí uchýlí dovnitř; 
 (c) pravé oko se vrací plynulým fúzním 

pohybem a znovu fixuje společně s dru-
hým okem; levé oko se během zakrývání 
pravého nepohybuje.

Stupeň Popis zpětného pohybu

1 Rychlý a plynulý

2 Trochu pomalý/trhavý

3 Rozhodně pomalý/trhavý, ale nebortí se

4 Pomalý/trhavý a bortí se s opakujícím zakrýváním

5 Bortí se snadno po 1–3 zakrytích

obr. 4 Klasifikace zpětného vyrovnávacího pohybu u heteroforií při zakrývací zkoušce.
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k uchýlení zakrytého oka, které rozpo-
známe znovu podle vykonání zpětného 
fúzního pohybu při odkrytí destičky. 
U heteroforií jsou tyto fúzní pohyby 
většinou stejně velké na obou očích. Ne-
musí tomu tak být např. u nekorigované 
anizometropie, kdy větší fúzní pohyb 
a tedy i úchylku má oko, u kterého je 
potřebná změna akomodace, aby stále 
vidělo fixní bod ostře, když je druhé oko 
zakryté. Asymetrie fúzních pohybů je 
také typická pro inkomitující heteroforie. 

Zakrývací test nám u vyšetření hete-
roforií poskytuje informace o:
– směru deviace – esoforie, exoforie, 
hyper	či	hypoforie;
– stupni deviace – odhadem podle 
velikosti	fúzních	pohybů;
– kompenzaci heteroforie – odhadujeme 
ji podle rychlosti a plynulosti zpětného 
pohybu. Plynulý a rychlý zpětný pohyb 
obvykle svědčí o dobře kompenzované 

heteroforii. Naopak u dekompenzované 
heteroforie je zpětný pohyb pomalý 
a váhavý. 

V některých případech (např.: nespo-
lupracující pacienti) je zpětný pohyb při 
zakrývací zkoušce („cover test recovery“) 
jediným indikátorem toho, zdali je he-
teroforie kompenzována, či nikoliv. Kla-

sifikace jednotlivých stupňů zpětného 
pohybu je znázorněna na obr. 4. 

Další modifikace 
zakrývacího testu   

Zakrývací test s hranoly
Pomocí hranolů neboli prizmat 

jsme schopni měřit velikost úchylky 
šilhání v prizmatických dioptriích (pD). 
V průběhu zakrývací zkoušky klademe 
hranol stoupající síly bází proti směru 
úchylky před uchylující se oko až do vy-
mizení zpětného vyrovnávacího pohy-
bu. K tomu můžeme využít jednotlivá 
prizmata ze zkušební brýlové skříně, 
mnohem pohodlnější je ale použití 
prizmatické lišty. Nejnižší hodnota priz-
matu, která stačila na vymizení zpětného 
pohybu, odpovídá velikosti úchylky 
v prizmatických dioptriích. Zakrývacím 
testem s hranoly měříme hodnoty he-

teroforií i heterotropií, ale měli bychom 
brát na vědomí, že u větších deviací (nad 
25 pD) se metoda stává méně přesnou. 

Tuto vyšetřovací metodu můžeme 
kombinovat s Krimského testem. Pro 
fixaci použijeme světelný bod a pozoru-
jeme polohy rohovkových reflexů. Cílem 
je, aby se rohovkový reflex uchýleného 

oka dostal do středu zornice – hodnota 
použitého hranolu je pak rovna velikosti 
deviace.

Subjektivní zakrývací zkouška
Pokud je přítomna deviace, forická 

či tropická, vyšetřovaný zaznamená 
během přesunu zakrývací destičky z jed-
noho na druhé oko patrný skok fixačního 
bodu. U konvergentních deviací se skok 
objeví proti směru pohybu zakrývací 
destičky, tzn. pokud zakrývací destičku 
přesouváme z pravého oka na levé oko, 
fixující bod se pohne směrem dopra-
va. Opačně je tomu u divergentních 
úchylek. Za použití prizmat k eliminaci 
tohoto skoku měříme velikosti deviace 
subjektivně. 

Význam zakrývací 
zkoušky 

Bruce Evans pokládá zakrývací 
zkoušku za nejdůležitější vyšetřovací me-
todu binokulárního vidění. Je to relativně 
rychlá metoda, která poskytuje velké 
množství užitečných informací. Další 
výhodou je nenáročnost na vybavení, 
někdy je zapotřebí jen ruky na zakrývá-
ní. Nejsou kladeny téměř žádné nároky 
na spolupráci vyšetřovaného, který musí 
jen sledovat fixní značku. Vzhledem 
k tomu, že je to tak oceňovaná diagnos-
tická metoda, měla by být začleněna 
mezi rutinní oční vyšetření.

Mgr. Gabriela Cvancigerová
gabkacvancigerova@seznam.cz

Literatura: 

Cvancigerová, G.: Screening heteroforií a heterotropií 

v populaci využitím zakrývací a odkrývací zkoušky 

(diplomová práce). Dostupné na: www.is.muni.cz.

Zakrývací zkouška je pokládána 
za nejdůležitější vyšetřovací 

metodu binokulárního vidění. 
Je to relativně rychlá metoda 
nenáročná na vybavení, která 

poskytuje velké množství 
užitečných informací.
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OFTALMOLOGIE

Topograficky řízená ablace se 
jeví jako užitečná technika 

u stále se zvyšujícího počtu 
nepravidelných astigmatizmů. 
V těchto případech se mohou 
vyskytnout situace, které vyža-
dují specifické přístupy řešení. 
Jedná se o slibnou techniku 
s vysokou účinností předvída-
telnosti a nízkého rizika, kterou 
lze využít u většiny pacientů 
s nepravidelným astigmatiz-
mem a dalšími rohovkovými 
ektáziemi. 

Na rozdíl od klasické, refrakčně řízené 
ablace zohledňuje tato metoda ve svých 
kalkulacích nepravidelnosti v rohovkové 
tkáni s cílem co nejvíce se přiblížit optic-
ky ideálnímu tvaru rohovky. 

Při refrakčně řízené ablaci se napří-
klad u krátkozrakosti 5 D zadají data 
do excimerového laseru, který následně 
provede korekci právě pro 5 D. U meto-
dy topografií řízené ablace to není tak 
snadné. Topograf změří kompletní data 
všech nepravidelností rohovky, která 
následně přepošle do excimerového 
laseru. Ten pak provede ablaci v závis-
losti na všech topograficky zadaných 
hodnotách.

Tento typ ablace je indikován u kli-
entů s nepravidelným astigmatizmem, 
pacientů s excentrickou ablací a malou 
optickou zónou, kteří jsou již po refrakč-
ním zákroku, u nepravidelných astigma-
tizmů po perforující keratoplastice, úrazu 
či zánětu a u keratokonu.  

V případech nepravidelností po pře-
dešlém zákroku LASIKem je obvyklou 
technikou opětovné nadzvednutí flapu 
a opakované provedení postupu. Proto 
se spíše volí metoda fotorefraktivní 
keratektomie (PRK) s mitomycinem-C.

Jako ilustrace výhod, které může 
topografií řízená ablace přinést, byly 
uvedeny výsledky zlepšení refrakce 

TOPOgRAfIÍ 
řÍZENÁ ABLACE
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oka a zrakových funkcí. Jako příklad byl 
vybrán pacient, který měl po prodělané 
refrakční operaci opětovně indukován 
nepravidelný astigmatizmus. Následně 
podstoupil zákrok pomocí nové metody 
využívající topografii, po němž došlo 
ke zvětšení optické zóny rohovky a sní-
žení rušivých halo efektů a neostrostí, 
které pacient dříve popisoval. 

Dalším případem byl klient s bulóz-
ní keratopatií po fakoemulzifikaci. Při 
obnově endotelu pomocí endoteliální 
keratoplastiky s odejmutím Descemet-
ské membrány došlo v místě incize 
k drobnému popálení a následnému 
vzniku nepravidelného astigmatizmu 
o velikosti 3,8 D. Po provedení topografií 
řízené ablace se tyto dioptrie o polovinu 
snížily.

Modifikace techniky 
pro PRK   

Topograficky řízený ablační chirur-
gický zákrok PRK vyžaduje u nepravi-
delných rohovek odlišně prováděnou 
techniku pro odstranění epitelu rohovky 
s využitím mitomycinu-C. Epitel ro-
hovkové tkáně působí jako maskovací 
činidlo s tím výsledkem, že tloušťka 
epitelu se liší a je závislá na velikosti 
dané nepravidelnosti. Například oko 
s keratokonem může mít na většině 

svého povrchu tloušťku epitelu okolo 
50 mikronů, avšak v místě apexu konu 
bude tloušťka jen 30 mikronů. 

Pokud se epitel odejme mechanicky 
nebo působením alkoholu, nedají se 
očekávat příliš uspokojivé výsledky. Při 
léčbě takových pacientů se volí odstra-
nění epitelu pomocí PRK v hloubce 
50 mikronů a v rozsahu 7milimetrové 
optické zóny. 

Samotná aplikace mitomycinu-C 
se používá u nepravidelných rohovek 
po prodělaných refrakčních zákrocích. 
Zvýšený účinek mitomycinu-C pak na-
pomáhá dodatečné kontrole v procesu 
hojení. 

Je také doporučeno použít tuto 
látku na rohovku po dobu dvou minut 
po ukončení procedury. 

Kombinace 
s crosslinkingem

Až do nedávné doby považovala 
většina rohovkových chirurgů kera-
tokonus a ektázie rohovek po LASIKu 
za kontraindikaci k provedení topografií 
řízené ablace. Domnívali se, že by nebylo 
moudré odstranit tkáň z již oslabené 
a protenčené rohovky. V takových pří-
padech se dávala přednost zákrokům, 
jako je implantace částí intrakorneálních 
kroužků nebo hluboká přední lamelární 

keratoplastika či penetrující keratoplasti-
ka. Zde se jako nejoptimálnější metoda 
jevilo použití rohovkového kolagenové-
ho crosslinkingu (CXL). 

U těchto rohovek existují dva hlavní 
problémy. Jedním z nich je nepravidelný 
astigmatizmus, který lze léčit pomocí 
topograficky	řízené	ablace;	druhým	pro-
blémem je nestabilita rohovky, kterou 
lze zpevnit pomocí CXL. Pokud se tedy 
zkombinují obě metody, lze rohovku 
stabilizovat. Přesto se však nedoporučuje 
provádět tyto ablace u keratokonických 
rohovek s předoperační tloušťkou menší 
než 450 mikronů v nejtenčím místě. Exis-
tují však určité stavy nepravidelných ro-
hovek, u kterých nelze metodu topogra-
ficky řízené ablace použít. Jde o rohovky 
tenčí než 450 mikronů, u nichž je lepším 
řešením aplikace částí intrakorneálních 
kroužků, nebo o oči s hlubokými jizvami, 
kde jako vhodná léčba slouží hluboká 
přední lamelární keratoplastika.

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

Klinika nemocí očních a optometrie 
a Katedra optometrie a ortoptiky  

LF MU v Brně

Literatura:

Kymionis, G.: Topography-guided ablation. ESCRS,  
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Vá ž e n í  č l e n o v i a  O Ú S , 
dňa 13. 6. 2013 sa konalo 

zasadanie členov predstaven-
stva OÚS v Novej Dubnici. Prí-
tomných na zasadnutí privítal 
prezident OÚS Pavel Moravec 
a oboznámil ich s programom 
stretnutia. O najdôležitejších 
bodoch programu vás chceme 
informovať v nasledujúcich 
odstavcoch. 

OPTA 2014

Prvým bodom programu bola infor-
mácia o veľtrhu OPTA 2014 v Brne. Orga-
nizátory OPTY, s ktorými má OÚS zmluvu 
o podpore tohto podujatia, skonštato-
vali, že príjem z veľtrhu OPTA je každým 
rokom nižší. Tento fakt je pravdepodob-
ne dôsledkom ekonomickej krízy, ktorá 
postihla aj náš odbor. Organizátori OPTY 

preto navrhli zníženie odmeny pre OÚS 
za spoluprácu a podporu veľtrhu OPTA, 
vyplývajúcej zo zmluvy, na minimum. 
Toto je však neprijateľné pre OÚS. Pre-
zident OÚS Pavel Moravec bol preto 
členmi Predstavenstva OÚS poverený 
jednaním o výške odmeny. Ak sa mu 
nepodarí s organizátormi dosiahnuť do-
hodu, OÚS bude nútená zmluvu zrušiť, 
nakoľko v navrhnutej výške by nepokryla 
ani náklady, ktoré má OÚS v súvislosti 
s veľtrhom OPTA, a následne budeme 
musieť hľadať inú primeranú náhradu 
finančnej straty.

Jednania 
na Ministerstve 
zdravotníctva SR

Ing. Urbánek informoval o jednani-
ach na Ministerstve zdravotníctva SR 
v uplynulých mesiacoch. Problém zade-
lenia profesii očný optik a optometrista 
v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. zostáva 

stále otvorený. Podrobná analýza tohto 
problému bude predložená na Kongrese 
v Jasnej.

Členský príspevok 
do ECOO

Všetci prítomní zhodne konštatovali, 
že výška členského príspevku v medzi-
národnej organizácii ECOO (Európska 
rada pre optometriu a optiku) je pre takú 
malú členskú základňu ako je naša privy-
soká, a preto požiadame od budúceho 
roku o zníženie členského príspevku. 

Odborný 
kongres optikov 
a optometristov 
Slovenska

Tohtoročný 9. odborný kongres sa 
bude konať 11.–13. 10. v Jasnej. Jeho 
program bude opäť pútavý a naplne-

OPTICKÁ úNIA 
SLOVENSKA informuje

STRÁNKY OÚS
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ný do poslednej minúty. Pretože je aj 
z vašej strany veľký záujem o odborné 
prednášky a náš čas na Kongrese je 
obmedzený aj inými aktivitami, uvažuje 
predstavenstvo OÚS o usporiadaní 
ďalšieho odborného kongresu na jar 
budúceho roku. Presnejší termín sa určí 
až po rozhovoroch s jednotlivými lektor-
mi a firmami, ktoré by mohli poskytnúť 
odbornú spoluprácu.

OÚS sa stala platcom 
DPH

Od 1. 2. 2013 sa stala OÚS dobrovoľ-
ným platcom DPH. K tomuto kroku nás 
svojim uznesením zaviazal minuloročný 
Kongres OÚS a dúfame, že nám pomô-
že ušetriť financie OÚS. Prosíme preto 
členov OÚS, aby uvádzali pri všetkých 
finančných transakciách s kanceláriou 
OÚS (napr. platba poplatkov za Kongres 
a iné) presné fakturačné údaje, aby sa 
faktúra nemusela opravovať až po jej do-

ručení do prevádzky. Ak sa musí faktúra 
posielať dvakrát, nezmyselne narastá 
suma za poštovné. Pripomíname členom 
OÚS, že si môžu elektronickou poštou 
objednať tlačivá na „Predpis subjektívnej 
refrakcie“, ktoré mohli otestovať minulý 
rok. Cena 100 ks receptov je 4,20 eur. 

Členské príspevky 
do OÚS

Pripomíname všetkým členom, že 
časopisy ČOO posielame až po zaplatení 
členského, takže pri oneskorenej platbe 
o časopisy prídete.

Členské príspevky zostávajú pre ten-
to rok nezmenené, niektoré malé úpravy 
budú od budúceho roka.

Právnická osoba: 166,00 eur
Fyzická osoba – majiteľ: 66,40 eur
Zamestnanec: 16,60 eur
Členské je možné zaplatiť poštovou 

poukážkou, 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.

Predstavenstvo OÚS praje všetkým 
kolegyniam a kolegom krásny zvyšok 
leta a tešíme sa na stretnutie v októbri 
v Jasnej.

Ing. Alexandra Kováčiková 
členka predstavenstva OÚS

ritter butzke II
worn by Ralph Anderl - Grenzgänger

ic! berlin je značka brýlí a rukodělná 
výroba brýlí v srdci Berlína.
Vyrábíme sami v naší vlastní manufaktuře 
v Berlíně sluneční a korekční brýle bez 
šroubků a prodáváme je úspěšně v 
celém světě.
 
Náš tým z ic! berlín nyní hledá 
obchodního cestujícího pro Českou
a Slovenskou republiku.
 
Mluvíte plynně německy nebo anglicky, 
máte rádi brýle a umíte je prodávat? Jste 
dokonce i optikem?
Pak byste mohli prodávat naše 
jedinečné, ručně vyráběné, velmi lehké 
a téměř nezničitelné brýle v České a 
Slovenské republice.
 
Více informací k Vaší vysněné práci 
najdete na www.ic-berlin.de – ozvěte 
se nám!

Silmo: hala 5, stánek D 073
www.ic-berlin.de
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ORTOPTIKA

INSUfICIENCE 
KONVERgENCE
S diagnózou insuficience 

k o n v e r g e n c e  j s m e  s e 
v ortoptické ambulanci dříve 
setkávali nejčastěji u dětských 
pacientů. V současné době 
se však s touto diagnózou 
setkáváme relativně často 
u dospělých pacientů, kterým 
insuf ic ience konvergence 
způsobuje nemalé problémy.

O konvergenci mluvíme při obou-
stranné oční addukci. Reflex konver-
gence se vyvíjí kolem 5. až 6. měsíce 
života dítěte. Stejně jako u akomodace 
používáme i u konvergence základní 
pojmy, jako je blízký a daleký bod kon-
vergence, konvergenční oblast a šířka 

konvergence. Základní jednotkou šířky 
konvergence je 1 metrový úhel (tuto 
jednotku zavedl do praxe Nagel). Blízký 
bod konvergence se nachází asi 8 cm 
před okem a nemusí vždy korelovat 
s blízkým bodem akomodace. Vzdá-
lenost blízkého bodu konvergence 
se s narůstajícím věkem posunuje. 
Ve 20 letech se nachází blízký bod 
konvergence ve vzdálenosti asi 5 cm, 
po 40. roce se nachází ve vzdálenosti 
asi 8 cm. Jestliže se nachází blízký bod 
ve větší vzdálenosti než 8 cm, můžeme 
říci, že se jedná o sníženou schopnost 
konvergovat. Vzdálenost mezi blízkým 
a dalekým bodem konvergence se 
nazývá konvergenční oblast. 

Rozlišujeme čtyři druhy konvergen-
ce: tonická, proximální, akomodační 
a fúzní. Poměr akomodační konvergen-

ce k akomodaci je velmi důležitý a měl 
by být 1:3. Konvergence se od akomo-
dace odlišuje zejména svou relativní 
stabilitou.

Příznaky insuficience 
konvergence 

Insuficience konvergence se vy-
skytuje u pacientů v ortoptické ambu-
lanci poměrně často. Pro insuficienci 
konvergence je typické, že blízký bod 
se nachází ve větší vzdálenosti než 
8 cm, dále u pacienta nacházíme 
exoforii na blízký bod, do dálky je 
patrná ortoforie nebo malá exoforie. 
Jestliže má pacient dostatečnou fúzní 
složku konvergence, neobjevují se 
žádné potíže.
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Výskyt insuficience 
konvergence   

Insuficience konvergence se vy-
skytuje nejčastěji v předškolním věku, 
může se však objevit také kdykoliv 
v pozdějším věku. S insuficiencí kon-
vergence se můžeme setkat např. při 
poruchách binokulárních funkcí, při 
heteroforii, nekorigované oční vadě, 
při závažných celkových onemocně-
ních nebo také např. při dlouhodobé 
únavě... Insuficience konvergence 
může vzniknout také sekundárně 
např. po operaci strabizmu nebo 
u plně korigované hypermetropie, 
kdy se správná korekce vlivem růstu 
stala nadměrnou.

Dříve se ortoptista setkával s insu-
ficiencí konvergence zejména u dět-
ských pacientů např. s divergentním 
strabizmem. V poslední době se však 
začíná objevovat relat ivně velké 
množství dospělých pacientů, kteří 
sice mají normální oční nález, avšak 
přicházejí k očnímu lékaři z důvodu 
velkých astenopických potíží .  Ty-
pickým dospělým pacientem, který 
přichází na základě indikace očního 
lékaře do ortoptické ambulance, je 
člověk mezi 30–40 lety, který tráví 
celou svoji pracovní dobu u počítače. 
Pacient zpočátku pozoruje astenopic-
ké potíže, později se začne objevovat 
přechodná diplopie na blízko. Oční 
nález je normální, nacházíme však 
insuficienci konvergence. 

Léčba insuficience 
konvergence

Léčba insuficience konvergence 
začíná pravidelným domácím cvi-
čením konvergence, které je nutné 
provádět několikrát denně. Pacient 
také může docházet do ortoptické 
ambulance.

