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ACUVUE® OASYS®:
Nyní kompletní 
pokrytí 180°!

1. JJVC data on fi le 2013. Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® pokrývají 98 % všech předepisovaných sférických a torických korekcí. 
ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISIONTM, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a HYDRACLEAR® jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
© Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2014.

Nabídka parametrů 
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM 
se rozrostla o 40 %, takže kontaktní 
čočky řady ACUVUE® OASYS® nyní můžete 
nabídnout až 98 % svých klientů!1

Rozšířená nabídka parametrů

 od +6.00D do -9.00D

 -0.75DC, -1.25DC, 
 -1.75DC, -2.25DC
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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

stejně jako se presbyopům mění věkem dioptrie v brýlích, 
je dobré čas od času udělat změny i v životě a v práci. A tak 
vzhledem k tomu, že jsem nekandidoval do dalšího volebního 
období na funkci v předsednictvu SČOO, rozhodl jsem se pře-
dat i pozici předsedy redakční rady časopisu Česká oční optika 
některému z kolegů v novém předsednictvu.

Dovolte mi tedy, abych, nikoliv bez špetky sentimentu, po-
děkoval všem, kteří za posledních dvacet let pomohli z České 
oční optiky udělat to, čím dnes je. Moderní profesní časopis, 
který snese srovnání s evropskou špičkou. Nad všechny ostatní 
bych rád vyzdvihl práci brněnské redakce, bez které by to nešlo.

Časopis, na rozdíl ode mě, mládne tím, že do něj píšou 
studenti, absolventi i čerství kolegové. Jejich názory jsou velmi 
důležité, protože posouvají náš obor dopředu. Jejich nový po-
hled nám toto periodikum dokáže zprostředkovat.

To, že k jeho čtení dnes již potřebuji brýle, neznamená, že 
jsem moudřejší. Stále mám potřebu dozvídat se něco nového. 
Proto ho budu vždy se zájmem číst.

Mgr. Vilém Rudolf
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Obsah časopisu Česká oční optika je 
chráněn autorským zákonem. Kopírování 
a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 
bez písemného souhlasu vydavatele je 
nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah 
placené inzerce, za obsah textů externích 
autorů a za obsah zveřejněných dopisů. 

Předplatné 
Celoroční předplatné 252 Kč (4 čísla). 
Zlevněné předplatné pro studenty 
odborných škol (obor oční optika, 
optometrie, ortoptika) 126 Kč (po doložení 
potvrzení o studiu).

Objednávky: 
 • písemně na adresu redakce: 
EXPO DATA spol. s r.o. 
Výstaviště 1, 648 03 Brno
Tel.: 541 159 373, Fax: 541 153 049 
E-mail: info@expodata.cz 

 • prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách časopisu: www.4oci.cz
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Vnímejte   
svetlo

Nové HOYA Sensity povyšují brýlové čočky reagující na světlo na novou úroveň: 

• Technologie Stabilight zajišťuje stále stejný výkon čoček v různém podnebí a ročních obdobích

• Sensity redukují oslnění a poskytují excelentní kontrast obrazu 

plného sytých a přirozených barev

• Výjimečná optická kvalita a stabilita vlastností díky Photochromic Precision Technologii

• Nejobsáhlejší nabídka progresivních, jednoohniskových 

a bifokálních brýlových čoček vyrobených freeform technologií

Vnímejte světlo na: www.sensitylenses.eu

S A M O Z A B A R V O V A C Í  Č O Č K Y

HOYA Sensity:  nové brýlové cocky reagující na svetlo 
Pro komfort v každé situaci 
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STRÁNKY SČOO  

NOVÉ VEDENÍ 
SPOLEČENSTVA 
na období 2014–2018
Volební valná hromada, která 

se konala 22. března 2014 
v aule Univerzity Hradec Králové, 
zvolila Společenstvu nové vedení 
na příští čtyři roky. Valné hromady 
se zúčastnilo 128 osob, z  toho 
75 osobně a 53 prostřednictvím 
plných mocí. Volby proběhly na 
základě 123 platných volebních 
lístků. Na základě kandidátky byli 
zvoleni níže uvedení členové.