Pacient, který přichází k ortop-
tistovi na základě indikace očního 
lékaře, je v první řadě poučen o nut-
nosti pravidelného cvičení. (U dětí 
je nutné poučit rodiče o možných 
alternativách cvičení konvergence, 
jako je např.  použit í  tužky,  malé 

hračky, nácvik díry v dlani... U dětí je 
potřeba pomůcky pro nácvik konver-
gence obměňovat, aby udržely svoji 
pozornost.) V ortoptické ambulanci se 
provádí cvičení konvergence na kon-
vergentním trenažeru, synoptoforu či 
troposkopu, dále se ke cvičení konver-
gence používají prizmata nebo např. 
stereoskop. 

Jestliže pacient pravidelně cvičí 
konvergenci, dostaví se téměř vždy 
pozitivní výsledek, pacient se zbaví 
problematické diplopie a potíže, které 
měl při práci do blízka, vymizí. 

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, 

s. 130–134.

2. Anton, M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. 

NCO NZO Brno, 2004, s. 47, 53.

Nácvik konvergence u dítěte.



Sagitta academy day 2013

Ako zaujať a pritiahnuť zákazníka, 
a schopnosť zmeniť nástroje jeho 
oslovenia. Kontaktné šošovky a ich 
potenciál pre optiku. Teória a prax 
pri vyšetrení binokulárneho videnia. 
Trendy a  materiály značkových 
okuliarových rámov. To boli témy, 
ktoré odzneli počas piateho roč-
níka odborného kongresu Sagitta 
Academy Day.

Magické prostredie Štrbského ple-
sa a  hotela Patria bolo už piatykrát 
miestom stretnutia vyše 90 odbor-
níkov  z  oblasti očnej optiky zo Slo-
venska a  Čiech. Spoločnosť Sagitta 
zrealizovala tradičný odborný program 
v dňoch 17. až 19. mája 2013 spolu 
s CooperVision Limited, top producen-
tom kontaktných šošoviek vo svete.
 
INŠPIRATÍVNE WORKSHOPY
V rámci pútavého workshopu sa mohli 
optici vžiť do kože zákazníkov v určitej 

vekovej kategórii. Mohli si vyskúšať 
pohľad predajcu aj spotrebiteľa a riešiť 
situácie – ako je vhodné oslovenie a za-
ujatie spotrebiteľa, spôsob myslenia, 
konania aj rozhodovania či motivácie 
pri výbere produktov. Navodené situ-
ácie mali pomôcť optikom odhadnúť 
tieto skupiny a  ľudí a  súčasne zvoliť 
vhodné metódy ako ich zaujať. 
Nemenej zaujímavá bola aj úloha – vy-
myslieť námet na scénku a zrealizovať 
ju v podobe krátkeho propagačného 
videa. Štyri skupiny optikov rozdele-
ných podľa veku súperili s množstvom 
originálnych nápadov a  nahrali krát-
ke reklamné šoty pre rôzne cieľové 
skupiny zákazníkov kupujúcich oku-
liare. Výsledky si môžete pozrieť na   
www.youtube.com. 

ODBORNÉ PREDNÁŠKY
Zástupcovia spoločnosti CooperVisi-
on Limited sa venovali problematike 

binokulárneho videnia. Prínosné boli 
najmä prednášky s princípmi vyšetrenia 
stereopsie a  porúch binokulárneho 
videnia. Záujem vzbudil aj praktický 
workshop spojený s  ukážkami a  ná-
cvikom niektorých vyšetrovacích po-
stupov na zistenie stavu binokulárneho 
videnia bez použitia polatestu. 

OKULIAROVÉ RÁMY – TOP TRENDY 
A MATERIÁLY
Sagitta súčasne predstavila novinky 
okuliarových rámov pre rok 2013. 
Vo workshope odzneli informácie 
o ušľachtilosti materiálov a precíznosti 
detailov dizajnu, ktoré pomôžu odlíšiť 
a najmä zaujať zákazníka.

ZÁBAVA
Sobotný spoločenský večer vtipne mo-
deroval Štefan Hudák, ktorý súčasne 
vyhodnotil videá z tvorivého worksho-
pu. Účastníci pod vplyvom dobrej 
nálady a zaujímavých rozhovorov preto 
zotrvali pri rytmoch disco zábavy až 
do skorých ranných hodín. 

Všetko ostatné (galériu fotogra-
fií a  videí z  kongresu) nájdete na   
www.facebook.com/sagittaEU.

Sagitta, spol. s r.o.
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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 
okuliarovým šošovkám 
FREELUX® EvidensiQ. 
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JAK TO VIDÍM JÁ

Ladislav Angelovič je speaker 
kapely The Tap Tap a tis-

kový mluvčí o. s. Tap. Kapelu 
The Tap Tap tvoří tělesně posti-
žení studenti a absolventi škol 
pražského Jedličkova ústavu. 
V roce 1998 ji založil kapelník 
Šimon Ornest. Kapela The Tap 
Tap pravidelně vystupuje na tu-
zemských festivalech (Rock 
for People, Mezi ploty, Koncert 
pro Unicef ) i v zahraničí (Madrid, 
Varšava, Brusel, Londýn). Kapela 
natočila 5 alb, na posledním 
z nich s názvem Moje volba je 
i píseň Řiditel autobusu, kte-
rou spolu s kapelou nazpívali 
Dan Bárta, Vojta Dyk a Xindl X. 
Osvětový klip k této písničce 
má na sociální síti již 1,5 milionu 
zhlédnutí.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak? 
Osmdesát procent informací.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí? 
Sluníčko?

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v  poslední době 
oslovily? 
Naše nové CD Moje volba.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením? 
Asi po zkoušce z logiky.

Co (nebo koho) byste střežil jako oko 
v hlavě? 
Ať hlídáš jak hlídáš, to nejvzácnější stejně 
neuhlídáš.

E x i s t u j e  v ý j ev,  n a   k te r ý  n i kd y 
nezapomenete? 
Myslíte takový, že stihnu umřít, než na ten 
výjev zapomenu? Možná mě takový teprve 
čeká.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách? 
Po dřívějším příjezdu z pracovní cesty.

Nad čím byste přivřel oko a  nad čím 
naopak ne? 
Nevěru bych netoleroval.

Otevřel Vám někdy někdo oči? 
Jeden učitel na základce ohledně nošení 
červených tepláků a růžových ponožek.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko? 
Když někdo projeví zájem o to, co oblibuju.

Jak to vidí

LADISLAV  
ANgELOVIČ 
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Zavíráte před něčím oči? 
Ne, ale možná něco nevidím.

Na co se rád díváte? 
Na sport, filmy a ženy.

Co Vás obvykle upoutá na první pohled? 
Hezká žena a člověk s handicapem. To 
druhé je asi „profesionální deformace“.

Jaké místo na  světě podle Vás stojí 
za vidění? 
Chtěl bych vidět operu v Sydney.

Které místo a  čím je v  české krajině 
pro Vás nejmalebnější? 
Já jsem tvor gaučový. Zeptejte se třeba 
pana Cílka.

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti? 
Ne, to je cesta rovnou do blázince.

V kom vidíte hrdinu? 
V každém, kdo nefňuká a snaží se něco 
poctivě dělat. Je to klišé, ale kolik takových 
lidí znáte?

Jak by vypadaly brýle Vašich snů? 
Žádné nebo nerozbitné a samozřejmě 
rentgenové.

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
Rozhoduje to, co uděláš, ne to, co jsi chtěl 
udělat. Počítají se výsledky.

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: archiv L. Angeloviče, 

Dan Suchánek & Barbora Tůmová.
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OPTOMETRIE  

Současnost a budoucnost 

LÉČBY AMBLYOPIE
Tupozrakost (amblyopie) je 

zhoršení zrakové ostrosti oka 
bez přítomnosti organické vady 
(na zjevně zdravém oku) a bez 
reakce na optickou korekci. Vzni-
ká následkem nedostatečné zra-
kové stimulace v dětství během 
tzv. kritického období pro vývoj 
vidění. Všeobecně přijímaný 
názor je takový, že pokud není 
zahájena léčba před ukonče-
ním kritického období, stává se 
amblyopie trvalým stavem, který 
nelze ovlivnit léčbou. Důvodem 
neléčitelnosti je nedostatečná 
plasticita mozku. 

Nicméně nové výsledky klinických stu-
dií a experimentů na zvířatech představují 
velkou výzvu pro tradiční koncept. Ukazuje 
se totiž, že dospělý mozek si zachovává 
více neurální plasticity, než se dříve před-
pokládalo. Byly navrženy postupy, které 
dokáží probudit plasticitu i v dospělém 
mozku a umožní tak obnovení normálních 
zrakových funkcí.

Amblyopie – definice, 
etiologie, léčba 
a kritické období

Amblyopie je nejčastější příčinou jed-
nostranného zhoršení zrakových funkcí. 
Prevalence ve světě se uvádí v rozmezí 

1–5 %. Společně s refrakčními vadami 
představuje amblyopie nejvýznamnější 
příčinu ztráty zrakové ostrosti u dětí. 
Klinický obraz se často komplikuje přítom-
ností širokého spektra dalších percepč-
ních deficitů, jako je snížená kontrastní 
citlivost a ztráta stereopse (prostorového 
vidění). Nově se popisuje porucha vidění 
u amblyopie jako různá kombinace dvou 
hlavních fenoménů: zhoršené zrakové 
ostrosti a snížené kontrastní citlivosti. 
To, kam individuální případ spadá v tomto 
pomyslném dvourozměrném prostoru, 
závisí na míře zachovalé binokulární 
spolupráce. 

Tupozrakost je způsobena abnor-
mální zrakovou stimulací během raného 
období vývoje, kdy celý zrakový systém 

1. část
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vyzrává. V tomto období jsou nervová 
spojení v mozku vysoce citlivá na signály 
z okolí a zrakový vjem řídí vývoj jemných 
struktur nervové sítě. Je proto naprosto 
zásadní, aby zraková zkušenost byla kva-
litní. Narušení normální zrakové stimulace 
prostřednictvím zrakové deprivace vede 
k dlouhodobému až trvalému poškození 
korových zrakových center. Nejčastějšími 
příčinami abnormální zrakové stimulace 
jsou strabizmus, anizometropie, ale i vro-
zená katarakta, ptóza a podobné stavy, kdy 
jsou neprůhledná optická média a zraková 
stimulace omezeny (tzv. amblyogenní 
faktory, obr. 1).

Vážnost poškození závisí na věku, kdy 
začal amblyogenní faktor působit, délce 
působení tohoto faktoru, míře a charakteru 
nerovnováhy mezi očima (hypermetropie 
má silnější amblyogenní vliv než myopie). 
Protože je vjem z druhého oka dostatečný, 
začne mozek utlumovat méně kvalitní 
vjem z postiženého oka (obr. 2). 

Na fakt, že je defekt u amblyopie lo-
kalizován do korových zrakových center, 
upozornila experimentální práce nositelů 
Nobelovy ceny, neurofyziologů T. Wissela 
a D. Hubela z roku 19631 (monokulární 
deprivace u koťat a opic). Za hlavní lo-
kalizaci amblyopického poškození jsme 
dlouho považovali výhradně primární 
zrakovou kůru V1 (area striata, Brodmann-
ův okrsek 17). Dnes je zřejmé, že neurální 
poškození přesahuje hranice primárního 
zrakového kortexu a že amblyopie ne-
gativně ovlivňuje i vyšší zrakové funkce, 
podporované extrastriátovými částmi 
mozkové kůry. To mimo jiné znamená, že 
nekvalitní zraková stimulace během kritic-
kého období může mít velmi nepříznivý 
dopad nejen na vidění, ale i na mnoho 
dalších senzomotorických funkcí. 

V terapii amblyopie je kritická časná 
diagnostika, což může představovat 
problém zejména u preverbálních dětí. 
V tomto ohledu se zkouší nalézt objektivní 
možnost hodnocení stavu zrakového sys-
tému s využitím např. analýzy zrakových 
evokovaných potenciálů (VEP).

Těžiště léčby spočívá v okluzní terapii: 
penalizaci vedoucího oka a přinucení 
zrakového kortexu zpracovávat informace 
z amblyopického oka. Tato terapie má však 
mnohé nevýhody. Stav zakrytí zdravého 
oka je pro postiženého stresující, z čehož 
plyne nízká snášenlivost pacientů. V An-
glii monitorovali skutečnou dobu nošení 
okluze a ukázalo se, že děti ji používají jen 
průměrně polovinu předepsané doby.2 
Doporučená doba nošení okluze se mění 
podle míry tupozrakosti. U mírných forem 
se obvykle předepisuje 2–6 hodin s okluzí 

denně, zatímco u vážných stavů až 10 ho-
din s okluzí denně. Úspěšnost okluzní léčby 
se hodnotí na základě zlepšení zrakové os-
trosti v poměru k objektivně monitorované 
skutečné době nošení okluze. Průměrné 
hodnoty uvádějí, že zlepšení vizu o 1 op-
totypový řádek (0,1 logMAR, Bailey-Lovie 
optotyp) vyžaduje cca 120 hodin okluze.3 
Maximální výsledky se většinou dostavují 
během prvních 3 měsíců léčby, ale vyža-
duje se sledování (pacienti bývají sledováni 
až 35 měsíců a průměrná doba okluze 
bývá 18 měsíců). Pro úspěšnou léčbu je 
nutné citlivé dávkování okluze a časté mo-
nitorování výsledků (hrozba následných 
komplikací při protrahované okluzi). Avšak 
ani při dodržení všech postupů nezaručuje 
léčba úplné a trvalé napravení zrakových 
funkcí (hrozí relaps).

Nejpalčivějším problémem zůstává 
neúčinnost okluzní terapie po 8. až 12. roce 
života (po uzavření kritického období). 
Klinická zkušenost, že okluzní terapie je 
většinou neúčinná po dosažení věkové 
hranice 10 let, dále podporovala všeobec-
ně přijímané dogma, že existuje jedno 
kritické období jak pro vznik, tak pro 
léčbu tupozrakosti, tedy že amblyopie 
může vzniknout jen do 10 let a také je 
možné ji vyléčit pouze před dovršením 
10. roku věku. Později již neexistuje šance 
na obnovení plnohodnotného vidění. 
Nervová spojení se stabilizují a upevní 
se architektura vymodelovaná během 
kritické periody. 

Nicméně se objevují případy, kdy se 
podařilo okluzí vyléčit amblyopii i v do-
spělém věku, dlouho po uzavření kritické 
periody. Navíc z klinické praxe jsou známy 

obr. 1 Příklady nejčastějších stavů vedoucích k amblyopii (amblyogenní faktory):  
a) anizometropie, b) strabizmus, c) zraková deprivace.

obr. 2 Princip suprese (útlumu) vjemu 
postiženého oka na úrovni korového 
zpracování obrazu.
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situace, že se vidění amblyopického oka 
výrazně zlepší v okamžiku, kdy dojde 
k poškození vidění na zdravém oku (v dů-
sledku traumatu či nemoci). Jak je to tedy 
s kritickým obdobím a neexistuje přece 
jen nějaká plasticita i v dospělém mozku?

Plasticita zrakového 
kortexu

Zatímco do nedávné doby se vů-
bec nepřipouštěla jakákoliv možnost 
plasticity u dospělého mozku, dnes je 
zřejmé, že mozek si určitou reziduální 
plasticitu zachovává po celý život. 
Vhodná senzorická zkušenost dokáže 
ovlivnit funkci mozku a plasticita může 
být vyjádřena v mnoha různých formách 
od molekulárních a synaptických změn 
až po kompletní reorganizaci topogra-
fických map v kortexu. Strategie pro 
podporu korové plasticity, o nichž se 
v současnosti diskutuje, jsou rozděleny 
do dvou hlavních skupin4 – farmakolo-
gické manipulace a ovlivnění na úrovni 
životního prostředí (obr. 3, 4). 

Farmakologické snížení 
inhibice

Většina studií prokázala, že klíčovým 
faktorem pro určení hranic trvání kritické 
periody je korová inhibice (inhibiční 
potenciály).5,6 To dále vede k myšlence, 

že snížení koncentrace kyseliny γ-amino-
máselné (GABA) jakožto nejúčinnějšího 
tlumicího neurotransmiteru v mozku 
by mohlo být zásadní pro obnovení 
plasticity mozku v dospělosti. 

Za přímou demonstraci faktu, že 
inhibiční potenciály omezují plasticitu 
mozku v dospělosti, je považována 
studie Harauzova.7 Ukázala, že farma-
kologické snížení koncentrace GABA 
v mozku experimentálních krys je 
dostačující pro znovuotevření období 
plasticity ve zrakovém kortexu. Následo-
valy další experimenty na zvířatech, které 
prokázaly, že aplikace antiinhibičních 
látek vede k obnovení příjmu vjemů 
z amblyopického oka do zrakového kor-
texu. Klinický význam přímých inhibitorů 
GABA je však velmi omezený. Mnoho 
antagonistů GABA totiž vykazuje vážné 
a četné nežádoucí účinky.

Zájem se přesouvá na potlačení 
GABA-ergní inhibice nepřímo. Ve sho-
dě s tímto přístupem se studuje řízené 
uvolňování neurotransmiterů, jako je 
noradrenalin, serotonin či acetylcholin. 
Už před 30 lety se objevilo svědectví, 
že zvýšení lokální dostupnosti noradre-
nalinu v mozku podporuje neurální 
plasticitu a urychluje zotavení z před-
chozí monokulární deprivace. Nedávno 
bylo demonstrováno, že dlouhodobé 
podání fluoxetinu (selektivní re-uptake 
inhibitor), který zvyšuje koncentraci 
extracelulárního serotoninu a noradre-
nalinu, reaktivuje kortikální plasticitu 

a umožňuje obnovení zrakových funkcí 
u amblyopických zvířat díky potlačení 
GABA-ergní inhibice. Fluoxetin je léčivá 
látka, jejíž použití je schváleno, její půso-
bení je dobře prostudováno a je úspěšně 
používána k léčbě depresí (Prozac).

Další možností je genetická manipu-
lace. Existuje látka (protein Lynx1), která 
se váže na nikotinové receptory v mozku 
a snižuje tak jejich citlivost na acetyl-
cholin. Množství této látky dramaticky 
narůstá v dospělosti, proto genetická 
manipulace, která u experimentálních 
myší odstranila gen pro tento protein, 
měla za výsledek vysokou plasticitu 
mozku i v dospělosti.8

Přesuneme-li se z úrovně buněčné 
do extracelulárního prostoru, setkáme 
se s dalším zajímavým přístupem k pro-
hloubení plasticity. Je jím degradace 
substancí, které obklopují těla neuronů. 
Tyto látky jsou tvořeny převážně proteo-
glykany (chondroitin sulfát). Aplikace en-
zymu, který rozkládá tyto látky, zlepšuje 
obnovu zrakových funkcí i po uzavření 
kritické periody.9

Snížení inhibice 
manipulací podmínek 
životního prostředí

Ke zvýšení plasticity mozku lze však 
úspěšně využít i zcela odlišný koncept, 
kterým je stimulace životního prostředí. 
Překvapivě působilo například umístění 

obr. 3 Vývoj zrakového systému od narození do dospělosti a princip inter-
vencí zaměřených na obnovu plasticity. V rané fázi vývoje je zrakový 
systém nezralý a převládá excitace. Postupně narůstá míra inhibice 
a přidávají se strukturální změny. Intervence se zaměřují na snížení 
inhibice a odstranění strukturních změn.

obr. 4 Přehled aktuálně zkoumaných přístupů pro podporu plasticity 
mozku u experimentálních zvířat.
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dospělých zvířat do úplné tmy.10 U do-
spělých krys došlo k posunu poměru 
inhibice/excitace na úroveň odpovídající 
období kritické periody a podařilo se 
obnovit zrakové funkce u amblyopic-
kých zvířat.

Slibněji ovšem působí přístup tzv. 
obohacení životního prostředí, kdy je 
zvířatům poskytována bohatá senzoric-
ko/kognitivní stimulace, je zvyšována 
jejich fyzická aktivita a posilován sociální 
kontakt. V četných experimentech11–13 
na amblyopických dospělých krysách 
bylo prokázáno, že obohacení životního 
prostředí obnovuje potřebnou plasticitu 
zrakového kortexu a vede k plnému 
zotavení z amblyopie. Zároveň bylo 
popsáno snížení GABA-ergního útlumu 
v mozku a redukce extracelulární matrix 
– tedy oba fenomény, které byly zmíně-
ny výše. Díky naprosto neinvazivnímu 
charakteru by tento přístup mohl být 
zajímavý v léčbě amblyopie i u lidí.

Alternativní přístup spočívá v re-
gulaci kalorického příjmu. U zvířat bylo 
prokázáno obnovení plasticity mozku 
po krátkodobém hladovění. Také v tom-
to případě bylo pozorováno výrazné 
snížení míry GABA-ergní inhibice.12 

Působením krátkých magnetických 
pulzů na zvýšení stimulace zrakového 
kortexu u lidí se zabývá Thompson 
a Spiegel,14,15 který o metodice pojednal 
ve svém článku v čísle 2/2012. Stimulace 
nejspíš také moduluje poměr excitace/
inhibice v mozku snížením koncentrace 
GABA a umožňuje tak zvýšit plasticitu 
mozku a zlepšit účinnost percepčního 
cvičení neinvazivní cestou. 

Percepční cvičení – 
alternativa, nebo 
doplněk pleoptiky

Pleoptické cvičení je standardní 
součástí léčby tupozrakosti v dětském 
věku. Otázkou zůstává, zda může mít 
nějaký vliv aktivní zraková stimulace 
u dospělých amblyopů a jaká forma 
cvičení je nejvhodnější. 

V posledních letech se věnuje velká 
pozornost konceptu tzv. percepčního 
učení (perceptual learning, PL).16–20 
Samotný pojem popisuje jakoukoliv 
změnu ve vnímání, navozenou cvičením 
(tréninkem, opakováním činnosti), a mů-
žeme ji pozorovat prakticky u všech smy-
slů. Percepční učení je funkcionálním 
projevem neurální plasticity. Opakované 
pravidelné plnění vizuálně náročného 
úkolu může vést k podstatnému zlepšení 
výkonu. Účinek percepčního cvičení je 
pozorován v jakémkoliv věku, i v dospě-
losti. Výsledky PL se zdají být relativně 
trvanlivé. Různé týmy ověřovaly účinek 
PL v období 3 až 18 měsíců po ukončení 
tréninku a prokázaly téměř úplnou stabi-
litu dosažené zrakové ostrosti.16,17

Jak trénink vypadá?
Úkoly jsou zaměřeny na trénink koin-

cidenční zrakové ostrosti (rozhodování 
o koincidenci linií), kontrastní citlivosti 
(identifikace směru pruhů mřížky), po-
ziční přesnosti či identifikace známých 
struktur ve shluku objektů (obr.  5). 
Trénuje se maximálně hodinu denně, 
avšak s vysokou frekvencí. Zpravidla se 
předkládá 800–1 000 úkolů za hodinu, 

to znamená, že na každý úkol připadá 
3–5 sekund. Při vyšetřování nejvhod-
nější délky tréninku se sleduje, po jaké 
době dosáhne křivka učení asymptoty, 
tedy nedochází k dalšímu zlepšování. 
Těžká tupozrakost (VA 0,4–0,2) vyžadu-
je přibližně 50 hodin tréninku, střední 
(0,8–0,5) pak 7,5–30 hodin. Čím hlubší je 
defekt, tím delší doba učení je potřeba 
k dosažení maximálního účinku.

Specificita vs. generalizace
Jednou z klíčových vlastností per-

cepčního učení je fakt, že zlepšení vý-

obr. 6 Figura pro percepční trénink z Gilbertova experimentu.  
a) základní vzhled figury

 b) úkolem je určování koincidence středové linie;  
c) úkolem je určení pozice středové linie vůči dvěma krajním liniím.

obr. 5 Příklady úkolů používaných při percepč-
ním učení: 
a, b) identifikace známé struktury;  
c, d, e) sinusová mřížka (Gabor patch) 
s různým kontrastem;  
f, g, h) sinusová mřížka s různou prosto-
rovou frekvencí;  
ch) identifikace orientace mřížky 
v šumu. 
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konu je vázáno na vlastnosti podnětu, 
který byl trénován (orientace, prosto-
rová frekvence, pozice v zorném poli, 
velikost atd.), jde o tzv. specificitu učení. 
Pokud by zlepšení zrakových funkcí bylo 
omezeno pouze na konkrétní strukturu 
použitou při tréninku, byl by praktický 
užitek takového tréninku minimální. 
V léčbě amblyopie nám jde o celkové 
zlepšení zrakových funkcí, nikoliv pouze 
o zlepšení výkonu v jedné situaci. 

Naštěstí další výsledky ukazují zají-
mavý fakt. Zatímco u zdravých jedinců 
je percepční učení striktně omezeno 
na trénovanou strukturu, u amblyo-
pických očí dochází k mnohem širší 
generalizaci. Amblyopické oči vykazují 
zlepšení nejen na trénovaném úkolu, 
ale i na dalších testech, které nebyly 
trénovány, včetně úhlové zrakové 
ostrosti. 

Proč se výsledky percepčního učení 
přenášejí nebo nepřenášejí?

Amblyopické oči se učí v širším roz-
sahu prostorových frekvencí (až 8 oktáv), 
na rozdíl od normálních očí (1,4 oktávy). 
Větší šířka prostorové frekvence podmi-
ňuje širší generalizaci (transfer) ve zrako-
vém systému amblyopů. Účinky cvičení 
na obrázcích s vysokou prostorovou 
frekvencí se přenášejí i na nižší frekvence, 
naopak ale ne.

Percepční učení je navíc směrově 
závislé (orientation specific). Trénink 
na horizontálním úkolu vede jen k velmi 
omezenému zlepšení zrakové ostrosti 
měřené na Snellenových optotypech. To 
je vysvětlováno tím, že k přečtení písmen 
je potřeba dobrá rozlišovací schopnost 
ve více směrech. Zda je při učení am-
blyopických pacientů širší i rozsah směrů, 
zůstává otázkou. 

Transfer naučeného je tedy závislý 
na typu použitého stimulu. Různé studie 
se nyní snaží identifikovat nejvhodnější 
typ stimulu, který by byl tak univerzální, 
že trénink na něm povede ke zlepšení 
i ostatních funkcí (zejména zrakové 
ostrosti). Jako nejvhodnější z hlediska 
generalizace se zatím jeví cviky zamě-
řené na kontrastní citlivost využívající 
sinusovou mřížku s proměnným kon-
trastem. 

Jak dochází ke  zlepšení? Co je 
podkladem percepčního učení?

Je podkladem PL změna v časných 
úsecích zrakové dráhy, nebo spíše zlep-
šení výkonu ve vyšších etážích zpraco-
vání zrakového vjemu? A jak dochází 
ke zlepšení výkonu? 

Gilbert18 učil pacienty na vizuálně 
stejném stimulu, ale se dvěma různými 
úkoly (obr. 6). V jednom případě bylo 
smyslem úkolu určit koincidenci středo-
vých čar. V druhém případě měl subjekt 
za úkol posuzovat vzdálenost prostřední 
čáry od dvou krajních linií. Figura, kterou 
subjekty sledovaly, byla zcela identická. 
Výsledky však ukázaly, že trénink na jed-
nom úkolu nevedl k žádnému zlepšení 
na druhém úkolu. 

To bylo zásadní pro chápání me-
chanizmu PL. Jedním z procesů, jež 
přicházely v úvahu během PL, byl totiž 
tzv. perceptual recruitment, tj. rozšíření 
kortikální oblasti zodpovědné za zpra-
cování příslušného stimulu. Pokud by 
však toto byla pravda, očekávali bychom 
zlepšení výkonu na všech úkolech dané 
vizuální konfigurace – mělo by tedy dojít 
k transferu zlepšení mezi výše uvede-
nými dvěma vizuálně shodnými úkoly. 
Navíc rozšíření oblasti pro jeden úkol 
by muselo probíhat na úkor přilehlých 
oblastí a vést ke zhoršení výkonu v jiných 
oblastech. To se však evidentně neděje. 
Alternativní vysvětlení je takové, že při 
PL dochází ke zvýšení citlivosti neuronů 
na daný fenomén (orientace, pozice, 
apod.). To pak vede ke snížení počtu 
neuronů, které musí být aktivovány 
pro splnění daného úkolu (efektivnější 
využití informace). 

Fakt, že nedochází k přenosu, vy-
žaduje kortikální mechanizmus zod-
povědný za kontextuální specifitu PL. 
Dovednost naučená během PL je zalo-
žená na interakci mezi četnými oblastmi 
mozkové kůry spíše než na tom, že by 
bylo možné ukázat na jednu jedinou 
správnou lokalizaci. Navíc během učení 
se místo zpracování může přesouvat 
v závislosti na míře novosti podnětu 
z vyšších úrovní na nižší úrovně. Je 
tedy jasné, že percepční učení působí 
změny na vyšších úrovních zpracování 
zrakového vjemu, alespoň částečně však 

dochází i k modifikacím v nižších fázích 
zpracování. 

Rozdíl mezi percepčním učením 
a pasivním používáním okluze

Při PL jsou pacienti motivováni plnit 
amblyopickým okem zrakově náročné 
úkoly, které jsou přesně nastaveny tak, 
aby detaily byly blízko jejich současné-
ho limitu. Zrakový systém je díky tomu 
maximálně aktivován. Učení je aktivní, 
intenzivní. Cvičícímu je opakovaně 
předkládán stejný úkol a po jeho splnění 
okamžitě dostává odpověď. Amblyopic-
ký mozek se učí soustředit pozornost 
na nejvýznamnější a nejspolehlivější 
informaci v rámci struktury a učí se využí-
vat informace přicházející z utlumeného 
oka. Percepční učení je sofistikovanější 
metoda aktivní pleoptické léčby.

Mgr. Jitka Bělíková
Katedra optometrie a ortoptiky,  

LF MU v Brně
jitka.belikova@gmail.com

Pokračování příště.

Seznam odkazů na  odbornou literaturu si 
v  případě zájmu můžete vyžádat u  autorky,  
e-mail: jitka.belikova@gmail.com.
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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
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ZAJÍMAVOSTI

Podobně jako je výroba umě-
lého skla nesrovnatelná s vý-

robou silikátového skla, nelze 
srovnávat obruby z plastu s ko-
vovými. Zajišťování surovin, vý-
robní technologie a recyklace 
vysokomolekulárních substancí 
probíhá zcela odlišně. Nároky 
na teplo jsou při výrobě plastů 
nízké, nevýhodou je však ome-
zená tepelná odolnost. Výchozí 
polotovary jsou často jedovaté, 
ale díky schopnosti atomů uhlíku 
vázat se do řetězců, prstenců, sítí 
nebo trojrozměrných struktur 
mohou vzniknout nejedovaté 
produkty. Plasty se sice staly všu-
dypřítomnými předměty denní 
spotřeby, jakou cestu však nastu-
pují, když doslouží? Co se stane 

s brýlemi na konci? Existují sice 
snahy o koloběh materiálu toho-
to zboží, v úvahu však přicházejí 
pouze dvě možnosti: sešrotování 
nebo spálení.

Srovnávat plasty mezi sebou zna-
mená porovnávat nejrůznější vlastnosti. 
Rozdíly jsou tak velké, že se tyto látky musí 
klasifikovat podle různorodých kategorií. 
Z hlediska typu suroviny vznikají plasty 
polosyntetické nebo plně syntetické. Syn-
tetické plasty se klasifikují podle způsobu 
vzniku jejich makromolekuly na poly-
mery, polykondenzáty nebo polyadukty. 
Podle vzájemného vztahu makromolekul 
jsou to termoplasty, duroplasty nebo 
elastomery. Matice plastů může být dále 
amorfní nebo také částečně krystalická, 
což opět vede k určitým vlastnostem. 
Nemálo plastů potřebuje aditiva jako 
barevné pigmenty nebo stabilizátory 
a některé z nich vyžadují změkčovadla, 

aby mohla být minimalizována jejich 
křehkost.

U brýlových obrub z plastů je dalším 
rozlišovacím znakem výrobní postup. 
Obruby je možné vyrábět metodou 
vstřikovacího lití nebo pomocí techno-
logie polotovarů, vyfrézovaných z plného 
materiálu.

Polosyntetické obruby 

Klasickým materiálem pro výrobu 
brýlových obrub je acetátová celulóza 
(CA). Produktem speciálních bavlní-
kových plantáží je mimo jiné surovina 
bavlna. Vlákna ze semen této rostliny 
sestávají téměř ze 100% celulózy. Při 
hnětení celulózové substance s kyseli-
nou octovou esterifikuje přirozená mak-
romolekula ve své sekundární struktuře, 
což znamená, že chemickou přeměnou 
v okrajové oblasti makromolekuly se 

Zamyšlení nad 

UDRžITELNOSTÍ 
BRÝLOVÝCh OBRUB

2. částPlastové brýlové obruby
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odstraňuje fyzikální vazba vodíkových 
můstků, tím i vazba micelárního svazku 
molekul mezi sebou. Zaniká tak vláknová 
struktura suroviny a přidáním petroche-
micky vyráběných změkčovadel, barev-
ných pigmentů a blokátorů UV během 
míchání vzniká homogenní surový blok 
CA, který může být bez barevných přísad 
transparentní.

Míchá-li se celulóza s přidáním kyse-
liny propionové (místo octové), vznikne 
polosyntetická plastická hmota CP – 
propionát celulózy. Dalším derivátem 
této rodiny je CAB (celulózoacetobu-
tyrát). Tyto materiály, označované jako 
estery celulózy, jsou plastifikovatelné při 
180–200 °C. Plastifikovatelné znamená, 
že molekuly vláken zůstávají chemicky 
stabilní, působením tepla se však fyzikál-
ně	uvolňují	ze	své	vazby;	tuto	substanci	
je možno míchat na viskózu.

Výhodou výroby obrub z polotovarů 
je to, že je možno hospodárně vyrábět 
jednotlivé kusy nebo i malé série různých 
designů. Obr. 1 znázorňuje prořez polo-
tovaru při výrobě malé série podle přání 
zákazníka pomocí CNC řízené frézky. 
Možná je samozřejmě i výroba velkých 
sérií 50 000 kusů nebo více. Nevýhodou 
je velký prořez a z něj vyplývající neefek-
tivita materiálu (obr. 2).

Technika vstřikovacího 
lití  – efektivní spotřeba 
materiálu

Při výrobě velkých sérií se vyplácí 
technika vstřikovacího lití. Vstřikovací lis 
se skládá z negativní formy (vyrobené 
speciálně pro určitý design obruby), plas-
tifikační jednotky, vstřikovací mechaniky 
a ze systému ovládání. Při vstřikovacím lití 
slouží jako výchozí produkt granulované 
termoplasty. Touto metodou se na brýlo-
vé obruby zpracovává jak acetátová ce-
lulóza, tak obzvláště propionát celulózy. 

Brýlové obruby z polyamidu, obzvláš-
tě sportovní obruby a jejich díly, se vyrá-
bějí výlučně technologií vstřikovacího lití. 
Polyamidové obruby jsou jednobarevné. 
Existují však už i vícebarevné obruby, 
které jsou vyrobeny z derivátů polyami-
du. Při vícebarevném vstřikovacím lití se 
používají přerušující vstřikovací agregáty. 

Přechody barev však nejsou tak rozsáhlé 
jako např. u blokového acetátu. 

Polyamid a plně 
syntetické deriváty

Polyamid neboli PA je polykonden-
zát z monomerního diaminohexanu 
a kyseliny adipinové, přičemž oba tyto 
monomery jsou produkty ropné chemie. 
Pro kondenzační reakci je potřebná tep-
lota 260 °C. Průmysl zpracování plastů 
zpracovává PA 6.6 technikou vstřikova-
cího lití a třískového obrábění na přesné 
díly tam, kde se vyžaduje vysoká pevnost 
a odolnost proti rozpouštědlům (sou-
částky pro jemnou mechaniku, ozubená 
kola apod.). Většina výrobků z PA je bez-
barvá, proto je možné druhově čistou 
a bezbarvou sekundární surovinu použít 
jako granulát pro kvalitní výrobky. 

Derivátem PA jsou produkty PA 6 
(perlon;	 výchozí	monomer	 kaprolak-
tam) a především PA 12, používaný 
výrobci obrub – takzvaný SPX (výchozí 
monomer: lauryllaktam). Při výrobě 
obrub z materiálu SPX se používají jak 
bezbarvé granuláty, které obrubě pro-
půjčují bělavou průhlednost, tak i různě 
barvené granuláty. Pomocí techniky 
vícebarevného vstřikovacího lití je mož-
no vyrobit ze SPX obruby s omezenou 
paletou barev.

obr. 1 Prořez polotovaru z  blokového acetátu 
při výrobě malé série podle přání zákaz-
níka pomocí CNC řízené frézky.

obr. 2 Velkosériová výroba z blokového acetátu: vpravo polotovar o váze 74 g, vlevo očnice o váze 6 g, 
mezi nimi leží 92 % polotovaru jako prořez ve formě třísek.

Pro velkosériovou výrobu 50 000 
brýlových obrub z blokového ace-
tátu celulózy je zapotřebí 3,7 tun 
polotovaru. Celá série po vyrobení 
váží už jen 300 kg. To znamená, že 
92 % materiálu je termoplastický 
plastový odpad, který vzhledem 
ke své různobarevnosti není dru-
hově čistý. Není tedy možné 
separovat různé barevnosti. 
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Novinkou mezi materiály na výrobu 
obrub je trogamid CX, kopolyamid, který 
byl vyvinut z trogamidu T a v roce 2005 
byl poprvé použit pro výrobu brýlových 
obrub. 

Optyl – duroplast 
v sortimentu obrub     

Epoxidové pryskyřice (EP) jsou duro-
plasty, které jsou složeny ze zesítěné mo-
lekulární struktury. Podle výchozích látek 
se EP označuje také jako dvousložková 
pryskyřice, která se vyrábí z pojivové 
pryskyřice a tužidla. Pojivo je substance 
pryskyřice – vlastní molekulární struktu-
ra, kterou tužidlo spojuje do sítě pevné 
fáze. Obě složky jsou petrochemické 
výrobky. Při výrobě optylu se nepoužívají 
vstřikovací lisy, protože nelze pracovat 
s plastifikovatelným granulátem. Místo 
toho se očnice obrub a stranice vyrábějí 
vakuovým litím, při kterém se spojuje 
a temperuje tekuté pojivo s tekutým 
tužidlem. Optyl je termicky změkčitel-
ný, ne však plastifikovatelný. Proto není 
možné materiál po tváření plastifikovat 
a míchat s barvivy. Pokud se do odléva-
ného materiálu nepřidávají barviva, je 
možné ponorné lakování. 

Sedýlka a konce stranic

Životnost plastových sedýlek je vět-
šinou kratší než životnost brýlí. Vyrábějí 
se z PVC (polyvinylchlorid), tvrdého PVC 
(polyvinylchlorid bez změkčovadel), PC, 
CAB nebo ze silikonu. Materiály CP, CAB 
a silikon se mimo jiné používají i k výrobě 
koncovek stranic. 

Silikon patří k elastomerům. Tyto 
umělé gumy nemají uhlíkové struktury, 
nýbrž řetězce atomů křemíku (Si) a kyslí-
ku (O). Na křemík se vážou obvykle mety-
lové skupiny (CH

3
). Mezimolekulární síly 

jsou tak nízké, že po vulkanizaci během 
vstřikování (provádění slabého zesítění) 
zůstává zachována parciální mezimole-
kulární kluzná vlastnost, která vysvětluje 
elastický charakter těchto látek. Měkká 
sedýlka a neklouzavé koncovky stranic 
nejsou jako zesítěné elastomery plasti-
fikovatelné.

Lidský faktor ve výrobě

Pokud bychom na tomto místě měli 
zkoumat všechny výchozí polotovary pe-
trochemie a jejich substance na jedovaté 
látky, zacházeli bychom příliš daleko. Výše 
uvedené plasty vyžadují asi sto výchozích 
výrobků a meziproduktů. Každá z těchto 
substancí obsahuje podle evropského 
práva vlastní list bezpečnostních údajů. 
Na základě těchto dat jsou určeny mezní 
hodnoty zatížení vzduchu na pracovišti. 
Dodržováním těchto hodnot je vylou-
čeno zdravotní riziko pro pracovníky. 
Při zpracování plastů vystupují výpary, 
které vznikají na základě nízké tepelné 
odolnosti organických sloučenin. Vazby 
C-C jsou sice kineticky inertní (polymery 
se při pokojové teplotě nepřeměňují zpět 
na monomery), jsou však termodynamic-
ky nestabilní. 

To znamená, že při teplotě přibližně 
300–450 °C začíná pro většinu plastů 
rozklad molekulární struktury ještě před 
bodem vzplanutí. Nestandardně se 
chová materiál PA, jehož teplota zpraco-
vání 200–220 °C leží v úzkém a vysokém 
rozsahu plastifikace, ale při 300 °C se již 
rozkládá. Ve vstřikovacích lisovnách nelze 
zabránit výparům, které se pak – podle 
druhu zpracovávaného plastu – uvolňují 
jako cyklopentanon, fenol, nenasycené 
alifatické aldehydy, chlorovodík atd. 
Profesní sdružení poskytují pracovníkům 
informační materiály s obsáhlými infor-
macemi o daných problémových látkách. 
Při potížích pracovníkům pomáhají speci-
alizovaní podnikoví lékaři. Odbory a pro-
fesní sdružení se v případě onemocnění 

z povolání společně starají o rehabilitaci 
pacientů a vyrovnání nákladů. Nakonec 
i sami podnikatelé mají zájem o zdravé 
pracovníky. 