Představenstvo:
Mgr. Martin Falhar, Ph.D. – 92 hlasů,
Bc. Irena Skálová – 81 hlasů,
Ing. Bc. Jiří Žaloudek – 79 hlasů,
Václav Antonín – 77 hlasů,
Zdeněk Trnka – 76 hlasů,
Richard Baštecký – 70 hlasů,
Vít Kolínský – 68 hlasů,
Karel Žolnierčík – 61 hlasů,
Mgr. Michal Graca – 58 hlasů.

Revizní komise:
Petr Daněk, DiS. – 52 hlasů, 
Petr Klingr – 52 hlasů, 
Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS. – 
47 hlasů.

Náhradníci:
Tomáš Langhammer – 46 hlasů,
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. – 39 hlasů,
Bc. Radek Wagner – 31 hlasů.

Zápis z valné hromady včetně její-
ho usnesení naleznete na stránkách 
www.scoo.cz (v interní sekci pro členy).

Dne 2. dubna 2014 proběhlo předání 
agendy a sekretariátu odstupujícím 
představenstvem a revizní komisí nově 
zvoleným orgánům. Nové představen-
stvo si ve stejný den zvolilo prezidenta, 
viceprezidenty a předsedu revizní 
komise.

Zvolené vedení 
Společenstva

Představenstvo:
Richard Baštecký – prezident,
Mgr. Martin Falhar, Ph.D. – první vice-
prezident,
Bc. Irena Skálová – druhý viceprezident,
Ing. Bc. Jiří Žaloudek – člen představenstva,
Václav Antonín – člen představenstva,
Zdeněk Trnka – člen představenstva,
Vít Kolínský – člen představenstva,
Karel Žolnierčík – člen představenstva,
Mgr. Michal Graca – člen představenstva.

Revizní komise:
Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS. – 
 předseda revizní komise, 
Petr Daněk – člen revizní komise,
Petr Klingr – člen revizní komise.

Ing. Pavel Šebek
scoo@scoo.cz
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ZPRÁVY REDAKCE

PODPORUJEME 
NEVIDOMÉ

Vína s etiketami pro nevidomé

Braillovo písmo usnadňuje život stovkám nevidomých 
a slabozrakých lidí, pro které se stalo nenahraditelným zdro-
jem informací. Díky němu si lidé dnes mohou vybírat nejen 
léky, ale také například víno. Vinařství Blatel z Blatnice pod 
Sv. Antonínkem na Slovácku začalo totiž od ledna letošního 
roku prodávat vína s etiketami pro nevidomé. „Chtěli jsme na 
trh přijít s něčím novým a originálním. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o výrobky určené výhradně do obchodních řetězců, 
mají zde etikety s Braillovým písmem velký význam,“ uvedla 
Monika Kořínková, marketingová ředitelka společnosti. Za 
rok vinařství vyrobí zhruba 250 tisíc těchto speciálních lahví. 

Na etiketách vín je Braillovým písmem vyražena kromě 
odrůdy také barva vína. Nevidomí tak jednoznačně poznají, 
zda si vybírají víno bílé, červené nebo růžové, a zda se jedná 
například o Muškát, Merlot nebo Sauvignon.

Valentýn pro nevidomé

Letošní svátek zamilovaných, 14. únor, byl i dnem konání 
benefičního galavečera společnosti HOYA pro Nadaci Svět-
luška. Jednalo se již o druhý ročník. U zrodu této akce stojí 
společnost HOYA, výrobce vysoce kvalitních brýlových čoček. 

„Společně s našimi klienty jsme se chtěli pozastavit nad 
osudem a šancemi nevidomých v naší společnosti, podobný 
typ podpory vnímáme jako samozřejmost,“ uvedl Alexander 
Řeha, generální ředitel společnosti HOYA. 

Galavečer probíhal v brněnském divadle Reduta. Velkým 
kulturním zážitkem byla slavná divadelní one man show 
Caveman a pěvecké vystoupení nevidomého zpěváka Radka 
Žaluda. 