Recyklace a využívání 
průmyslových odpadů

S odpady, které vznikají při výrobě 
brýlových obrub, se zachází jinak než 
s odpady vznikajícími u spotřebitelů. Dů-
vodem je povinnost prokázat druhovou 
čistotu plastické hmoty v ekonomickém 
koloběhu. U průmyslových odpadů je 
druhová čistota (nebo nečistota) proto-
kolována, spotřebitelé mohou druhovou 
čistotu prokázat jen tehdy, je-li recyklační 
kód viditelně rozpoznatelný. 

Evropský průmysl oční optiky se 
dnes na základě ekonomických a veřej-
noprávních hledisek snaží o sestavování 
ekologických bilancí. Základ bilance 
vstupů a výstupů podniku nevylučuje 
udržitelnost odpadů, přičemž recyklace 
v této souvislosti stojí na prvním místě. 
U druhově čistých odpadů vznikají vyšší 
provozně-ekonomické tržby než u smí-
šených odpadů.

Prořezy plastů, používané dnes na vý-
robu obrub, jsou ovšem málokdy druhově 
čisté. Např. odpad PA, pokud není zne-
čištěný, je bezbarvý nebo jednobarevný 
a není smíšen s jinými plastickými hmo-
tami. Polyamid je veden pod recyklač-
ním kódem 07, to znamená, že se z něj 
po granulaci získá nový kvalitní polyamid. 
CP a CAB je druhově čistý, pokud není 
znečištěný, smíšený a je-li jednobarevný. 
U těchto esterů celulózy, které jsou zpra-
covávány technikou vstřikovacího lití, 
vzniká stejně jako u vstřikovacího lití PA 
jen malé množství prořezu. 

Při zpracování CA naproti tomu vzniká 
velké množství odpadů, protože se frézuje 
z plného materiálu. Tyto zbytky barevně 
vzorovaných plastů mají navíc mimo obor 
optického průmyslu jen malý význam a je 
třeba je označit jako nekvalitní sekundární 
surovinu.

Prořez optylu není recyklovatelný. 
Jako duroplast je odolný proti teplotám 
až do přibližně 400 °C, pak se molekulární 
struktura rozkládá bez dosažení teploty 
plastifikace. Optyl je možno granulovat 

Při spalování plně syntetických 
plastů vzniká kromě vodní páry, 
jedovatých aerosolů a jedovatých 
meziproduktů výlučně škodlivý 
CO

2
. Monomery vznikly z fosilních 

surovin (ropa), které tento uhlík 
ukládaly po miliony let. Polosynte-
tické plasty naproti tomu uvolňují 
oxid uhličitý, který je klimaticky 
neutrální, protože při spalování 
se uvolňuje právě tolik CO

2
, kolik 

rostlina bavlníku jako zdroj suro-
viny pro polosyntetické plasty asi-
milovala během fáze svého růstu.
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a používat jako plnivo, nebo se likviduje 
jako zbytkový odpad.

Zbytkový odpad průmyslu patří k bi-
lanci výstupů, které nepřinášejí žádné pří-
jmy, nýbrž stojí peníze. Velká průmyslová 
odvětví provozují vlastní zařízení na spalo-
vání odpadů a mohou tím využívat efek-
tivitu ze získané tepelné energie. Jinak se 
i zbytkový odpad z průmyslu přimíchává 
do komunálních spaloven odpadu.

Plasty se spalují ve spalovnách odpadů, 
a to silně exotermicky, to znamená, že se 
z odpadů získává elektrická a tepelná 
energie. Zařízení na spalování odpadů 
napájejí proudem vysokonapěťovou 
síť a produkují páru a teplou vodu pro 
průmysl a dálkové vytápění. Výhřevnost 
plastů jako PE, PP a polystyrenu (PS), 
které se skládají jen z uhlíku a vodíku, je 
srovnatelná s výhřevností fosilních paliv, 
oleje a plynu. Jiné plasty, které obsahují 
kromě uhlíku a vodíku také kyslík (estery 
celulózy, PMMA, CR39, polykarbonát), 
se spalují s poněkud nižší výhřevností. 
Výhřevnost plastů, které se navíc skládají 
z prvků jako dusík (polyamid, optyl), síra 
(vysoce lámavá umělá skla) nebo chlor 
(nosní sedýlka), je stále ještě dostatečně 
vysoká, aby vytvářela exotermické teplo, 
přičemž vzniká hlavně oxid uhličitý 
a vodní pára. Spalováním je možno 
zpětně získat až 60 % energie, která 
byla potřebná pro vyrobení plastových 
výrobků. Hovoříme proto o zpětném 
získávání energie.

Při spalování některých druhů plastů 
ovšem vznikají toxické zbytky jako např. 
oxidy dusíku, oxid siřičitý, chlorovodík, 
oxid uhelnatý a aerosoly ze všech rozlo-
žených fragmentů ve formě jedovatého 
kouře. Specifickým problémem jsou 
přitom dioxiny a furany, které vznikají 
v malých množstvích při reakci sub-
stancí obsahujících chlor (např. PVC) 
s horkými fragmenty plastů, obzvláště 
polycyklickými	 řetězci;	 navíc	 se	 tvoří	
na povrchu prachu v ochlazovaných 
kouřových plynech. Specifická toxicita 
je zdůvodněna tím, že dioxiny jsou 
kineticky stabilní meziprodukty oxidace 
organických sloučenin na termodyna-
micky stabilní finální produkty (CO

2
, H

2
O 

a HCl), a proto se nemohou v organizmu 
odbourávat vůbec, nebo jen obtížně. 
Ze zákona jsou sice předepsána filtrační 

zařízení, problémy s rezidui však zůstávají 
a vedou se o nich kontroverzní diskuze. 

Další možností využívání plastových 
odpadů vysokoteplotní technologií je 
pyrolýza. Při ní se – na rozdíl od spalování – 
vzduch	a	kyslík	vyřazují;	plasty	karbonizují	
v reaktorech bez přístupu vzduchu. Roz-
klad začíná při 250 °C odštěpením vody 
a pokračuje přerušením vazby alifatických 
sloučenin C-C při teplotě vyšší než 350 °C. 
Mezi 400 až 600 °C je většinou dosaženo 
úplného rozkladu na uhlík (koks), oleje 
a plyny, které jsou samozřejmě opět 
sekundárními surovinami a mohou být 
odpovídajícím způsobem používány. Kra-
kování plastů je ovšem čistě endotermic-
kou technologií, je tedy potřebná energie.

Uhlíkově neutrální 
oběh látek

Výroba CO
2
 jako stabilní finální sub-

stance ideálního spalování neumožňuje 
filtrování. Ze srovnání různých plastů 
v oční optice lze vyvodit zajímavou 
bilanci: rozhodující rozdíl spočívá v tom, 
zda se spaluje fosilní uhlík na oxid uhličitý 
a přispívá tím ke globálnímu zvyšování 
koncentrace oxidu uhličitého v atmosfé-
ře, nebo zda uhlík změní své chemické 
partnery a tím se nezvýší globální obsah 
CO

2
. Ve vztahu k materiálům na výrobu 

obrub v oční optice to znamená ná-
sledující: oxid uhličitý, který vzniká při 
spalování obrub z CA, CP nebo CAB, je 
cestou fotosyntézy opět na jiném místě 
absorbován rostlinou bavlníku, z níž 
vznikne surovina pro nové obruby. 

Podle stechiometrického výpočtu 
vznikne při spalování polyamidové obru-
by o hmotnosti 12 g teoretické množství 
28 g oxidu uhličitého (ve skutečnosti je 
tato hodnota nižší o množství, o které se 
vyprodukuje oxid uhelnatý a jiné frag-
menty uhlíku navíc). Vzhledem k tomu, 
že plast byl vyroben z fosilního uhlíku 
ve formě ropy, bude při jeho spalování 
na 100 % produkován škodlivý CO

2
. 

U polosyntetických plastů vzniká o něco 
méně CO

2
, protože počet článků kyslí-

kového řetězce v molekulární struktuře 
je vyšší (zvýšený stupeň oxidace): při 
spálení obruby z CA o hmotnosti 12 g 
vzniká 23 g oxidu uhličitého. Z toho 

ovšem uniká jen 13 g spalin jako fosilní 
uhlík, zatímco zbývajících 10 g neboli 
45 % vyprodukovaného oxidu uhličitého 
je uhlíkově neutrální. Množství vypouš-
těného oxidu uhličitého ze spalovaných 
plastů pocházejících z oční optiky je 
ve srovnání s CO

2
 z dopravy a velkých 

elektráren fosilních nositelů energie 
mizivě nízké. Již jízda autem o délce 
jednoho kilometru způsobuje čtyř- až 
pětinásobnou hmotnostní hodnotu 
oxidu uhličitého oproti spálení jedné 
obruby z polyamidu nebo optylu. 

Plasty z esteru celulózy v tomto 
rozboru uzavírají ekologický kruh: od asi-
milace oxidu uhličitého přes spotřební 
předmět, jakým je brýlová obruba, zpět 
k oxidu uhličitému a opět do rostliny 
bavlníku jako nové suroviny. 

Shrnutí

Suroviny pro plasty dodává petro-
chemie, pokud tyto produkty nejsou po-
losyntetické. Po ukončené polymerizaci 
jsou plasty pro oční optiku pro účelové 
použití nejedovaté. Při využívání plasti-
fikovatelných plastů se rozlišují druhově 
čisté odpady od směsných. Druhově čis-
tý odpad může být recyklován, přičemž 
podíl sekundárních surovin pro brýlové 
plasty v oční optice je malý. Nekvalitní 
sekundární suroviny není možno znovu 
využívat pro kvalitní výrobky oční optiky. 
Duroplasty a elastomery nejsou recyk-
lovatelné. Směsné odpady, duroplasty 
a elastomery je možno zhodnocovat 
pomocí dvou vysokoteplotních tech-
nologií: pyrolýzou ke krakování poly-
merních řetězců nebo spalováním pro 
kogeneraci. 

Z německého originálu přeložil  
Ing. Karel Tenk

Literatura:

Schweinem, J.: Gedanken zur Nachhaltigkeit von 

Brillenfassungen, Teil 2: Kunststoffbrillenfassungen und 

deren Umweltverträglichkeit, DOZ 3/2013, str. 50–55.
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Mezinárodní veletrh oční 
optiky SILMO Paříž si získá-

vá stále širší pozornost odborní-
ků z celého světa. 

Tuto kompletní přehlídku výrob-
ků, stylů a značek přijíždí každoročně 
zhlédnout 35 000 návštěvníků. Na 950 
vystavovatelů zde zhodnotí svou práci, 
představí novinky, každý se bude snažit 
něčím odlišit a vyniknout. Samozřejmým 
přáním všech je přilákat co největší 
počet návštěvníků, pochlubit se jim 
svou nabídkou a motivovat je k nákupu. 
Významný je i bohatý odborný program, 
který návštěvníkům umožňuje zdokona-
lit se v oboru. 

Pro letošní ročník připravili po-
řadatelé dvě novinky, které na sebe 
vzájemně navazují – sekce FASHION 
STYLE a LA MANUFACTURE – dvě nové 
zóny, ve kterých se prolínají informace 
o značce a výrobku. Vystavovatelé zde 
v netradičním pojetí představí svou 
image a kreativitu.

Zóna FASHION STYLE umístěná 
v hale 6 nabídne průřez módou – stovka 
francouzských i zahraničních výrob-
ců luxusního oblečení představí své 

značky na ploše 1 000 m2. Zóna bude 
mít tři části:

Catwalk – část zaměřená na prvky 
dámské a pánské módy. Na přehlídko-
vém molu dlouhém 35 metrů bude 
rozmístěna stovka figurín „oblečená“ 
do brýlí.

Showroom – expozice formou 
vitrín, z nichž každá nabídne konkrétní 
módní styl včetně doplňků.

Style on View – audiovizuální 
prezentace stylů, značek a tendencí 
v módě. Promítání bude probíhat 
po celou dobu konání veletrhu.

Zóna s  výraznou scénograf i í 
LA  MANUFACTURA bude umístěna 
v průchodu mezi halami 5 a 6. Představí 
dovednost,  řemeslo a odbornost 
evropského optického průmyslu 
ve  s t y l u  d y n a m i c k é h o  a te l i é r u 
s nádechem moderních loftových 
prostor. Poskytne informace zejména 
o surovinách, tvarech a barvách.  

Sekce SILMO Atelier Merchan-
dising nabídne službu na klíč očním 
optikům, kteří mají zájem o dynamické 
podnikání. Tato sekce bude uspořádána 
jako konferenční zóna s centrem infor-

mací na téma „10 pravidel merchandi-
singu“ a bude doplněna o zónu didak-
tických informací a schůzek ve formě 
osobního koučinku.

Veletrh SILMO Paříž můžete letos 
navštívit ve dnech 26.–29. 9. na sever-
ním výstavišti Villepinte v halách 5 a 6, 
denně od 9.00 do 18.30 hodin. Bližší in-
formace o veletrhu naleznete na strán-
kách www.francouzskeveletrhy.cz.

Redakce

Veletrh 

SILMO 2013 inovuje

Výherci soutěže 
SILMO 2013
V květnovém čísle časopisu jste 
mohli najít odpovědní lístek se 
soutěží o zájezd na veletrh 
SILMO 2013. Z došlých lístků byli 
za účasti prezidenta SČOO Beno 
Blachuta vylosováni dva výherci 
zájezdu: Iveta Šefčíková, Oční 
optika, Dolní Valy  29, Hodonín 
za Českou republiku a Stanislav 
Zborovjan, Očná optika Optivita, 
Par t izánsk a  4  A,  Bardejov 
za Slovenskou republiku. Oba 
výherci získají letenku a ubytování 
v Paříži během veletrhu SILMO 2013. 
Blahopřejeme.



T/ +420 222 518 587  .  info@francouzskeveletrhy.cz
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Veletrh OPTA 2014 se sice 
bude konat až 14.–16. úno-

ra 2014, nicméně pořadatelé 
připravili hned několik novinek, 
se kterými bychom vás chtěli 
seznámit již v předstihu.

S trochou nadsázky se dá říci, že po-
kud bychom veletrh polidštili, tak OPTA 
dospěla a nyní se rozhlíží a chce si najít 
místo v novém prostředí. S sebou si chce 
vzít to, co považuje za dobré a povedené 
a navíc přidat nové věci, jejichž případ-
nou prospěšnost ukáže až čas.

Veletrh OPTA 2014 se bude konat 
opět v pavilonu B, vystavovatelé si 
mohou být jisti sobotní Afterparty 
a samozřejmě bude probíhat i soutěž 
TOP OPTA a TOP OPTA odborné veřej-
nosti. Největší novinkou, od  které 
si pořadatelé slibují nový impulz, 
je souběžné konání s veletrhy STYL 
a KABO v neděli 16. února. Co to při-
nese vystavovatelům a návštěvníkům?

Pořadatelé věří zejména v posílení 
odborné návštěvnosti, propojení a za-
traktivnění odborného programu – 
připraveno bude Trend forum, Design 
forum a poradenské centrum přímo 
v pavilonu B s účastí vizážistů, stylistů 
a kadeřníků. V pavilonu P, kde se konají 

veletrhy STYL a KABO, zase bude pro 
zájemce k dispozici prostor pro pre-
zentaci brýlových obrub či slunečních 
brýlí – vše v rámci hesla Móda a brýle, 
tedy zvýrazněného tématu veletrhů 
OPTA, STYL a KABO. V neděli se také 
uskuteční módní přehlídka zaměřená 

Jubilejní
dvacátá OPTA
přinese nové impulzy
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Mezinárodní 
veletrhy módy, 
obuvi a koženého 
zboží STYL a KABO

 z Jediné B2B veletrhy módní 
branže v České republice, 
na Slovensku a v zemích 
střední a východní Evropy.

 z Kontraktační veletrhy 
jsou určeny pro uzavírání 
objednávek na dodávky zboží 
do maloobchodu.

 z Více než 5 000 obchodníků 
z ČR, SR a zahraničí (majitelé 
butiků = potenciální 
odběratelé).

Roztok OPTI-fREE® PureMoist® 
zvlhčí čočku na šestnáct hodin
Roztok OPTI-FREE® PureMoist®  se 
systémem HydraGlyde® patř í  mezi 
oceněné exponáty v soutěži TOP OPTA 
na veletrhu OPTA 2013. O jeho vlastnostech 
i o dalším možném vývoji v roztocích 
pro kontaktní čočky si s námi povídala 
Lucie Kobelková ze společnosti ALCON 
Pharmaceuticals, s.r.o.

Jakou funkci má v roztoku OPTI-FREE® 
PureMoist® složka HydraGlyde®?
HydraGlyde® je komplex patentovaný 
společností Alcon® a jeho hlavní funkcí 
je zvlhčení povrchu kontaktní čočky. 

Komplex vytváří kolem kontaktní čočky 
zvlhčující obal, díky kterému nedochází 
ke tření o povrch čočky a čočka je tak 
pro uživatele pohodlná. Zvlhčující kom-
plex HydraGlyde® poskytuje zvlhčení, 
které trvá až šestnáct hodin. Technologie 
Hydra Glyde® reaguje na potřeby uživa-
telů kontaktních čoček. Z praxe víme, že 
se prodlužuje doba nošení kontaktních 
čoček a že uživatelé nosí čočky během 
dne déle, než tomu bylo před deseti až 
patnácti lety. Dříve uživatelé nosili čočky 
osm až deset hodin – když přišli z práce, 
čočky vyjmuli a vzali si brýle. V dnešní 

době často vyjímají čočky až před spaním. 
Proto je důležité, aby čočky byly pohodl-
né po celý den.

V čem je složka HydraGlyde® odlišná 
od ostatních složek?
Zvlhčující komplex HydraGlyde® je 
navržen tak, aby přitahoval a udržoval 
vlhkost. Obsahuje dva druhy řetězců, EO 
(poly  oxyetylen) a BO (polyoxybutylen). 
Zatímco BO řetězce obklopí hydrofobní 
část čočky, hydrofilní EO řetězce k sobě 
přitahují vlhkost. Tím se okolo kontaktní 
čočky vytváří zvlhčující obal.

právě na brýle za účasti světových 
topmodelek. Módní show bude také 
součástí sobotní Afterparty.

Ani sebelepší text však nedokáže 
nahradit zážitky na vlastní oči. Pro 
lepší představu o tom, jak veletrhy 
STYL a KABO a jejich módní přehlídky 
vypadají, bychom rádi všechny čtenáře 
pozvali na letní STYL a KABO, které 
se konají již za několik dní v termínu 
18.–20. srpna na brněnském výstavišti. 
V případě zájmu kontaktujte prosím Jiří-
ho Erlebacha, e-mail: jerlebach@bvv.cz.

Uzávěrka přihlášek k účasti na ve-
letrhu OPTA 2014, spojená s desetipro-
centním cenovým zvýhodněním za vý-
stavní plochu, je stanovena na 15. října 
2013. Pro všechny firmy, které tohoto 
termínu využijí a zašlou své přihlášky 
k registraci, je premiérově připraven 
také následující BENEFIT PROGRAM: 
•		1	stálý	volný	vjezd	do	areálu	výstaviště	
v	průběhu	veletrhu	OPTA	2014;
•		WIFI	v	průběhu	veletrhu	OPTA	2014;
•		10%	sleva	na	přívod	elektrické	energie	

na stánek. 

Více informací o veletrhu OPTA 
2014 naleznete na webových strán-
kách www.opta.cz.

Jiří Erlebach
tiskové středisko  a. s. Veletrhy Brno

Foto: Petr Fajkoš

Vraťme se nyní ještě k  letošní OPTĚ, kde jsme pro vás vyzpovídali zástupce několika vystavujících firem. 
Rozhovory s nimi si můžete přečíst na následujících stránkách.
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Roztok má vlastní dezinfekční sys-
tém – můžete jej podrobněji popsat?
Jedná se o duální dezinfekční systém 
dvou složek ALDOX® a POLYQUAD®. 
Tento systém čočky účinně dezinfikuje 
a redukuje množství lipidů, proteinů, 
nečistot a bakterií. Složka ALDOX® má 
antimykotický a konzervační účinek, 
narušuje buňky akantaméby. Další čisticí 
látkou v roztoku je citrát a jeho účinnost 
je ještě podpořena složkou EDTA.

Souvisí prodlužující se délka zvlhčení 
s  tím, že v  některých povoláních se 
pracuje většinu dne s počítačem a oko 
je jinak namáháno? 
Souvisí – tyto faktory totiž ovlivňují po-
hodlí. Člověk pracující s počítačem méně 
mrká, oko se vysušuje a nositel čoček pak 
může pociťovat diskomfort. Dobře zvlh-
čené kontaktní čočky pomáhají komfort 
uživateli zachovat a prodloužit. A jak již 
bylo řečeno, lidé nosí čočky během dne 
stále delší dobu.