Finanční podpora pro nevidomé přišla z několika stran. 
Společnost HOYA předala Světluškám šek v hodnotě 60 000 Kč, 
majitelé optik a jejich zaměstnanci přispěli částkou 21 236 Kč. 
K charitativnímu záměru akce se spontánně přidal i předsta-
vitel Cavemana, herec Jan Holík, který se po představení zřekl 
svého honoráře ve prospěch nadace.

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu České-
ho rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrako-
vým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud 
postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu 
ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Redakce
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PSYCHOLOGIE PRODEJE  

PSYCHOLOGIE 
PRODEJE
Jedním z  rušivých faktorů, 

který negativně ovlivňuje náš 
přístup k zákazníkovi, je zcela 
jistě konkurence. Říká se, že kon-
kurence oživuje obchod, a  jsou 
případy, kdy obchodník dokáže 
využít drahé reklamy konkurence 
ke svému prospěchu, ne vždy 
se nám však podaří se s  těmi-
to negativními vlivy psychicky 
vyrovnat. 

Realita vypadá tak, že se zákazníci 
odvolávají na různé slevy, kterými jsou 
zasypáváni buď z médií, anebo je vídají 
v časopisech či na velkoplošných bill-
boardech. Pochopitelně je to pro nás 
nepříjemné, ale tato situace zcela jistě 

není beznadějná. V první řadě je potřeba 
udělat si jasno a uvědomit si svoje před-
nosti, hrdě si říct, v čem jsem lepší než 
konkurence, která si může dovolit vel-
koplošné reklamy a inzeráty v médiích.

Vždy, když na výloze optiky vidím 
nápis, že „sleva je prodloužena o dalších 
14 dní a druhé brýle zdarma dostanete 
ještě do konce příštího měsíce“, napadne 
mě jako první tato otázka: Mají tyto firmy 
skutečně prostředky na to, aby takovou 
reklamu zaplatily, anebo se zoufale snaží 
nalákat zákazníky i za cenu ztráty zisku? 
Jsem přesvědčený, že prodlužování tako-
výchto akcí je známkou jistého propadu 
tržeb a finančních potíží.

Řekněme si, v čem jsme určitě lepší 
než naše konkurence.

První výhoda
Jsem to JÁ a moje osobnost a jsem 

to také já, kdo ručí svou odborností, 
kvalitou své práce a následného ser-
visu po celou dobu používání brýlí 
zákazníkem.

Druhá výhoda
Znám strukturu „svého publi-

ka“ a mám tak možnost toto publi-
kum – tedy své zákazníky – zaujmout 
vhodným výběrem brýlových obrub, 
případně i doplňků. 

Třetí výhoda
Díky domácímu prostředí mohu 

koncipovat cílenou reklamu podle 
struktury obyvatel.

14. část
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Čtvrtá výhoda
Jsem flexibilní při nákupu nového 

zboží a mohu tak při nákupu brýlových 
obrub a slunečních brýlí rychle reagovat 
na módní trendy.

Pátá výhoda
Mám možnost nabídnout kvalitní 

výrobky od renomovaných, zákazníkům 
známých značek se zárukou kvality.

Určitě bychom našli ještě několik 
dalších schopností, které nás zvýhodňují 
oproti velkým řetězcům či internetové-
mu prodeji brýlí a čoček. 

Co je tedy nejdůležitější? Být si vě-
dom svých předností, na jejich základě 
mít založený svůj koncept a tohoto 
konceptu se držet!

Příklady z praxe

Před časem jsem navštívil jednoho 
mladšího optika, který má svoji pro-
dejnu na jedné rušnější ulici nedaleko 
centra Prahy. Při návštěvě se mi svěřil, 
že očekává problémy, protože na té 
stejné ulici bude otvírat prodejnu jeden 
optický řetězec, který je známý svými 
XXL slevami, a že tedy uvažuje o tom, 
že bude muset začít nabízet podobné 
slevy také. Poradil jsem mu, ať si to 
dobře rozmyslí a v každém případě se 
slevami počká. Když jsme se po ne-
celém roce setkali znovu, zeptal jsem 
se ho, co dělá jeho konkurence a jaké 
dává slevy. Odpověděl mi, že se sice 
jeho zákazníci o konkurenčních cenách 
zmíní, ale důležitější je pro ně kvalita 
a individuální přístup.