Jak dlouho trvala vývojová fáze rozto-
ku OPTI-FREE® PureMoist®?
Vývoj trval šest let a roztok byl uveden 
na český trh v červnu 2012. V portfoliu 
roztoků OPTI-FREE® máme dále víceú-
čelové roztoky OPTI-FREE® RepleniSH® 
a OPTI-FREE® Express®. Liší se formou zvlh-
čujících systémů a především délkou po-
skytovaného zvlhčení: Express® poskytuje 

zvlhčení osm hodin, RepleniSH® čtrnáct 
hodin a PureMoist® šestnáct hodin. Vývoj 
našich produktů tedy reflektuje prodlu-
žující se dobu nošení kontaktních čoček.

Jak velký byl výzkumný tým při vývoji 
tohoto roztoku a  jaké testování se 
provádělo v průběhu jeho vývoje?
Na vývoji roztoku se podílelo 150 vědců 
a produkt před uvedením na trh podstou-
pil řadu testů. Jednalo se o klinické zkouš-
ky v oblasti mikrobiologie, toxikologie, 
proběhl také test kompatibility, kdy byl 
roztok testován na více značkách kontakt-
ních čoček, a test stability (konzistence) 
roztoku. Dále se prováděly preklinické 
laboratorní testy, kdy se zjišťovala účin-
nost čisticího procesu a zvlhčení. Před 
uvedením na trh proběhlo celkem sedm 
klinických studií na 1 500 pacientech.

Když se vyvíjí nový roztok, snažíte se 
o specifické, nebo spíš o univerzální 
použití?
Roztok OPTI-FREE® PureMoist® byl vyvinut 
pro silikon-hydrogelové kontaktní čočky, 
ale je kompatibilní se všemi měkkými 
kontaktními čočkami. Může být tedy 
používán pro péči o měkké hydrogelové 
čočky, pro péči o tvrdé čočky určen není. 
Snahou je jistý stupeň univerzálnosti, 
chceme nabídnout účinné čištění a dlou-
hotrvající zvlhčení všem uživatelům 
měkkých kontaktních čoček.

Dbají lidé v současné době při naku-
pování roztoků víc na cenu?
Je to individuální. Jsou lidé, kteří pravi-
delně přicházejí do optiky na kontrolu 
zraku, používají roztok, který jim doporučil 
oční specialista, dodržují zásady nošení 
kontaktních čoček a péče o ně. Pak jsou 
ovšem i takoví nositelé čoček, kteří ku-
pují kontaktní čočky pouze na internetu 
a nechodí na kontrolu zraku vůbec. Ně-
kteří nositelé kontaktních čoček se zase 
snaží ušetřit při péči o čočky – používají 
roztok pro uchování čoček opakovaně, 
používají prošlý roztok po expiraci nebo 
v menším množství, než je doporučeno 
výrobcem. Nepřipouštějí si rizika očních 
infekcí a onemocnění, která v souvislosti 
s nedostatečnou péčí mohou vzniknout. 
Problém se neprojeví ihned, proto nositel 
často ve svém nezodpovědném přístupu 
pokračuje. Až v momentě, kdy už je stav 
očí závažný, vyhledává odborníka. 
Snažíme se tomu předcházet, a proto 
vzděláváme uživatele prostřednictvím 
médií, aby chodili na kontrolu zraku 
pravidelně a aby se o kontaktní čočky 
řádně starali. 

Jaký předpokládáte další vývoj v roz-
tocích?
Vedle víceúčelových roztoků jsou na trhu 
k dostání také peroxidové systémy, 
umožňující silné hloubkové čištění. 
V našem portfoliu máme roztok AOSEPT® 
Plus obsahující tříprocentní peroxid 
vodíku. Je nutné ho používat pouze se 
speciálním pouzdrem, které je přiložené 
v každém balení roztoku. Po uložení čo-
ček do pouzdra a nalití roztoku probíhá 
chemická reakce, v průběhu které se 
peroxid rozkládá na vodu a kyslík. V prů-
běhu čisticího procesu se ničí nečistoty, 
usazeniny i bakterie a na konci v pouzdře 
zbývá pouze fyziologický roztok, pro oči 
neškodný. A právě spojení hloubkové 
dezinfekce a zvlhčování by mohlo být 
v případě péče o kontaktní čočky dalším 
směrem inovací.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: archiv společnosti  

ALCON Pharmaceuticals, s.r.o.
Roztok OPTI-FREE® PureMoist® se systémem HydraGlyde®.

ROZHOVOR
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Maximální pružnost a lehkost – tyto vlast-
nosti zaujaly redakci na brýlích Gaozi, které 
vystavovala na letošním veletrhu OPTA 
firma RICHI Glasses, s.r.o. Obruby jsou 
vyrobeny z grilamidu, který se pro svou 
ohebnost používal zatím hlavně při výro-
bě dětských brýlí. O těchto obrubách, ale 
i o současných trendech u stranic hovoří 
zástupkyně firmy Žaneta Gerstbergerová.

Jaký je podle Vás současný trend 
ve stranicích?
Už třetím rokem převažují výraznější 
obruby. V současnosti je trendem stále re-
trokolekce, tedy výrazná očnice a jemnější 
stranice. Odkazuje se na sedmdesátá léta, 
ale barevné kombinace jsou nápadnější. 
Brýle jsou obecně hranatější. 
Designéři už nedoporučují masivní strani-
ce. Vrtané obruby, u kterých v podstatě oč-
nice chybí, můžeme měnit a kombinovat 
např. s jednoduchou či zdobenou stranicí. 
Je však třeba se vždy „trefit“ do gusta zákaz-
níka – to je zásadní věc.

Jak se do gusta zákazníka trefujete vy?
Velkoobchod spolupracuje s optika-
mi – obchodní zástupci nám poskytují 
zpětnou vazbu, tj. jaké barvy zákazníci 
upřednostňují, jak reagují na retroobruby, 
jestli dávají přednost např. vrtaným obru-
bám atd. Na tyto informace pak reagují 
s předstihem designéři.

Jaký sortiment zboží si od  vás teď 
optiky žádaly?
Konkrétně u naší firmy hledali optici nové 
materiály nebo chybějící designové prvky. 
Zaujala je značka Analog, která obohacuje 
trh. U těchto obrub je použita technologie 
IP Titanium (iontové pokovování titanu). 
Zajímavé jsou i barevné kombinace, 
které upoutají pozornost, ale zároveň 
jsou velmi lehké. Mladí lidé v poslední 
době upřednostňují plasty, chtějí výrazné, 
extravagantní brýle. Na tuto skutečnost 
jsme zareagovali použitím materiálu TR 
90 (grilamid), který se používá převážně 
pro výrobu dětských obrub. Na trh jsme 
uvedli grilamidovou značku Gaozi, která 
je zcela odlišná od plastových obrub svou 
barevností v matném provedení. 

Jaké vlastnosti má grilamid?
Jde o velmi pružný polyamid, který lze do-
slova ohýbat, navíc je to jeden z nejlehčích 
hypoalergenních materiálů používaných 
v optice. Brýle z grilamidu testoval i Jiří 
Žák, sedminásobný mistr světa v thaiboxu, 
a brýle vydržely. 

Kde brýle necháváte vyrábět?
Levnější komponenty v Číně. Nově se 
dostávají na trh např. i obruby z Koreje.

Čím jsou korejští designéři specifičtí?
Mají jiné vnímání a použití barev. Např. 
na tuzemském trhu se samozabarvovací 
plastové čočky vyrábějí v šedém nebo 
hnědém zabarvení, zatímco v Koreji je 
oblíbené červenorůžové zabarvení čoček. 
Souvisí to i s tamější kulturou – pracují 
s červenou a žlutou (zlatou) barvou. 
Pro asijský trh je výroba rozdílná, už kvůli 
tvaru obrub, jsou oválnější. Korejci mají 

i jiné zpracování sedel – nejsou vykloněná, 
ale se „zobáčkem“, aby se dala lépe přizpů-
sobit nižší nosní přepážce.

Jaká jsou u brýlí specifika slovanského 
obličeje?
Slovanské obličeje jsou širší. Na trhu je 
méně dostupná velikost 56 až 60 pro 
muže. I se stranicí je někdy složité zákaz-
níkovi vyhovět, pokud shání stranici 160 
místo standardní 145. Optik v takovém 
případě musí opravdu pátrat mezi znač-
kami, aby takovou velikost mohl pro 
zákazníka zajistit.

Jakou barvu letos lidé preferují?
Barvy brýlí souvisí s oblečením. Minulý 
rok dominovala fialová. Nastupuje jemně 
tyrkysová barva, krémové odstíny, bílo-
-hnědá. Klienti si ale kupují obruby i jako 
módní doplněk, který jim podtrhne outfit. 
Někdo hledá obrubu podle typologie, 
někdo univerzální, tzn. například vínovou, 
hnědou. Dámy volí často jemně vínově 
červenou, která obličej povznese a oživí. 
U značky Analog je oblíbená kombinace 
sytě červené s růžovou.

Jak reaguje vaše společnost na recesi?
Zaměřili jsme se mimo jiné na ekonomic-
kou třídu obrub, jejichž cena začíná na 300 
korunách. 

Dají se brýle za 300 korun vyrobit?
Jde o velkovýrobu, takže ano, velké množ-
ství snižuje náklady. 

Jaké máte hlavní marketingové stra-
tegie?
Naší hlavní strategií je cena. Jsme nová 
společnost, která se teprve představuje, 
zakotvili jsme na českém trhu koncem 
roku 2012. Zvolili jsme cenovou politiku 
obrub od 300 korun. Dále nabízíme celo-
grilamidové obruby značky Gaozi. Z desig-
nérských kousků nabízíme již zmíněnou 
značku Analog.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: archiv společnosti RICHI Glasses, s.r.o.

Brýle, které lze ohýbat

Brýle Gaozi vyrobené z ohebného grilamidu.

Brýle Analog, pro něž je typická kombinace sytě červené a růžové barvy.
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Návrhářství je umění práce s detailem. 
O tom, jak postupuje od první myšlenky 
až k uskutečnění svého nápadu, či o tom, 
jak se proměnilo k lepšímu vnímání lidí 
v oblasti brýlí, ale i o svém postoji ke ko-
pírování nápadů hovoří designérka Jana 
Michnová z firmy AMBG, LTD s.r.o., jejíž 
modely brýlí byly letos nominovány v sou-
těži TOP OPTA 2013.

Vaše brýle byly nominovány na cenu TOP 
OPTA 2013. Jak dlouho trvá designérovi 
vymyslet nové brýle a čím se inspiruje, 
když hledá nový nápad?
Tím, že jsem studovala uměleckou zlatnic-
kou školu a vytvářela šperky od technické-
ho výkresu až po finální produkt, dostala 
jsem tu nejlepší průpravu pro vytváření 
uměleckých objektů – jako jsou i brýle. 
Mou největší snahou je dostat variantu 
„šperku“ na obličeje lidí, převážně dam. 
Co se týče nápadů a samotných brýlí, 
některé jsou hotové během měsíce, 
některé trvají díky složitosti konstrukce 
i déle. Záleží na tom, jak je komplikovaný 
design či barevnost a kolik úprav do finální 
podoby je třeba. 
Pro tipy na úpravy a pro názory, které 
jsou pro mě nejdůležitější, chodím často 
na konzultace do optik a samozřejmě 
konzultuji na firemních setkáních s ob-
chodními zástupci naší firmy. Dále zkouším 
brýle na své rodině a na svých přátelích – 
protože názorů není nikdy dost. 
Někdy se nápad dostaví třeba během 
jednoho odpoledne, kdy uvidím něco, co 
mě inspiruje, může to být móda, výstava, 
přehlídka, architektura – a během hodiny 
je pak hotovo.

V čem Vám pomohl obor zlatnictví v de-
signérství?
Osahala jsem si materiály, technologie 
a různé chemické i mechanické úpravy 

kovů. Pracovala jsem především se stříbrem, 
mosazí, mědí, ocelí i acetáty. 
Prakticky nejvíce času jsem trávila v atelié-
rech a ve zlatnických dílnách. Převážně jsem 
řešila otázky, z čeho čerpat nápady a přitom 
se neopakovat. Došla jsem k tomu, že je 
třeba vycházet z geometrických i přírodních 
tvarů a jejich propojení. Protože příroda nás 
neustále překvapuje svou rozmanitostí, 
nápaditostí a nepřebernou škálou tvarů 
a barev.
Jednoznačně mi zlatnictví dalo smysl pro 
detail, bez kterého bych tuto práci dělat 
nemohla. Tímto děkuji všem skvělým lidem, 
kteří mě toho mnoho naučili, a rodičům, 
kteří mě po celou dobu podporovali.

Je designér solitér?
Mám velice kreativní kolegyni – grafičku, 
která mimo jiné také navrhuje. Jeden 
přihlášený návrh do soutěže je můj a ten 
druhý její.

Kolik jste už za pět let vytvořila modelů?
Bude jich okolo 300. 

V čem je práce návrháře stresová?
Vytvářím si stres převážně sama, protože 
si např. řeknu, že bych ještě mohla změnit 

ten nebo onen detail, ale den má nakonec 
jen 24 hodin. A vždy je možnost udělat 
další návrhy.

Jak návrh dál zkoušíte?
Po nápadu a hrubé skice použiji osvědčený 
tvar obruby, který je v podstatě daný (např. 
celoobruba, polozávěs, vrtaná obruba). 
Pracuji dál hlavně na návrhu stranice, kde je 
nejvíce prostoru se projevit. Poté zadám ná-
kres do výroby, kde udělají vzorek. Na základě 
technických parametrů ve výkresu vzorek 
kontroluji. Dívám se hlavně na to, jestli je 
stranice vzdušná, protože v současnosti chce 
mít málokdo prostor „vyplněný plechem“.
Po konzultaci finálního produktu s obchod-
ními zástupci a majitelem se rozhodneme, 
zda model uskutečnit, či nikoli.

Jakým směrem se podle Vás ubírá trend 
ve stranicích? Tvary v minulosti vypadaly 
konzervativněji.
Když jsem před pěti lety nastoupila do firmy, 
byla jsem plná idejí ohledně barev, širokých 
stranic, obecně rozmanitosti toho, jak může 
být žena něčím výrazná. Čím dál tím více 
zkouším používat kompromis. Ne každá žena 
chce totiž na ulici za každou cenu upozornit 
extravagantními brýlemi. 

Dostat brýle jako typ šperku 
na obličeje lidí

Návrhářka Jana Michnová.

ROZHOVOR
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Exponáty, které jsme přihlásili do soutěže 
TOP OPTA 2013, jsou sice výrazné, ale barvy 
nejsou agresivní. Jsou vyvážené – takové 
brýle si vezme žena, která chce poutat pozor-
nost, i ta, která není rozhodnuta, ale brýle si 
vyzkouší a pokud ji osloví, bude je ráda nosit. 
Jde celkově o linii neagresivních ženských 
tvarů a linii, podpořenou pestrými barvami.

Kolik procent lidí si obecně vybírá vý-
razné brýle?
Rozhodně nemůžu odpovídat za celou 
populaci, ale podle mého názoru mají optiky 
50 % levnějších a decentnějších modelů. 
Rozdíl bude mezi vesnicí a městem, roli hrají 
i finance. Na vesnicích např. lidé upřednost-
ňují tradičnější tvary brýlí.
Jde o nastavení optik – klientela si modely 
od určité firmy najde. Naše značka je více 
pro mladé, ale prodává se nejčastěji ve vě-
kové kategorii od dvaceti do padesáti let. 
Věková hranice ale nakonec nehraje roli, 
na tom si zakládáme. 
V jedné optice, kam dodáváme zboží, se 
stalo, že velmi výrazné modrobílé brýle 
si koupila osmdesátiletá bělovlasá dáma 
a ohromně jí slušely – což je důkaz toho, že 
naše značky Visible a Visible Avantgarde nosí 
lidé všech věkových kategorií.

Jak pracujete s faktem, že si lidé brýle 
kupují např. jen jednou nebo dvakrát 
za život? Je tím pádem pro návrháře lepší 
věnovat svůj čas dražším, preciznějším 
brýlím?
Mám spoustu kamarádek, přátel a známých, 
kteří si raději kupují dvoje, troje brýle, které 
budou v optice za zhruba tři tisíce korun, 
k tomu zaplatí skla a mohou brýle střídat. 
Když si koupíte značku, brýle nedáte z očí. 
Vycházíme tím pádem lidem, především 
střední třídě, vstříc. Sama navrhuji mnoho 
barevných kombinací a variant – lidé mají 
opravdu z čeho vybírat.

Jak profesionální návrhář vnímá kopí-
rování modelů, které vytvořil? Naštve 
ho to?
Naštve to hodně, ale na druhou stranu člověk 
ví, že měl nápad jako první a zákazník (tím 
myslím optiky) to ví taky. Člověk musí být 
srovnaný sám se sebou, musela bych se jinak 
zbláznit, kdybych vyjela do světa a viděla, že 
tři firmy nabízejí úplně ty stejné brýle, které 
jsem před měsícem sama navrhla. Trávím 

nad návrhem určitý čas, vkládám do něj 
získané zkušenosti a úsilí. Na druhou stranu si 
však říkám, že kdyby mé brýle nebyly dobré, 
těžko by je někdo kopíroval. 

Dají se ti, kteří kopírují cizí návrhy, ža-
lovat?
Ti, kteří kopírují, si upraví nějaký detail a jsou 
prakticky nepostižitelní, protože neužili celý 
design – v tomto ohledu jsou velice chytří. 
Přesně vím, že návrh je můj – tím, že ho 
kreslím a tři měsíce se vyvíjí, mám ho přesně 
v oku. Zamrzí mě vždy, když vidím kopii, ale 
nehroutím se z toho.

Jak je na  tom český zákazník a  brýle 
v současnosti?
Myslím, že lidé si daleko více všímají toho, 
jaké se nosí brýle, navíc si je prohlížejí v růz-

ných časopisech, na webu, v médiích, takže 
za dobu, kdy v oboru pracuji, je tato proměna 
znát. Je vidět, že lidé, kteří nosí brýle, chtějí 
vypadat zajímavě a baví je nosit nové trendy.
Doufám, že nebudu znít příliš naivně, když si 
budu přát, aby lidí se zájmem o optiku a brýle 
samotné stále přibývalo. Aby byli zvídaví, 
nebáli se zkoušet nové věci a abych tyto lidi 
mohla potkávat stále častěji.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: archiv Jany Michnové  

a firmy AMBG, LTD s.r.o.

Brýle značky Visible Avantgarde.



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

Profesor Jeff Walline, OD PhD, 
z univerzity v Ohio (Ohio 

State University) informoval 
o celosvětové studii NSIGHT 
(Needs, Symptoms, Incidence, 
Global Eye Health Trends) – 
online průzkumu, při kterém se 
zjišťovaly příznaky očních potíží.

Průzkumu se zúčastnilo 3 800 nosi-
telů korekčních pomůcek ve věkovém 
rozmezí 15 až 65 let z Asie (36,8 %), Ev-
ropy (36,8 %) a USA (26,4 %). Z těchto 
3 800 dotázaných nosí 78,9 % převážně 
brýle a zbývajících 21,1 % nosí kontakt-
ní čočky. Více než polovinu dotázaných 
tvořily ženy (55,5 %).

Četnost výskytu

Mezi respondenty bylo 20,1 % 
ve věku 15–19 let, 25,4 % ve věku  
20–30 let, 26,9 % mezi 31 a 45 lety 
a 27,6 % bylo starších 45 let.

Všichni účastníci průzkumu obdr-
želi seznam 14 příznaků a byli požádáni 
o odpověď na otázku: „Trpíte v současné 
době některým z uvedených příznaků, 
byť i příležitostně?“ Celkem 9 % dotá-
zaných uvedlo, že nemají žádné potíže, 
1 % dotázaných uvedlo, že mají všechny 
uvedené potíže. V tab. 1 je uveden podíl 
účastníků průzkumu z Evropy, kteří trpí 
některými příznaky. Třemi nejčastějšími 
příznaky (které se vyskytly u více než 
poloviny dotázaných) jsou unavené oči, 
namáhání očí a oslnění (glare). Největší 
rozdíl mezi účastníky z Evropy a zbytku 
světa byl zaznamenán v případě suché-
ho oka (o 11,9 % nižší výskyt v Evropě) 
a citlivých očí (výskyt v Evropě je o 12,2 % 
vyšší). 

Obtíže jako glare, halové efekty 
nebo neostré a zastřené vidění se 
vyskytují u čtvrtiny až poloviny dotáza-
ných. Glare (pocit oslnění) představuje 
druhý nejčastější příznak, nejčastěji 
se vyskytující příčina zrakových obtíží 
je únava očí (tab. 1). Tyto tři příznaky 
tvoří dohromady podíl 35,3 % ze všech 

udávaných příznaků, které se u dotazo-
vaných z Evropy vyskytovaly nejčastěji. 
Přibližně polovina probandů uvedla, že 
tyto příznaky pociťují minimálně 3–4× 
týdně (obr. 1). Na otázku, jak moc jsou 
tyto příznaky nepříjemné, odpovědělo 
75 % účastníků, kteří si stěžovali na halo, 
že příznaky pokládají za nepříjemné až 
velmi nepříjemné. Podobným způso-
bem hodnotilo 81 % dotázaných glare 
a 88 % dotázaných rozmazané nebo 
zastřené vidění (obr. 2). Více než polovina 
respondentů uvedla, že v současné době 
neznají řešení těchto problémů. Nicmé-
ně všichni mají zájem o to, aby se řešení 
problémů s glare (86 %), halovými efekty 
(83,3 %) a rozmazaným či zastřeným 
viděním (90,1 %) našlo (obr. 3). 