Z toho je patrné, že se vyplatí udržet 
si svoji tvář.

Mohu však uvést i příklad zcela 
opačné reakce na konkurenci. Nedávno 
mi vyprávěl jeden obchodní zástupce, 
který pravidelně objíždí optiky s obru-
bami střední cenové kategorie, že při 
pravidelné návštěvě jedné optiky mu 
majitelka oznámila, že už od něj nebude 
obruby nakupovat, protože musí hledat 
levnější dodavatele. Jako důvod uvedla, 
že nedaleko od ní otevřeli optiku, která 
nabízí brýle výrazně levněji a že se musí 
cenově přizpůsobit. 

V tomto případě si optička nedoká-
zala udržet svoji tvář, ale přizpůsobila 
se konkurenci, což se v budoucnosti 
s velkou pravděpodobností projeví ne-
gativně a bude těžké se vrátit k původ-
nímu stavu, nebo přejít na vyšší úroveň.

Určitě existují lokality, kde je těžké 
bojovat s cenovou politikou řetězců, 
tím spíš v době, kdy většina nositelů 
brýlí ještě stále vnímá brýle jako nutné 
zlo a nikoli jako módní doplněk. Každý 
z nás však má možnost se svými zákaz-
níky pracovat. V poslední době mají 
i renomované firmy nabídky, které jsou 
cenově přístupné pro širokou veřejnost. 
Dnes už si zákazníci začínají uvědomo-
vat, že kvalita má svou cenu. Jak vyplývá 
z průzkumu, který pro Cetelem v březnu 
realizovala agentura Stem/Mark, kvalita 
nakupovaného zboží i jeho cena hrají 
zásadní roli pro téměř tři čtvrtiny lidí.

Na závěr si řekněme, co nás nejvíce 
ovlivňuje při rozhodování o tom, kam 
půjdeme nakoupit:

1. kvalita zboží – 62,1 %, 
2. cena zboží – 31,6 %, 
3. vzdálenost obchodu – 2,7 %.

To je přece velmi pozitivní zpráva, 
která je pro nás výzvou k tomu, abychom 
se intenzivně soustředili na práci se 
zákazníkem.

Richard Baštecký
richard.optik@seznam.cz
www.richard-optik.cz

Pokračování příště.

Předplaťte 
si časopis 

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

Roční předplatné 
252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

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

Jak objednávat 
předplatné? 
 • vyplněním objednávky na webo-
vých stránkách www.4oci.cz

 • zasláním písemné objednávky 
poštou na adresu redakce

 • zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
redakce časopisu Česká oční optika
Výstaviště 1
648 03 Brno
tel.: 541 159 373, 515 550 921
fax: 541 153 049
e-mail: pichova@expodata.cz
www.4oci.cz

*Zlevněné předplatné je určeno studentům 

odborných škol (obor oční optika, optome-

trie, ortoptika). Pro tento typ předplatného 

je podmínkou doručení potvrzení o studiu 

na adresu redakce.



Chrání před
UV ZÁŘENÍM 
25-KRÁT LÉPE
než samotné oko.
Nejlepší UV ochrana
čirých čoček.

Výrazně ZMENŠUJE 
vystavení modro-
-fialovému světlu 
a PRODLUŽUJE 
ŽIVOTNOST BUNĚK 
SÍTNICE.

UV a modro-fialové světlo je všude okolo nás:
Venku: Slunce vyzařuje UV modro-fialové světlo po celý rok, 
bez ohledu na počasí (slunečno, oblačno, deštivo atd.) 
Uvnitř: je přítomno v LED a fluorescenčních 
zdrojích světla, které jsou součástí většiny moderních zařízení 
(počítače, tablety, smartphony atd.)