Klinický význam 
zrakových potíží 

Téměř všichni ametropové trpí čas 
od času zrakovými potížemi. Mnozí 
lidé si stěžují na příznaky, jako je halo, 

Jak často se vyskytují  

ZRAKOVÉ OBTÍžE? 
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glare a rozmazané vidění, přestože 
svou refrakční vadu korigují brýlemi 
nebo kontaktními čočkami. V principu 
existuje pro vznik těchto potíží řada 
důvodů, nejčastější příčinou jsou abe-
race vyšších řádů a katarakta.

Zatímco změny vidění způsobené 
kataraktou se dají léčit pouze operativ-
ně, aberace vyššího řádu mohou být 
naproti tomu redukovány kontaktními 
čočkami. Ke korigování optických abe-
rací u ametropů mohou být použity 
individuální měkké kontaktní čočky. 
Na základě populačního průměru 
mohou být ke korekci aberací použity 
rovněž sériově vyráběné čočky.

Kvalita vidění má při výběru pro-
duktů velký význam. Je dokonce 
dvakrát důležitější než komfort nošení 
nebo manipulace a pětkrát důležitější 
než image a výkon. 

Pokud nositelé kontaktních čoček 
trpí potížemi, jako je glare, zastřené 
vidění či halové efekty, i s odpovídající 
korekcí kontaktními čočkami, měli by 
kontaktologové vzít v úvahu i aberace 
vyšších řádů. V případě, že kontakto-
log nemá ve své ordinaci aberometr, 
může svým klientům aplikovat měkké 
asférické čočky, které redukují sféric-
ké aberace oka a zlepšují tak kvalitu 
vidění nositele.

Závěr

Při první konzultaci by měl kontak-
tolog hned v úvodu položit klientovi 
otázku na kvalitu vidění a příznaky zra-
kových obtíží – je to důležité vodítko 
pro stanovení plánu korekce. Mnoho 
lidí má často problémy se zrakem. 
Použitím měkkých kontaktních čo-
ček ke korekci aberací lze významně 
zlepšit péči o ametropy, neboť při šíři 
dostupných možností řešení (oční 
čočky, kontaktní čočky) se asi polovi-
na ametropů hodně nebo nadměrně 
zajímá o řešení problémů s neostrým 
viděním, halovými efekty a glare.

Z německého originálu  
volně přeložila redakce.
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Příznak Podíl účastníků průzkumu, u kterých se příznak vyskytl

unavené oči 71,6

glare 52,7

namáhané oči 50,2

citlivé oči 47,9

neostré nebo zastřené vidění 33,7

svědění očí 32,8

bolesti hlavy při práci do blízka 31,5

zarudnutí oka 29,0

halové efekty 28,2

pálení v očích 26,4

suché oči 25,8

slzení očí 23,2

opuchlé oči 21,0

bolesti oka 19,5

tab. 1 Podíl účastníků průzkumu z Evropy, u kterých se vyskytly některé příznaky, byť jen příležitostně. 
Zvýrazněné buňky označují problémy se zrakem.
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obr. 1 Podíl účastníků průzkumu z Evropy, u kte-
rých se vyskytly příznaky, jako je glare, 
halové efekty či neostré vidění, denně 
nebo 3–4x týdně.
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obr. 2 Podíl účastníků průzkumu, kteří považují 
příznaky, jako je glare, halové efekty či 
neostré vidění, za nepříjemné a obtěžující.
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obr. 3 Podíl účastníků průzkumu, kteří mají 
zvýšený zájem o nalezení řešení kon-
krétních příznaků.
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   denně
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Hyaluronan (HA) je jednou 
z přirozených zvlhčujících 

látek, které zajišťují hydrataci 
povrchu oka a přispívají ke sta-
bilizaci slzného filmu. Jeho 
přítomnost byla zjištěna také 
při používání kontaktních čoček.

Výzkumy uvádí, že nošením kontakt-
ních čoček může docházet ke snížení 
koncentrace hyaluronanu. Doposud se 
však neprováděly takové testy, které by 
zjistily množství dané látky v slzném filmu 
při nošení kontaktních čoček, a to ani 
v případech, kdy byly čočky uloženy ve ví-

ceúčelovém čisticím roztoku pro kontaktní 
čočky právě s obsahem hyaluronanu.

Studie popisovaná v tomto článku 
hodnotí koncentraci hyaluronanu v slz-
ném filmu u nositelů kontaktních čoček 
ve srovnání se skupinou klientů, kteří 
kontaktní čočky nikdy nenosili. 

Metodika výzkumu 

Randomizovaného výzkumu se zú-
častnilo 25 subjektů (12 nositelů kon-
taktních čoček a 13 klientů, kteří čočky 
nepoužívali), daného věku a pohlaví. No-
sitelé kontaktních čoček byli dále rozděleni 

hYALURONAN  
v lidských slzách



  61

do dvou testovaných skupin, z nichž jedna, 
označená jako kontrolní, nosila kontaktní 
čočky (z materiálu senofilcon A) máčené 
v oplachovacím fyziologickém roztoku pro 
citlivé oči, druhá skupina měla nasazené 
čočky (z materiálu senofilcon A), které byly 
ukládány ve víceúčelovém roztoku Biotrue 
přes noc (po dobu 14 hodin). 

Odběr slz u obou skupin se uskuteč-
nil pomocí Schirmerova testu, a to před 
vlastním začátkem studie a dále po dvou 
hodinách nošení kontaktních čoček. Kon-
centrace hyaluronanu pak byla měřena 
za použití enzymového imuno-sorbent 
testu (ELISA) a přepočítána na objemy 
vzorků. Následně byly tyto koncentrace 
převedeny na běžné log hodnoty, aby 
se snížilo normální rozložení dat, a více-
četnou analýzou se stanovily korelace při 
několikanásobném pozorování stejných 
subjektů. Kontinuální proměnné byly dále 
analyzovány pomocí lineárních regresí 
s modelem smíšených efektů, přičemž 
výslednou proměnnou byla log hodnota 
hyaluronanu. Proměnné byly poté ještě 
analyzovány opakovaným měřením roz-
ptylu hodnot pomocí metody ANOVA. 
Pro vyhodnocení rozdílů v koncentracích 
hyaluronanu byla opět použita metoda 
ANOVA. Za statisticky významné byly 
považovány hodnoty p = ≤0,05.

Výsledky studie

Výsledné koncentrace hyaluro-
nanu v této studii se pohybovaly 
od téměř minimálních hodnot až 
po 3 018 ng/ml hyaluronanu v slzách, 
což odpovídá rozsahům uváděným 
v obdobných studiích. Při počátečních 
měřeních nebyly zjištěny žádné stati-
sticky významné rozdíly mezi oběma 
srovnávanými skupinami nositelů 
kontaktních čoček a skupinou klientů, 
kteří čočky nenosili.

V tomto vzorku populace nebyly 
zjištěny statisticky významné rozdíly 
mezi počátečním měřením koncent-
race hyaluronanu a čočkami ukláda-
nými v oplachovacím fyziologickém 
roztoku pro citlivé oči. Pohlaví subjektů 
a případné symptomy suchého oka 
neměly výrazný vliv na koncentraci 
hyaluronanu. Byl však prokázán vý-

znamný negativní vztah mezi věkem 
a koncentrací hyaluronanu – čím starší 
účastník výzkumu, tím nižší koncent-
race hyaluronanu.

Zvýšená koncentrace hyalurona-
nu byla zjištěna v slzách odebraných 
z očí nositelů kontaktních čoček, kteří 
používali víceúčelový roztok Biotrue, 
a to ve srovnání s hodnotami na za-
čátku měření (p = 0,009), případně 
v porovnání s kontaktními čočkami 
ukládanými v oplachovacím fyziologic-
kém roztoku pro citlivé oči (p = 0,033). 
Výsledky jsou graficky shrnuty na obr. 1.

Závěr

Tato studie ukazuje, že při nošení 
kontaktních čoček z materiálu seno-
filcon A, které byly ukládány ve více-
účelovém roztoku Biotrue, jenž navíc 
hyaluronan obsahuje, byla koncentrace 
hyaluronanu v slzném filmu výrazně vyš-
ší oproti výchozímu stavu nebo oproti 
případům, kdy byly kontaktní čočky 
uchovávány pouze v oplachovacím fy-
ziologickém roztoku pro citlivé oči. Doba 
zvýšení hyaluronanu nebyla měřena.

Studie také neprokazuje rozdíly 
v koncentracích hyaluronanu v slzném 
filmu mezi skupinami nositelů kontakt-
ních čoček a klienty, kteří čočky nenosili. 

Víceúčelový roztok Biotrue je navr-
žen tak, aby fungoval stejně jako oko, 
ovšem se třemi inovacemi inspirovanými 

biologií. Napomáhá kontaktním čočkám, 
aby byly čisté, zvlhčované a pohodlné 
v průběhu celého dne nošení, čímž 
přispívá k tomu, že jejich nošení je 
příjemnější.

Z anglického originálu přeložil a upravil 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Klinika nemocí očních a optometrie 
a Katedra optometrie a ortoptiky 

LF MU v Brně

Originál článku:

Scheuer, C.: Hyaluronan in Human Tears Before and 

After Exposure to Contact Lens Solutions.  

Australian Optometry, May 2013, p.14.

Seznam odkazů si v případě zájmu můžete vyžádat 

na e-mailu: jana.dvorakova@bausch.com.

obr. 1 Koncentrace hyaluronanu na začátku měření a po odebrání vzorků z očí, na nichž byly nasazeny 
kontaktní čočky uchovávané ve víceúčelovém roztoku Biotrue a v oplachovacím fyziologickém 
roztoku pro citlivé oči.
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Ukažte, že máte 
zájem – pacienti 
ho pak budou mít také

Ralph Stone, PhD, ře-
ditel společnosti RP Sto-
ne Consulting, Inc., radí 
na zák ladě výsledků 
svého výzkumu kontak-
tologům, jak je důležité 

hovořit s klienty o významu správné 
péče o kontaktní čočky.

Jako profesionálové často mluví-
me o důležitosti dodržování správné 
péče o kontaktní čočky, avšak často 
jen s malou odezvou u jejich nosi-
telů. V současnosti se zdá, že většina 
nositelů kontaktních čoček se o ně 
stará nevhodně.1 Odborníci radí čistit 
pouzdra na čočky a často je vyměňo-
vat, ale mnoho nositelů na to nedbá. 

„Dovršením“ toho všeho je nejvíce 
znepokojující zjištění, že nositelé čoček 
používají roztok v pouzdře více než jed-
nou. Dokonce i něco tak samozřejmého, 
jako je mytí rukou, jde často stranou.1 
A zatímco kontaktolog pracuje na tom, 
aby vybral takovou kombinaci čoček 
a roztoku, která bude nejvíce vyhovovat 
potřebám jejich nositelů, ti příliš často 
zapomínají nebo ignorují to, co jim 
bylo řečeno, a kupují si výrobky čistě 
na základě jejich ceny.    

Výzkum, který jsem prováděl v roce 
2007, ukazuje, že kontaktologové tráví 
při kontrolách velice málo času diskuzí 
o roztocích.2 Je však rozhodující, aby 
trávili čas nejen diskuzí o péči o čočky, 
ale také aby doporučili nejvhodnější 
roztok pro každého konkrétního klien-
ta. Kontaktologové by měli klást důraz 
na důležitost péče o kontaktní čočky 
a vysvětlit fakt, že kontaktní čočky jsou 

zdravotnický prostředek, který přichází 
do styku s okem. Studie ukazují, že když 
dá kontaktolog nositelům kontaktních 
čoček důrazné doporučení, nositelé je 
berou vážně.3,4 A to je dobře, protože 
máme pouze dvě oči a ty nám musí 
vydržet po celý život.  

Každému kontaktologovi bych 
poradil, aby si vytvořil seznam, který 
bude zahrnovat specifická doporučení 
ohledně péče. Během kontrol dejte 
klientovi kopii tohoto seznamu, a toto 
opakujte pokaždé, když vás pacient 
navštíví – opakování je nezbytné pro 
vytvoření správných návyků. (V literatu-
ře existuje nespočet dobrých příkladů, 
které mohou posloužit jako model.5,6) 
Je nezbytné nositelům zdůrazňovat, 
jak důležitá je péče o kontaktní čočky. 
Když budou nositelé čoček vidět, že 
berete péči o čočky vážně, tak ji tak 
budou brát také. 

VÝSLEDKY 
PODLOžENÉ VěDOU  
vám pomohou v praxi
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Na doporučení 
vhodného roztoku 
záleží  

Optometrista Chris-
topher Stansbury je spo-
lečníkem ve West Virginia 
Eye Consultants v Char-

lestonu, Západní Virginie, USA. Jako prak-
tikující oční specialista přináší tipy pro péči 
o kontaktní čočky.

Výběr roztoku může jak pozitivně, tak 
negativně ovlivnit zkušenost s nošením 
kontaktních čoček. Nežádoucí působení 
roztoku na čočky může vést k nepohodlí 
při nošení, pocitu suchého oka na konci 
dne a celkově ke špatným vlastnostem 
čoček.7  Pro kontaktology je důležité srozu-
mitelně sdělit pacientovi, že dobrý roztok 
na kontaktní čočky, jakým je například 
víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® 
PureMoist®, může významným způsobem 
zlepšit vlastnosti jejich čoček.  

Začátek rozhovoru 
s klientem 

Začnu tím, že se ptám nositelů kon-
taktních čoček, jak jsou s nimi spokojeni – 
s důrazem na pohodlí a jejich vlastnosti. 
Ptám se na jejich zvyklosti při péči o čočky, 
když si čočky každý den nasazují a vyjí-
mají je. Často zjišťuji, že kvůli pocitu sucha 
na konci dne si své čočky vyjímají dříve, 
než by si přáli.  

Jakmile získám základní představu 
o tom, jak se nositelé kontaktních čoček 
během nošení cítí, začnu klást cílenější 
otázky typu: jak často si čočky mění, jaký 
roztok používají a jak své čočky čistí. Když 
se zeptám na roztok, často vyjde najevo 
zajímavá informace – řada nositelů se 
domnívá, že všechny lahvičky obsahují to 
samé. Mnoho jich ani neví, jakou značku 
používají.   

Lepší roztok – lepší 
vlastnosti

Nositelům kontaktních čoček zdůraz-
ňuji, že při použití správného roztoku sami 
ucítí rozdíl při nošení. Obzvláště nositelům 
silikon-hydrogelových kontaktních čoček 
vysvětluji, že mnoho značek  roztoků bylo 
vyvinuto dlouho před tím, než se jejich 
čočky objevily na trhu. Tyto roztoky jedno-

duše nemohou mít takové vlastnosti jako 
například roztok OPTI-FREE® PureMoist®, 
který byl speciálně vytvořen právě pro 
silikon-hydrogelové čočky.   

Nositelům čoček vysvětluji, kolik 
výzkumů již bylo provedeno na kon-
taktních čočkách a roztocích, a také jim 
říkám o tom, že roztoky na čočky prošly 
inovacemi – stejně jako kontaktní čočky 
a další zdravotnické pomůcky. Nakonec 
jim vysvětlím, že používání víceúčelového 
dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® Pure-
Moist® s velkou pravděpodobností povede 
k pocitu většího pohodlí na konci dne.

Z anglického originálu volně přeložil
Bc. Petr Vykypěl, optometrista

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

Petr.Vykypel@alcon.com
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Nechte vzorky pracovat
Když nositelům kontaktních čoček nabízím vzorky víceúčelového dezinfekčního 

roztoku OPTI-FREE® PureMoist®, osvědčilo se mi pozvat si je na kontrolu do 2 týdnů. 
Řeknu jim, že se jich zeptám na tento nový roztok a jejich zkušenosti s ním.   

Docílím tak toho, že místo aby si tuto malou lahvičku uložili doma do skříňky 
pro případ cestování, tak ji opravdu použijí. Také jim to pomůže uvědomit si roli, 
jakou může správný roztok hrát v pocitu při nošení čoček. Ukážu jim, že výběr 
jejich roztoku je důležitý pro mě jakožto očního specialistu, takže by měl být 
důležitý i pro ně.  

Názorně předvedu, že víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist® 
může doopravdy zlepšit jejich pocit při nošení čoček. Tím jim pomohu učinit 
správný výběr pokaždé, když si jdou koupit roztok na čočky.

Spolehlivé doporučení 
Své doporučení podpořím jedině tak, že si zajistím pomoc svých zaměstnanců 

a kolegů optiků. Nositelé kontaktních čoček jim totiž mohou položit otázky, které 
by mně nepoložili. Je důležité, aby se zákazníkům dostalo úplných a správných 
informací. 

Další podstatný způsob, jak posílit 
doporučení ohledně roztoku, je předepsat 
vybraný typ například do „Kartičky nositele 
kontaktních čoček“. Poskytnete tak reálnou 
upomínku, na kterou se uživatelé čoček 
mohou podívat, když potřebují koupit 
roztok.
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Společnost CooperVision, vý-
robce měkkých kontaktních 

čoček, pozvala studenty z celé 
Evropy do prvního ročníku 
soutěže FORCE – Student roku. 
Cílem programu je vzájemné 
poznávání a možnost komu-
nikace mezi novou generací 
optometristů.

Z více než 60 přihlášených z celé  
Evropy se do finále úspěšně probojo-
valo osm studentů a týmů reprezentu-
jících osm zemí z celé Evropy. Finálové 
kolo soutěže se konalo v březnu v ji-
hofrancouzském Nice. Historicky první 
vítězkou se stala Michelle Snowball, 
studentka posledního ročníku optome-
trie na Glasgow Caledonian University 
ve Skotsku. Hlavní cenu získala za vývoj 
nového zařízení pro zobrazení Meibom-
ských žláz dolního víčka. Kromě hlavní 
ceny si ze soutěže odnesla také pozvání 
na výroční kongres AAO (American 
Academy of Optometry) do americké-
ho Seattle.

Program FORCE (Future Ocular 
Research Creativity Event) a každoroční 
soutěž Student roku má za cíl umožnit 

setkání těch nejlepších evropských 
studentů optometrie a otevřít možnost 
jejich vzájemné komunikaci. Univerzity 
a vysoké školy jsou vyzvány, aby nomi-
novaly studenty druhého a třetího roč-
níku bakalářských programů optometrie, 
kteří mají za úkol představit svůj výzkum-
ný projekt v oblasti kontaktních čoček 
nebo příbuzného tématu podle své 
vlastní volby. Úspěšní kandidáti z každé 
země pak postupují do evropského 
finále. Většina prací vychází z klinických 
studií, klinických recenzí a laboratorních 

vyšetření a je posuzována podle origi-
nality a významu projektu a dále podle 
kvality a srozumitelnosti prezentace.

Vybrané práce v letošním finále 
zahrnovaly témata od distribuce léčiv 
prostřednictvím kontaktních čoček až 
k presbyopické korekci nebo novým 
metodám měření úhlu přední komory. 
Porotci velice oceňovali úroveň prací 
a prezentační dovednosti studentů. 
Vždyť pro mnoho z nich to byla vůbec 
první příležitost prezentovat své znalosti, 
a navíc v angličtině.

Evropská  
studentská soutěž  

fORCE

Michelle Snowball ze Skotska se stala vítězkou soutěže FORCE – Student roku.
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Sbírání zkušeností

První evropské finále soutěže bylo 
také velkou zkouškou pro tým společ-
nosti CooperVision. Harald Angstrom, 
evropský manažer pro oblast profe-
sionálního poradenství, byl hlavním 
organizátorem a koordinátorem letoš-
ního programu. Podle jeho vyjádření 
je celý program velkým přínosem i pro 
naši společnost, a to nejen v oblasti 
profesního vzdělávání, ale také díky 
možnosti dozvědět se více o rozdílech 
v praxi kontaktních čoček v celé Evropě. 
„Je to možnost představit znalosti, které 
máte k dnešnímu dni, a učit se od sebe 
navzájem,“ řekl studentům. To samé platí 
i pro nás ostatní.

„Pro společnost CooperVision je 
velmi důležité myslet na zítřejší zákaz-
níky a partnery pro spolupráci. Tito 
studenti budou vlivnými očními optiky 
budoucnosti. Nazval jsem to situací: 
vítězství – vítězství – vítězství,“ vysvětluje 
Harald Angstrom. „Studenti mají mož-
nost získat důležité kontakty, univerzity 
šanci budovat vzájemnou provázanost 
a spolupráci a naše společnost, kromě 
důležitých kontaktů, se také zviditelňuje 
jako významný partner v oblasti kon-
taktních čoček.“

Nick Rumney, předseda odborné 
komise při evropském finále, souhlasí. 
Hodnotí program FORCE jako velmi 
významné fórum pro budoucnost, jak 
budoucnost mladých výzkumných 
pracovníků, tak běžné každodenní spo-
lupráce. „Víme, že je to potřebné – stačí 
se jen podívat, jak například ve Francii 
dominuje aplikace multifokálních čoček. 
Doufáme, že CooperVision FORCE pro-
gram se stal silou, se kterou je potřeba 
počítat. Může to být síla i pro vás!“

V akademickém roce 2013/2014 bude 
program FORCE a evropská soutěž Stu-
dent roku pokračovat. Více informací o ná-
rodním kole soutěže získáte na e-mailu:  
tdobrensk y@cooper v i s ion .com.  
Evropské finále proběhne v dubnu 
2014 ve španělské Barceloně, kde 
můžete být přítomni i vy. Další důležité 
informace jsou k dispozici také na ofi-
ciálních stránkách celého programu:  
www.coopervision-force.com.

Finalisté soutěže a témata 
jejich prací

Andrea Bertelli a  Sara Plebani, 
L’Università degli Studi di Milano-
-Bicocca, Milán, Itálie 

Refrakční a funkční změny pod-
míněné používáním multifokálních 
kontaktních čoček u mladých myopů

Jakub Hlaváček, Univerzita Palac-
kého v Olomouci, ČR

Vliv používání silikon-hydrogelo-
vých kontaktních čoček na aberace oka

Alexandre Meslé, ISO Superior 
Institut of Optic, Bordeaux, Francie 

Distribuční mechanizmy aktivních 
farmakologických substancí prostřed-
nictvím kontaktních čoček

Christiane Müller, Ernst-Abbe-
Fachhochschule Jena, Německo

Zjišťování tloušťkového profilu 
torických kontaktních čoček pomocí 
Scheimpflugovy technologie 

Lovisa Pettersson, Karolinska 
Institutet, Stockholm, Švédsko

Rozdíly v předně komorovém úhlu 
ve čtyřech meridiánech

Michelle Snowball, Glasgow Cal-
edonian University, Skotsko, Velká 
Británie

Infračervená metoda iluminace 
lidských Meibomských žláz

Tomasz Suliński, Adam Mickie-
wicz University, Poznaň, Polsko

Difuzní rozložení vybraných anes-
tetických léků v silikon-hydrogelových 
čočkách

Eva González Valbuena a  Sara 
del Rio Castro, IOBA de la Universi-
dad de Valladolid, Španělsko

Vývoj dotazníku používaného při 
aplikaci kontaktních čoček v presbyo-
pické populaci

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager  

společnosti CooperVision pro Českou 
a Slovenskou republiku

TDobrensky@coopervision.com
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Souhra náhod a rodinné po-
měry jsou hlavními faktory, 

které ovlivnily kariéru profesora 
Minase Coronea, výzkumného 
průkopníka v oblasti UV záření 
a zraku. Následující článek z pera 
autorky Anny Sulley shrnuje 
jeho životní příběh.

Minas Coroneo stál před zrcadlem 
a upravoval si kravatu, když si všimnul ne-
obvyklého jevu. Paprsek světla z okna mu 
dopadal ze strany na oko a lomil se na jeho 
nazální stranu limbu.

Profesor Coroneo právě studoval optiku 
v rámci své zkoušky z oftalmologie a tento 
snadno	pozorovatelný	úkaz	ho	zaujal;	začal	
tedy přemýšlet, jak vlastně vzniká. Právě 
tato událost je jedna z řady okolností, které 
vedly k objevení jevu nyní známého jako 
Coroneův efekt.

Jako teenager Coroneo pracoval v ro-
dinném podniku v malém venkovském 
městě v Austrálii. Jeho rodina provozovala 
kino, kde se naučil obsluhovat 35mm 
projektor. Tato jeho zkušenost ho přivedla 

k zájmu o optiku a ovlivnila jeho rozhodnutí 
věnovat se oftalmologii.

Důsledky jeho objevu nebyly v první 
chvíli zcela zřejmé. „Myslel jsem, že to má 
něco společného s rozptylem na bělimě, 
ale bylo to nepravděpodobné. A pak jsem 
začal přicházet do styku s pacienty, kteří 
měli pterygium“. Tehdy bylo zjištěno spo-
jení mezi efektem periferní fokusace světla 
a tímto postižením (obr. 1).

Od pozorování k vědě

Coroneo ukázal tento jev svému uči-
teli, kterým byl Fred Hollows, oftalmolog 
a novozélandský rodák. Hollows okamžitě 
rozpoznal možný přínos a demonstroval 
tento nález na několika školeních. První při-
jetí oftalmologické obce bylo však poměrně 
skeptické. „Trvalo téměř osm nebo devět 
let, než se to podařilo zveřejnit,“ vysvětluje 
Coroneo.

Dalším osudovým okamžikem bylo 
setkání s Arthurem Ho, studentem optome-
trie, který studoval s Coroneovým bratrem. 
Společně vytvořili článek, který vysvětloval 

efekt periferní fokusace paprsků pomocí 
přesného sledování chodu paprsků (obr. 2). 
„To byl okamžik, kdy se do toho vložila věda. 
Už to nebylo pouze klinické pozorování.“

Ačkoli je Coroneo označován jako 
objevitel efektu, existují i jiní autoři, kteří 

KANÁREK  
V UhELNÉM DOLE

obr. 1 Pterygium.

obr. 2 Efekt periferní fokusace paprsků.
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popsali podobné jevy. Helmholtz použil 
podobného principu ve své studii akomo-
dace a efekt fokusace světla použil k odlišení 
keratokonických očí od očí normálních. 
Jiní výzkumníci pak pochybili ve svých 
závěrech, když soudili, že zaostřené limbální 
ohnisko vzniká optickým lomem na přední 
části oka.

Coroneova práce byla přijata na Uni-
verzitě v Novém jižním Walesu (UNSW) 
a sám Coroneo pokračoval ve svém studiu 
fyziologie buněk v Německu.

V roce 1991 se vrátil do Austrálie a ote-
vřel si svou soukromou praxi v Sydney. 
O dva roky později zemřel jeho učitel 
Hollows a Coroneo byl ve svých 40 letech 
jmenován jeho následovníkem jako ve-
doucí oftalmologické katedry na UNSW. 
Tato pracovní pozice nespočívala pouze 
v	náročném	řízení	katedry;	snahou	Coro-
nea i Hollowse bylo rozšířit oční chirurgii 

do izolovaných měst a většiny komunit 
domorodců.

V průběhu posledních 20 let Coroneo 
pokračoval ve svém studiu oftalmohelióz, 
což je termín používaný pro onemocnění 
způsobená sluncem, která zahrnují jak 
kosmetické vady, tak i život ohrožující stavy. 
Řada jeho publikovaných článků popisuje 
účinky UV záření na kmenové buňky v ro-
hovce, rohovkové nervy, oční čočku a další 
oční tkáně. „Měl jsem obrovské štěstí na vý-
borné spolupracovníky,“ dodává Coroneo.

Celosvětové riziko

Austrálie mu poskytla výborné pod-
mínky pro jeho studium. V roce 1950 byl 
Kerkenezov první, kdo objevil v populaci 
severního Nového jižního Walesu spojitost 
mezi pterygiem a rakovinou kůže. Z jeho 
závěrů vyplývá, že se pterygium objeví 
zhruba deset let před projevy na kůži. Dnes 
je Austrálie známá jako „hlavní město 
melanomu“ s jednou z největších hodnot 
výskytu a úmrtnosti na melanom.

Coroneo poukázal na to, že UV záření 
není problém pouze Austrálie a jí podob-
ných zemí. Poukázal na obtížně odhadnu-
telnou úroveň UV záření. Pro zrak znamená 
UV záření celoroční riziko a doporučení 
týkající se ochrany zraku se liší od doporu-
čení pro ochranu kůže.

„Pouhým úsudkem o místě, kam jede-
te, nemůžete stanovit míru dávky, kterou 
můžete dostat. Většina lidí ze západní 
společnosti dnes cestuje. Mnoho z nich 
má světlou kůži, která může být snadno 
poškozena škodlivým UV zářením, což platí 
i pro jejich zrak.“

Výzkum také ukázal, že nejvíce škodlivá 
doba pro zrak je okolo deváté hodiny dopo-
ledne a uprostřed odpoledne. „Je potřeba 
brát v potaz místo, kam jdeme, a podle toho 
zvolit vhodnou ochranu – nosit sluneční 
brýle a klobouk.“

Ochrana očí představuje pro Coronea 
v rámci výzkumu největší výzvu. Jeho studie 
prokázaly přínos kontaktních čoček s UV 
filtrem, které velmi výrazně oslabí efekt 
periferní fokusace světla. Tyto kontaktní 
čočky by měly být nabízeny jako dodatečná 
ochrana ke slunečním brýlím, zvláště u rizi-
kových skupin a v případech, kde jsou jiné 
ochranné pomůcky nepraktické.

Coroneova práce se také promítne 
do změn norem ISO, kde bude nově 
zohledněna důležitost designu stranic 
u slunečních brýlí.

Technika odhalení 

Poměrně nedávno Coroneo vyvinul 
zobrazovací techniku postavenou na UV 
fluorescenční fotografii, dříve uplatňovanou 
v dermatologii. Pomocí této techniky lze 
demonstrovat vznik poškození oka sluncem 
dříve, než je klinicky pozorovatelné.

Jeho první zájem o tuto zobrazovací 
techniku vzešel ze zájmu o oční plastiky. 
„Při prohlížení literatury jsem narazil na flu-
orescenční fotografii, která ukazovala tvář 
poškozenou sluncem. Byl to další ze zlomo-
vých momentů – proč neděláme takové 
fotky očí? Prozkoumali jsme specifikace 
fotoaparátu pro kůži a přímo je aplikovali 
pro makro fotoaparáty fotící oči. Je to velmi 
jednoduchý koncept a fungoval okamžitě.“

Systém se skládá z digitální jedno-
čočkové reflexní kamery, zvětšující čočky 
a speciálně upraveného elektronického 
blesku osazeného UV propustným filtrem 
(obr. 3). Můžeme snadno ukázat změny 
na oku způsobené UV zářením, které mají 
počátek v raných obdobích našeho života. 
Studie provedená mezi australskými školáky 
zjistila, že ve věku od 9 do 11 let má jeden 

obr. 3 Profesor Coroneo se svou UV fluorescenční kamerou.

obr. 4 Fluorescenční body v limbální části oka.
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ze tří (29 %) a ve věku od 12 do 15 let má 
osm z deseti školáků (81 %) přítomny fluo-
rescenční body v limbálních částech u jinak 
zdravě vypadajících očí (obr. 4).

Studie provedená na ostrově Norfolk 
v Tichém oceánu prokázala vyšší výskyt 
spojivkových změn spojený s výskytem 
pterygia, které postihuje téměř jednoho 
z deseti ostrovanů.

Ačkoli byla tato kamera vyvinuta jako 
vědecký nástroj, má také klinické uplatnění. 
Společnost Johnson & Johnson Vision Care 
používá toto zařízení na svých školeních 
po celé Evropě, na kterých prezentuje 
praktikům preklinické známky poškození 
oka UV zářením.

„Nový přístup vyžaduje změnu postoje 
k ochraně před sluncem,“ říká Coroneo, 
„a UV fluorescenční fotografie nám nabízí 
možnost, jak dát veřejnosti jasný důkaz. 
Obrázek nahradí tisíc slov, takže když má 
pacient rané známky pterygia nebo pin-
guekuly, můžete tyto změny vyfotit a velmi 
snadno ukázat. Abych mohl předvést, kam 
se světlo na oku láme, používám malou 
baterku, která upozorní na to, že světlo jde 
z vnější strany a že běžné sluneční brýle 
nejsou nic moc platné. Je to velmi účinný 
a užitečný nástroj.“

Zdravotní výhody

Ochrana zraku dětí je velmi aktuální 
téma. Podle nejnovějších studií by měly 
děti trávit více volného času venku z dů-
vodu nižšího výskytu progresivní myopie. 
Coroneo si není současnými znalostmi 
o myopii zcela jistý, ale souhlasí s tvrzením 
o existenci jiných prospěšných důvodů pro 
pobyt venku.

„Myslím, že je rozumné, aby lidé trávili 
svůj čas venku – je to zdravé, už jen napří-
klad pro duševní pohodu a dobrou náladu. 
Pobyt venku je také dobrý z hlediska 
dostatečné tvorby vitaminu D.“

Jaké doporučení má dát odborník 
rodičům, jejichž dítě tráví hodně času 
venku, aby věděli, jak nejlépe chránit jeho 
zrak? „Domnívám se, že při vysoké míře 
UV záření tvoří nutné minimum prohnu-
té přiléhající sluneční brýle a klobouk. 
Pokud je dítě navíc ametrop, je to velmi 
dobrý důvod k nošení kontaktních čoček 
s UV filtrem.“

Mladé lidi je potřeba také upozorňovat 
na hrozby plynoucí z vystavení slunečnímu 
záření, protože některé oční nemoci jsou 
spojeny s expozicí právě v raném stadiu 
života. Coroneo tvrdí, že každý pacient 
v jakémkoliv věku má být upozorňován 
na potřebu chránit se před UV zářením.

S prodlužující se délkou života se zvy-
šuje citlivost na oční onemocnění spojená 
s věkem, při kterých UV záření hraje důleži-
tou roli. Zvláště ohroženi jsou lidé, kteří jsou 
díky svým zvykům, práci nebo životnímu 
stylu vystaveni vysokým dávkám UV záření.

Ukazatelé zadního pólu 
oka

Role UV záření při onemocněních zad-
ního pólu oka je méně zřejmá než u před-
ního segmentu oka. Coroneo zdůrazňuje 
nedávnou francouzskou studii, která nám 
pomůže celou věc objasnit. Výzkumníci 
nalezli vyšší výskyt makulopatií a drúz, stejně 
jako pterygií, pinguekuly a kortikální katara-
kty u horských průvodců. Ti jsou vystaveni 
vysokým dávkám UV záření. V rámci studie 
byli srovnáváni s lidmi žijícími většinu svého 
života v údolích.

„Makulární degenerace je velmi vý-
znamný problém v západní společnosti, 
jakýkoliv krok, který vede k jejímu snížení, 
je žádoucí,“ dodává Coroneo. „Určitě ne-
chcete být starý a špatně vidět. Zrak hraje 
významnou roli v kvalitě života. Existuje 
mnoho různých důvodů, proč chránit oční 
orgány a udržovat jejich dobrý stav, jak je 
to jen možné.“

Coroneovy rodinné poměry poskytly 
také impulz pro další oblast jeho zájmu: 
možný vliv stravovacích návyků na ochranu 
proti UV záření a přidruženým nemocem. 
Existuje domněnka, že nízký výskyt melano-
mů ve středozemních zemích je navzdory 
vysokým dávkám UV záření spojen se 
stravovacími návyky.

V roce 2000 se Coroneo vrátil do Řecka 
na ostrov Kythera, odkud pochází jeho 
rodina. Shledal, že pro ostrovany je typická 
poměrně dlouhá délka života a velmi nízký 
výskyt věkem podmíněné makulární dege-
nerace (VPMD) – pouhých 5 % ve srovnání 
s 40 % v Austrálii. V této populaci, která je 
také vystavena vysoké úrovni UV záření, 
zřejmě jídlo bohaté na čerstvou zeleninu 

a olivový olej nabízí určitou ochranu proti 
VPMD.

„Běžné potraviny, které můžete sehnat 
ve městě, se chlubí dlouhou dobou trvanli-
vosti. Ve výsledku se však jedná o jídlo, které 
má nízkou nutriční hodnotu a obsahuje řadu 
věcí, které nejsou zdravé. Cenou, kterou za to 
platíme, je vysoký výskyt obezity a dalších 
degenerativních onemocnění. Makulární 
degenerace je jedna z nich,“ říká Coroneo.

Stejně jako jiní výzkumníci, má i Coro-
neo zájem na tom, aby jeho práce v oblasti 
stravy a zdraví zraku byla uvedena do praxe. 
Společně se svou ženou Hellene napsal 
knihu s názvem Pastva pro oči: kuchařka 
pro zdravý zrak (v originále Feast your Eyes: 
the Eye Health Cook Book;	více	 informací	 
na www.feastyoureyes.com.au), která 
obsahuje recepty pro zdravé stravování 
a objasňuje úlohu potravin, jež mají sou-
vislost se zrakem.

Ochrana zraku a pacientů 

Coroneo svou kariéru popsal vlastními 
slovy takto: UV záření se „náhodou stalo 
mou velkou součástí“. „Pokud jsem si vůbec 
na něco vzpomněl, byly to moje rané ex-
perimenty. Nejednalo se pouze o fokusaci 
do limbu – nikdo nezmiňoval chod paprsků 
nebo mechanizmus ochrany kmenovými 
buňkami.“

„Jestliže pochopíte základní mechaniz-
mus, můžete pak kolem toho něco udělat. 
Pokud by to nebylo popsáno, stále bychom 
nosili tradiční sluneční brýle a nehovořili 
bychom o kontaktních čočkách s UV filtrem. 
Myslím, že jsme se během mého života 
posunuli o malý kousek vpřed.“

Spojitost mezi UV zářením a stavem 
předního segmentu oka je dnes běžně ak-
ceptována. „Důkazy jsou docela evidentní. 
Výzkum vlivu UV záření na oko se v mno-
hém podobá výzkumu rakoviny kůže. Viděl 
jsem mnoho dětí, které měly v období 
raného dospívání pterygium a ve svých 
20 letech pak rakovinu kůže.“

„Oftalmologové by o tomto tématu 
měli vést debatu. Oční tkáň můžeme 
prozkoumat lépe než kteroukoliv část lid-
ského těla. Pomocí konfokální mikroskopie 
můžeme vidět jednotlivé buňky a pomocí 
metody OCT můžeme porozumět one-
mocněním, která mohou postihnout oči. 
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Rané nálezy poškození oka UV zářením činí 
z oka výborné místo pro studium těchto 
mechanizmů. Máme příležitost chránit 
nejen oko, ale i celého pacienta.“

Poselství k předání 

Vezmeme-li v potaz současné poznat-
ky, co tedy přesně máme svým klientům 
radit v oblasti ochrany před UV zářením? 
„Z lékařského prostředí jsem se mnoho nau-
čil, když jsem já sám byl pacientem. Otázka, 
kterou byste měli položit sami sobě, zní: Co 
můžu udělat pro sebe a pro svou rodinu při 
současných znalostech,“ ptá se Coroneo.

„Nevidím jediné omezení, proč nenosit 
kontaktní čočky s UV filtrem. Dokud nebu-
deme vědět více, je nošení kontaktních 
čoček s blokací UV záření přinejmenším 
rozumná volba.“ Existují také pacienti, kteří 
jsou vystaveni vysokým dávkám UV záření, 
ale nepotřebují korekci zraku, nemohou 
tedy tuto přednost využít. Máme před 
sebou spoustu práce ohledně šíření osvěty 
o UV záření navzdory jasným nashromáždě-
ným důkazům o účincích na oko.

„Oko musí předcházet kůži. My jsme 
v pozici, kdy to musíme říct společnosti. 
Podívejme se na studie, které poukazují 
na změny, jež se na oku projeví dříve než 
kdekoliv jinde na lidském těle. To musíme 
brát na vědomí.“

Pro Coronea je poselství jednoduché: 
„Je to kanárek v uhelném dole.“

Z anglického originálu přeložil  
Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
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Klíčové postřehy o UV záření, detekce 
a prevence

•    Oftalmoheliózy jsou zdravotní komplikace na oku způsobené slunečním záře-
ním – jejich význam spočívá v rozsahu od kosmetické vady až po život ohrožující 
stav.

•    Světlo dopadající na temporální limbus je soustředěno do nazální části s 20× větší 
intenzitou dopadajícího světla. Tento jev je znám jako efekt fokusace periferního 
světla (v angličtině se značí jako PLF efekt – peripheral light focusing) nebo jako 
Coroneův efekt.

•    Pterygium se většinou vyskytuje nazálně, v 10 % případů ale i temporálně (ob-
vykle v případech, kdy je nosní kořen plochý, takže se paprsky z nazální strany 
fokusují na vnější stranu).

•    Vystavení vysokým dávkám UV záření sebou nese vysokou pravděpodobnost 
vzniku pterygia, které se vytváří například u téměř 90 % profesionálních surfařů.

•    Až dvojnásobný výskyt pterygia lze nalézt v případě suchého oka.

•    Efekt fokusace periferního světla je zodpovědný za vznik kortikální katarakty, 
která obvykle vzniká v nazální dolní části.