Světlo hraje klíčovou úlohu pro naše zdraví :
• Celé spektrum viditelného světla je důležité pro ostrost 

a vnímání barev 
• Modro-tyrkysové světlo je důležité pro celkovou pohodu 

organismu. Reguluje biologické hodiny (spánkový/bdělý 
cyklus), má vliv na paměť a kognitivní funkce.

Ale světlo může být také škodlivé a přispívat k předčasnému stárnutí 
očí a vzniku očních onemocnění:
• UV záření je nebezpečné pro naše oči stejně jako kůži. 

Je rizikovým faktorem mnohých vážných očních onemocnění, 
včetně šedého zákalu

• Modro-fialové záření bylo nedávno identifikováno jako škodlivé 
pro buňky sítnice. Zbůsobuje dlouhodobé poškození očí a je 
jedním z rizikových faktorů VPMD (věkem podmíněné makulární 
degenerace)

Zdokonalená ochrana

LIGHT SCANTM je revoluční technologie, která kombinuje  
3 klíčové vlastnosti současně: 

1. Selektivně filtruje škodlivé světlo a tím zabraňuje 
předčasnému stárnutí očí.

2. Zachovává celkovou pohodu propuštěním nezbytného 
 viditelného světla (včetně prospěšného modro-tyrkysového 
světla) 

3. Nabízí optimální a dlouhotrvající průzračné vidění díky úplné 
ochraně před odlesky, škrábanci, otisky, prachem a vodě.

Crizal Prevencia je také první čirou brýlovou čočkou s viditelnou 
ochranou proti škodlivému modro-fialovému záření díky 
nachovému odlesku. 

•  Více jak 350 milionů lidí na celém světě trpí VPMD 
nebo šedým zákalem. Toto číslo se v příštích 30 letech  
v souvislosti se stárnutím populace zdvojnásobí. 

•  Před 10. rokem života jsou oči dětí ještě nedostatečně 
vyvinuty a jsou nadměrně vystavovány škodlivému světlu.

 
•  Po 45. roce života stoupá riziko očních onemocnění. 

Ochranný systém oka se oslabuje, přičemž citlivost  buněk 
sítnice na škodlivé účinky modro-fialového světla se 
zvyšuje. 
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Sluneční záření je pro zdraví nezbytné, ale také může být 
škodlivé. Crizal Prevencia chrání oči pomocí selektivní AR 
technologie LIGHT SCANTM. 

lens

NEVIDITELNÉ

U V H E V L E V

ŠEDÝ ZÁKAL VPMD

( U V )
ŠKODLIVÉ SVĚTLO

(Modro-fialové)

VIDITELNÉ

LIDSKÉ BIOLOGICKÉ HODINY
PUPILÁRNÍ REFLEX

POTŘEBNÉ SVĚTLO
(Modro-tyrkysové)  (zbytek viditelného světla)

ŠEDÝ ZÁKAL VPMD

ZTRÁTA VIDÌNÍ
V DÙSLEDKU DEGENERACE 

SLEPÉ SKVRNY

OCHRANA Z PŘEDNÍ STRANY
eliminuje 20% modro-fialového světla a 100% UV

OCHRANA ZE ZADNÍ STRANY
eliminované odrazy ze zadní plochy (  4%)

www.essilor.cz

VIDÌNÍ



Brýlové èoèky Crizal® Prevencia™ jsou zdravot-
nickou pomùckou I. tøídy urèenou pro korekci 
ametropie a presbyopie. Nabízí selektivní ochranu 
pøed škodlivým modrým svìtlem a UV záøením. 

-
mace jsou všeobecné a jsou urèeny pro prevenci 
a osvìtu. Pro získání dalších informací spoleènost 
Essilor doporuèuje konzultaci s odborníkem(oèní 
lékaø, oftalmolog). 

* Nový index vyvinut spoleèností Essilor schválený 
3. nezávislou stranou potvrzujíci globální UV ochra-
nu brýlových èoèek. E-SPF=25 pro brýlové èoèky 
Crizal Prevencia, mimo Essilor Orma® E-SPF=10. 
Ochrana pouze pomocí brýlových èoèek: E-SPF 
vyluèuje pøímé vystavení oka, které závisí na exter-
ních faktorech (nositelova morfologie, tvar brýlové 
obruby, stav opotøebení).

Další informace najdete na www.crizal.com

Na jejich očích
nám záleží!

www.essilor.cz
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Technologie výroby 
brýlových čoček
MATERIÁLOVÝ 
TOK VÝROBY 
Úvod

V této kapitole pohovoříme o dalších 
dvou důležitých krocích, které ve výrobě 
brýlových čoček následují po výběru 
polotovaru a výpočtu zadního poloměru 
křivosti brýlové čočky (viz kapitola 5, 
Česká oční optika 1/2014). 

Fóliování     

První operací ve výrobě je fóliování. 
Při fóliování se aplikuje fólie různé barvy 
(modrá, zelená) na již hotovou přední 
plochu polotovaru, která je tak chráněna 
během všech dalších výrobních fází před 
nečistotami a poškrábáním. Fóliování 

se provádí v případě, že čočky budou 
vyráběny metodou třískového obrábění. 
V rámci receptové výroby se většinou 
opracovává zadní plocha polotovaru. 

Fóliování se provádí na zařízení 
zvaném fóliovačka. Polotovar se vloží 
do vnitřku přístroje a natáhne se na něj 
modrá, zelená nebo bezbarvá průsvitná 
fólie. Za pomoci podtlaku a mechanic-
kého působení se polotovar přilepí na 
pásku. Pomocí nože se pak odstraní 
přebytečný kus fólie. Při ořezávání fólie 
je třeba dbát zvýšené ostražitosti, aby se 
nepoškodila přední plocha polotovaru. 
Maximální průměr polotovaru na fólio-
vání je 85 mm. 

Mezi důležité vlastnosti fólie patří 
vhodná přilnavost k materiálu brýlové 

čočky, která na jednu stranu nesmí být 
příliš malá, zároveň však nesmí být příliš 
silná, aby lepidlo pásky nezůstalo na čoč-
ce po jejím odstranění. To by znamenalo 
zdlouhavé čištění čočky s rizikem jejího 
poškození. Dalším požadavkem na fólii 
je, aby byla průhledná a aby bylo dobře 
vidět centrovací značky umístěné na 
polotovaru. Celá operace fóliování trvá 
přibližně 10 sekund. 

Blokování (tmelení)          

Operace blokování slouží pro upev-
nění nosiče budoucí brýlové čočky zva-
ného tmelka většinou na přední plochu 
polotovaru, která je kryta ochrannou fólií. 

6. část
Z PRAXE OPTIKA  
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Tmelka slouží především k tomu, aby 
se polotovar dal pomocí bloku upnout 
do výrobních strojů. 

Správný blokovací kroužek by měl 
mít podobný průměr jako budoucí 
brýlová čočka. Pak je nejlépe zajištěna 
pevnost spojení při obrábění a také 
je lépe odváděno teplo, vznikající při 
obrábění. 

V další fázi výrobního procesu 
se polotovar upíná do blokovacího 
stroje. Způsob a přesnost upnutí je 
možné kontrolovat pomocí monitoru 
přístroje. Hlavním kritériem u jedno-
ohniskových čoček je jejich průměr, 
u bifokálních čoček pak segment na 
čtení. Rameno stroje uchopí polotovar 
do přesné pozice. Následně dojde k za-
tečení tekutého kovu (např. Woodův 
kov, teplota tavení od 50 do 70 °C) 
mezi polotovar a blokovací kroužek. 
Woodův kov obsahuje cín, bismut, olo-
vo a kadmium, které je zdraví škodlivé. 
Některé firmy tedy používají jiné slitiny, 
např. Fieldův kov, který olovo a kadmi-
um neobsahuje (Weissová, 2002). 