•    Současný design slunečních brýlí umožňuje, že do oka dopadá až 45 % rozptý-
leného UV záření.

•    Kontaktní čočky s UV filtrem nabízejí dodatečnou ochranu zraku, zvláště u vysoce 
rizikových skupin anebo v případě, kdy jiná korekční pomůcka není vhodná. Tyto 
kontaktní čočky chrání limbus, nechrání ale spojivku a víčka.

•    Dodatečné nošení klobouku je dobrá ochrana navíc, ale samotné nošení klo-
bouku nenabízí dostatečnou ochranu.

•    Nejvíce UV záření dopadá do oka ráno a uprostřed odpoledních hodin, nikoliv 
v poledne.

•    Oční UV fluorescenční fotografie, která se primárně používá v dermatologii 
ke zjištění poškození kůže, prokazuje preklinické poškození oka slunečním 
zářením.

•    Tuto techniku je možné použít jako techniku včasného zjištění poškození UV 
zářením a lze tak klientům snadno ukázat vznikající poškození.

•    Středozemní a jiné další stravovací návyky mohou nabídnout vhodnou ochranu 
proti věkem podmíněné makulární degeneraci, zvláště u těch, kteří jsou vystaveni 
vysokým dávkám UV záření.

•    Ve vztahu k UV záření je potřeba rozumný přístup – nezbytná dávka je nutná 
pro syntézu vitaminu D, zároveň je však důležité chránit se proti rakovině kůže.

•    Doporučujte kontaktní čočky s UV filtrem jako další ochranu, zvláště těm, kteří 
jsou v rizikové skupině.



Před škodlivým slunečním zářením chráníme svou 
pokožku běžně. Stejnou péči si ale zaslouží i naše oči! 
Mnoho rodin si to však zatím dostatečně neuvědomuje 
a žádné kroky, které by pomáhaly k ochraně očí před 
ultrafialovými (UV) paprsky, nepodniká – zvláště pak, 
pokud se jedná o ochranu očí jejich dětí.

Ač jsou účinkům UV záření denně vystavováni dospělí 
i děti, mladší oči jsou vůči škodlivým slunečním paprskům 
choulostivější. V porovnání s rodiči mají děti větší zornice 
(umožňující pronikání více světla do očí), jasnější oční 
čočky a sklon pobývat venku častěji a delší dobu bez 
ochrany očí. Odhaduje se, že děti jsou v porovnání 
s dospělými UV zářením zasaženy až trojnásobně více.1

Společnost Johnson & Johnson, divize Vision Care 
vydala pro podporu vzdělávání pacientů na toto téma 
praktickou brožuru v rámci programu Eye Health Advisor® 
s názvem Jak mohu chránit své oči proti UV  záření?, kde 
se můžou jak oční odborníci, tak i jejich pacienti dočíst 
o rizikách spojených s UV zářením včetně rad, jak tyto 
hrozby minimalizovat.

Brožura obsahuje informace o potenciálním poškození 
očí, které může UV záření způsobit, důležitosti celoroční 
ochrany očí před UV zářením a srozumitelné praktické 
rady, jak snížit rizika UV záření. Brožura je k dispozici 
zdarma pro všechny provozovny zabývající se péčí 
o oči. V případě zájmu se spojte s vaším obchodním 
zástupcem společnosti Johnson & Johnson Vision Care.

Mnozí lidé se domnívají, že nošení brýlí s UV filtrem jim 
zajistí naprostou ochranu. Řada obrub však nechrání 
oči před paprsky dopadajícími ze strany, shora nebo 
zespodu brýlí. Kontaktní čočky s UV filtry nabízejí 
dodatečnou ochranu před propouštěním UV záření, 
zejména v případech, kdy nenosíte sluneční brýle. 
Pomáhají chránit oči před periferními a odraženými 
paprsky, které sluneční brýle ani čepice či klobouk 
nezadrží.* Kontaktní čočky značky ACUVUE® jsou jedinou 
značkou kontaktních čoček, která standardně zadrží 
více než 98 % paprsků UVB a 85 % paprsků UVA v celém 
sortimentu výrobků.2

Průzkum provedený společností Johnson & Johnson 
Vision Care v roce 2012 odhalil, že tři čtvrtiny (74 %) lidí 
nevěděly, že existují kontaktní čočky s UV filtrem, a dvě 
třetiny (66 %) prohlásily, že si nejsou jistí, jestli jejich 
kontaktní čočky ochranu proti UV záření mají. Tento 

průzkum prokazuje, že je zde příležitost k dalšímu růstu 
prodeje kontaktních čoček prostřednictvím vzdělávání 
pacientů v oblasti důležitosti ochrany proti UV záření 
a dalších výhod kontaktních čoček s UV filtrem.3

Přestože kontaktní čočky s UV filtrem poskytují svým 
nositelům důležitou dodatečnou ochranu před 
pronikáním UV záření do oka, nezakrývají celé oko 
a jeho okolí, neměly by tedy být považovány za náhradu 
slunečních brýlí s UV filtrem. Pro maximální ochranu 
by měly být kontaktní čočky s UV filtrem nošeny spolu 
s kvalitními panoramatickými slunečními brýlemi 
s UV filtrem a kloboukem se širokým okrajem.

* Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá 

chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní 

čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například

sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko 

a jeho okolí. Propustnost UV záření měřena na kontaktní čočce v dioptrické 

hodnotě –1,00 D. 

1. Sasaki, H., Sakamoto, Y., Schnider, C. a kol.: Vystavení paprskům UVB v závislosti 

na	výšce	slunce.	Eye&Contact	Lens	2011;37:4,	191–195.	Týká	se	pouze	 jara,	 léta	

a podzimu.

2. JJVC Data on file 2012. 

3. UV Consumer Insights Survey, listopad 2011, online dotazník pro 18–45leté 

nositele měkkých kontaktních čoček (Velká Británie, n = 400).

ACUVUE®, Eye Health Advisor® jsou registrované ochranné známky společnosti 

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson 

& Johnson, s.r.o., 2013.

Sluneční 
vzdělávání
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Vaši zákazníci si chrání svou pokožku. 
Pomozte jim s ochranou očí.

Takto...                        ...a takto!

Povědomí o problematice ozonové díry, škodlivosti
UV záření a souvisejících zdravotních rizicích se sice 
neustále zvyšuje, avšak narozdíl od nutnosti chránit si 
pokožku zůstává potřeba ochrany očí poněkud v pozadí.

Škodlivé působení UV záření na lidské oko je přitom 
stejně jako u pokožky kumulativní a nevratné.1,2

Pomozte svým zákazníkům s ochranou proti UV záření 
a doporučte jim kontaktní čočky ACUVUE® 
- jedinou z hlavních značek kontaktních čoček, která 
standardně nabízí více než 98% UVB fi ltr a více než 
85% UVA fi ltr u všech produktů ve svém portfoliu.*3

* Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV fi ltr 1. nebo 2. třídy, 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. Propustnost UV záření měřena na kontaktní čočce v dioptrické hodnotě -1.00D. 1. Zvláštní vydání: Ultraviolet Radiation and Its Eects on the Eye. Eye 
& Contact Lens (2011); 37(4): 167 – 272. 2. UV Consumer Insights Survey, listopad 2011, online dotazník pro 18-45leté nositele měkkých kontaktních čoček (Velká Británie, n=400, Polsko, n=300) a ty kteří zvažují nošení kontaktních čoček (Polsko, 
n=302). 3. JJVC Data on fi le 2012. ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, 1•DAY ACUVUE® TruEye®, 1•DAY ACUVUE® MOIST®, ACUVUE® ADVANCE® PLUS™ with HYDRACLEAR® a LACREON® 
jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2013.

i pro korekci 
astigmatismu

AcuvueUV2013_ProfiAdA4.indd   1 26/06/2013   10:50:05
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Většina z nás již nepochybuje 
o nepříznivých účincích 

UV záření na kůži a povědomí 
o možných souvisejících zdra-
votních rizicích mezi širokou 
odbornou, ale i laickou veřej-
ností se neustále zvyšuje. Šíření 
těchto informací je velmi důleži-
té a dokladem o úspěšnosti této 
osvěty je pozorovatelný nárůst 
popularity výrobků určených 
na ochranu pokožky před UV 
zářením. Bohužel informova-
nost ohledně účinků UV záření 
na zrak je odlišná a zůstává ne-
právem opomíjena.

Úbytek ozonové vrstvy v naší at-
mosféře je pro lidstvo poměrně novou 
skutečností, která ovlivňuje život kaž-
dého z nás, protože s pobytem venku 
je spojena stále větší míra expozice UV 
záření, a to daleko širšího spektra vlno-
vých délek, než tomu bylo v minulosti. 
UV záření se nás netýká pouze za krás-
ných slunečných dnů. UV paprsky totiž 
pronikají nejen oblačností, ale odrážejí se 
i od všech povrchů na Zemi, a to s pře-
kvapivě vysokou intenzitou.1 

Všem jsou nám známy prospěšné 
účinky slunečního záření, a to zejmé-
na v prevenci nedostatku vitaminu 
D a léčbě rachitidy. V případě očí má 
však UV záření vesměs negativní do-
pad na tkáň, a to jak krátkodobý, tak 

zejména dlouhodobý. Mezi krátkodobé 
účinky bezesporu patří podráždění očí, 
zarudnutí a bolestivost, nadměrné slzení 
a světloplachost. 

Dlouhodobé účinky jsou kumula-
tivní a jsou mnohem závažnější. Patří 
mezi ně kortikální katarakta, pterygium, 
pinguekula nebo věkem podmíněná 
makulární degenerace. Z těchto důvodů 
je nezbytné věnovat této problema-
tice zvýšenou pozornost. Společnost 
Johnson & Johnson Vision Care si tyto 
skutečnosti uvědomuje, proto věnuje 
osvětovým a vzdělávacím aktivitám 
na toto téma mnoho pozornosti a spolu-
pracuje s předními světovými odborníky 
zabývajícími se touto problematikou. 
Nejinak je tomu i v případě vzdělávání 

Metoda 
UV fLUORESCENČNÍ 
fOTOgRAfIE v praxi 
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profesionálů v centru THE VISION CARE 
INSTITUTE®. 

Bezesporu jednou z velkých osob-
ností a průkopníkem v oblasti výzkumu 
UV záření a jeho vlivů na lidský zrakový 
orgán je profesor Minas Coroneo.2 Toto 
jméno nemusíme dlouho představovat. 
Asi každý dnes ví, co to znamená efekt 
periferní fokusace světla, někdy také 
nazývaný Coroneův efekt. Profesor Co-
roneo se v průběhu posledních 20 let 
dále věnuje studiu oftalmohelióz, což je 
termín, který se používá pro onemoc-
nění způsobené slunečním zářením. 
Zahrnuje jak kosmetické, tak i život ohro-
žující stavy. Profesor Coroneo pochází 
z Austrálie, která mu poskytla výborné 
podmínky pro jeho studium a která je 
asi právem nazývána jako „hlavní město 
melanomu“. Coroneo však ve svých 
pracích poukazuje na fakt, že ochrana 
před UV zářením není pouze v zájmu 
Austrálie a jí podobných zemí, protože 
je velmi obtížné odhadnout jeho úroveň. 
Pouhým úsudkem o místě, kam jedeme 
nebo kde se nacházíme, nelze tuto úro-
veň stanovit. S jistotou můžeme tvrdit, 
že UV záření znamená pro zrak celoroční 
riziko, a dále víme, že doporučení, která 
jsou platná pro ochranu pokožky, se 

liší od doporučení pro ochranu zraku. 
Výzkumy nám také ukazují, že nejvíce 
škodlivá doba pro zrak se liší od nejvíce 
škodlivé doby pro kůži. 

Technika včasného 
odhalení    

Záludnost UV záření spočívá v jeho 
neviditelnosti a také v kumulativním 
působení na lidský organizmus.3 Dal-
ším úskalím je nemožnost pozorovat 
počáteční stadia poškození tkání zrako-
vého orgánu pomocí běžně dostupných 
zobrazovacích a vyšetřovacích metod 
a přístrojů. 

Profesor Coroneo poměrně nedávno 
vyvinul zobrazovací techniku založenou 
na metodě UV fluorescenční fotografie, 
která je dnes již běžně uplatňována 
v dermatologii.4 Pomocí této techniky 
lze zaznamenat vznikající poškození oka 
slunečním zářením dříve, než je klinicky 
pozorovatelné. Profesor Coroneo se 
svým týmem pečlivě prostudoval spe-
cifikace tohoto zařízení používaného 
v dermatologii a přímo je aplikoval při 
konstrukci zařízení pro UV fluorescenční 
fotografii očí. Systém se skládá z digitální 

zrcadlovky, makro objektivu a speciálně 
upravené sady fotografických blesků 
osazených několika filtry. Pomocí této 
metody můžeme velmi snadno a spo-
lehlivě pozorovat změny na spojivce 
způsobené UV zářením. Dále také víme, 
že tyto změny mají počátek již v raných 
obdobích našeho života. Například 
studie provedená mezi australskými 
školáky zjistila, že ve věku od 9 do 11 let 
má jeden ze tří a ve věku od 12 do 15 let 
dokonce osm z deseti školáků přítomné 
fluorescenční části v limbální části spo-
jivky, které souvisejí se změnou tkáně 
zapříčiněnou UV zářením. V případě 
běžných zobrazovacích metod tyto oči 
vypadají zcela bez nálezu. 

Coroneova kamera byla původně 
vyvinuta jako vědecký nástroj, ale 
v budoucnu určitě bude mít své místo 
v klinické praxi. UV fluorescenční foto-
grafie nám dává možnost, jak předložit 
veřejnosti jasný důkaz, že je nutné 
změnit postoje k ochraně před sluncem. 
Vizualizace je v interakci s pacientem 
nenahraditelná, a pokud mu dáte jasné 
důkazy v podobě fotografií, bude to 
zcela jistě pádný argument k přehod-
nocení změny chování a ochrany před 
UV zářením. 
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Coroneova kamera 
v Praze   

Společnost Johnson & Johnson 
Vision Care používá jednu z těchto 
Coroneových kamer k vzdělávacím 
účelům na svých odborných školeních 
v rámci evropského regionu. Díky této 
kameře může přítomným praktikům 
prezentovat pre-klinická stadia po-
škození tkáně spojivky UV zářením. 
Dalš í  Coroneovou k amerou bylo 
pak vybaveno také pražské centrum  
THE VISION CARE INSTITUTE® a před 
nedávnem ji doplnil systém Reveal 
Imager, používaný v dermatologii. 
Tento dnes již sériově vyráběný pří-
stroj umožňuje pozorovat poškození 
sluncem, vrásky, pigmentace a jiné 
problematické jevy pokožky. Detailní 
analýzou snímků pak může specialista 
stanovit optimální individuální terapii 
pro okamžitou pomoc i dlouhodobou 
preventivní péči. Pražské centrum  
THE VISION CARE INSTITUTE® se tak 
může jako jediné vzdělávací zařízení 
na světě pochlubit vlastnictvím těchto 
přístrojů. Kamery jsou zde používány 
k vzdělávacím účelům a de facto každý 
účastník odborného kurzu se může 
seznámit s technikou práce na těchto 
přístrojích a zjistit, jak na tom jeho 
oči a pokožka vlastně jsou. Jak říká 
sám profesor Coroneo: „Z lékařského 
prostředí jsem se mnoho naučil právě, 
když jsem já sám byl pacientem.“ Proto 

na otázku, co přesně máme svým klien-
tům radit v oblasti ochrany před UV zá-
řením, je velmi jednoduchá odpověď. 
Nejdříve bychom se měli zeptat sami 
sebe: „Co mohu udělat pro sebe a své 
nejbližší při mých současných znalos-
tech?“ Pak už je velmi jednoduché dát 
tuto radu i svým pacientům a neustále 
připomínat všechny možnosti ochrany 
očí před UV zářením:
•   pokrývka hlavy se širokou krem-

pou,
•   sluneční brýle odpovídajícího 

designu a s UV filtrem do 400 nm 
vlnové délky,

•   kontaktní čočky s UV filtrem mini-
málně 2. třídy.*

Máme před sebou ještě spoustu 
práce ohledně šíření osvěty týkající se 
problematiky UV záření, a to i navzdory 
jasným nashromážděným důkazům 
o účincích na celý lidský organizmus 
a v našem případě zejména na zrakový 
orgán. Společnost Johnson & Johnson 
Vision Care a centrum THE VISION CARE 
INSTITUTE® se snaží o šíření této osvěty 
velkou měrou. Naším předsevzetím 
do budoucna je i nadále v tomto 
úsilí pokračovat. Jednou z forem je 
právě inovativní vzdělávání očních 
specialistů.

Vzdělávání spotřebitelů je dalším 
významným polem, kde se společnost 
Johnson & Johnson Vision Care aktivně 
angažuje. V rámci vzdělávacího pro-
gramu ACUVUE® Eye Health Advisor® 
připravuje společnost Johnson & John-
son Vision Care pro oční specialisty 
kromě odborných publikací (časopis  
ACUVUE® Eye Health Advisor®) také 

řadu vzdělávacích brožur pro spo-
třebitele. Tyto brožury jsou očním 
odborníkům poskytovány zdarma 
a zahrnují nejrůznější témata od těch 
obecných (Vše, co jste kdy chtěli vědět 
o  kontaktních čočkách) až po specia-
lizovaná, jako například Co je to astig-
matismus. Jedna z nejpopulárnějších 
brožur z této řady je věnována právě 
tématu ochrany očí před UV zářením 
a je nazvána Jak mohu chránit své oči 
proti UV záření.

Věříme, že tyto vzdělávací aktivity 
určené odborníkům i spotřebitelům 
přispějí k vyšší ochraně očí naší ve-
řejnosti a k rozvoji odborných praxí 
v České republice i celé Evropě.

Bc. Miloš Medřický
ředitel, THE VISION CARE INSTITUTE®  

of Johnson & Johnson, s.r.o.
mmedrick@its.jnj.com
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* Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr 

1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním 

škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní 

čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné 

pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné 

brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho 

okolí. Propustnost UV záření měřena na kontaktní čočce 

v dioptrické hodnotě –1,00 D. 

Krátkodobé účinky 
UV záření:
•   Podráždění očí
•   Zarudnutí a bolestivost
•    Nadměrné slzení 

a světloplachost. 

Dlouhodobé účinky 
UV záření:
•   Kortikální katarakta
•   Pterygium
•   Pinguekula
•    Věkem podmíněná 

makulární degenerace.



DOKONALÉ SPOJENÍ
1,2,3*

†Symptomatičtí uživatelé byli ti nositelé, kteří zpočátku pociťovali dyskomfort, nebo kteří museli čočky vyjmout dříve, než si přáli. 
V průměru; vychází z dílčí skupiny uživatelů z rozsáhlejšího klinického hodnocení, kteří používali kombinaci kontaktních čoček 
AIR OPTIX® AQUA a roztok OPTI-FREE® PureMoist®. Výsledky z 30. dne, N=74, p<0,05. 
* Alcon, data on  le. 1. Data on  le, Alcon Research Ltd, 2011. 2. Lally J, Ketelson H, et al. A new lens care solution provides moisture 
and comfort with today’s CLs. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296,42-46. 3. Garofalo R, Lemp J. Clinical trial experience with 
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS. Contact Lens Spectrum Special Edition; September 2011:44-48. VC/GE/ABGE/PO/120829/CZ
CIBA VISION® je nyní součástí Alcon®, divize skupiny Novartis AG.

 Kontaktní čočky AIR OPTIX® AQUA a víceúčelový dezinfekční 
roztok OPTI-FREE® PureMoist® se navzájem skvěle doplňují 

a společně poskytují vynikající komfort.1,2,3*

Téměř 
o 2 hodiny delší 
komfort
pro symptomatické 
uživatele1,3†

Více informací na www.optifree.cz



3 EXKLUZIVNÍ REVOLUÈNÍ TECHNOLOGIE VE VAŠICH PROGRESIVNÍCH BRÝLOVÝCH ÈOÈKÁCH

NEZÁLEŽÍ NA VZDÁLENOSTI, NEZÁLEŽÍ 
NA SITUACI, NOVÝ VARILUX S SERIES 
VÁM POSKYTNE NEOMEZENÉ VIDÌNÍ 
JAKO NIKDY PØEDTÍM.

REVOLUCE V TECHNOLOGII 
BRÝLOVÝCH ÈOÈEK
Bìhem výpoètu se zmìní základní struktu-
ra brýlové èoèky a zajistí se tak rovnováha 
pøi pohybu.

REVOLUCE VE FYZIOLOGII
Pøi výpoètu brýlové èoèky se berou do 
úvahy fyziologické rozdíly mezi obìma 
oèima s cílem zabezpeèit širokoúhlé 
vidìní.

REVOLUCE V INDIVIDUALIZACI
Pøizpùsobení brýlových èoèek urèením 
dominantního oka umožní zkrácení 
reakèní doby na zmìnìné podmínky.   