Takto nablokované polotovary 
musí chladnout přibližně jednu hodi-
nu, dokud tekutá nízkotavitelná slitina 
zcela neztuhne a nemá pokojovou 
teplotu. V případě nedodržení cel-
kového času by mohlo dojít během 
operací k oddělení polotovaru od 
bloku, případně by během výroby 
mohly vzniknout nechtěné deformace 
optické plochy čočky. Blokovací zaříze-
ní obsahuje výhřevnou nádobu s te-
kutým Woodovým kovem nebo jiným 
nízkotavitelným materiálem v tekuté 
formě. Po použití je třeba kontrolovat 
čistotu nízkotavitelného kovu, resp. 
syntetického materiálu. Celá operace 
blokování trvá asi jednu minutu plus 
přibližně 60 minut chlazení.

Nejnovější blokovací zařízení nepo-
užívají nízkotavitelné slitiny, také kvůli 
jejich negativním účinkům na životní 
prostředí a nadměrné ceně materiálu. 
Dále je možné použít jiné kovové 
materiály nebo syntetické materiály, 
u nichž není vyžadována výše uvede-
ná doba chladnutí a jsou ekonomicky 
výhodnější. Některé firmy nabízejí 
slitiny, které neobsahují škodlivé olovo 
a kadmium. 

Závěr         

Pokud je polotovar správně nabloko-
vaný, je možné pokračovat v dalších fá-
zích výroby. Následuje třískové obrábění, 
které se liší podle použité technologie. 
Při klasickém konvenčním zpracování se 
k broušení používají nástroje zvané šaly, 
které vtisknou povrchu budoucí brýlové 
čočky svůj tvar. Receptové výrobny brý-
lových čoček tedy musí mít na skladě 
velké množství sférických a cylindrických 
šal. Technologie Free-Form ve svém 
procesu výroby šaly vůbec nepoužívá. 
To je jeden z hlavních důvodů, proč se 
tato technologie v současné době stále 
více rozvíjí a uplatňuje. 

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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Merhautova, 2012.
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Vážené čtenářky a vážení 
čtenáři, 
dovolte mi, abych vás informoval, že 
tato kapitola byla posledním dílem 
seriálu o výrobě brýlových čoček 
zveřejněným v časopise Česká oční 
optika. Další podrobnější rozbor tech-
nologických postupů při třískovém 
obrábění brýlových čoček technologií 
Free-Form, nanášení povrchových 
úprav, kontrolu a expedici brýlových 
čoček do očních optik naleznete již ve 
skriptech s názvem Konvenční a Free-
-Form technologie výroby brýlových čo-
ček. Tato skripta, která v těchto dnech 
procházejí finálním zpracováním, jsou 
určena především pro studenty střed-
ních a vyšších zdravotnických škol se 
zaměřením na oční optiku a vysokých 
škol se zaměřením na optometrii. 
Autoři dále doufají, že skripta budou 
inspirativním zdrojem informací i pro 
dlouholeté profesionály v oboru oční 
optika a optometrie. Skripta budou 
vydána ve spolupráci s tiskárenským 
střediskem Národního centra ošetřo-
vatelství a nelékařských zdravotnic-
kých oborů (NCONZO) v Brně a odbor-
nou redaktorkou Blankou Ivanovovou. 
Tato skripta vznikala především díky 
spolupráci s firmou Sagitta spol. s r.o. 
a Ing. Peterem Šimovičem již od roku 
2012 nejprve jako elektronická verze 
a následně jako recenzovaná knižní 
verze, kterou postupně recenzovali 
přední čeští odborníci v oboru – Mgr. 
Daniela Říhová, Bc. Ladislav Najman 
a Mgr. Petr Vrubel. 

V časopise Česká oční optika 
vycházejí jednotlivé prvotní verze 
této publikace již od začátku roku 
2013. Z důvodu zachování platnosti 
autorské smlouvy jsme však nuceni 
vydávání dalších kapitol a dílů v ča-
sopise pozastavit. Pevně doufáme, že 
předchozí díly tohoto seriálu o výrobě 
brýlových čoček Vás zaujaly natolik, 
že nebudete váhat a pořídíte si celou 
recenzovanou tištěnou publikaci. 

Petr Veselý
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ZAJÍMAVOSTI

Český trh s oční optikou 
MÁ CO 
DOHÁNĚT
Česká republika je důležitý trh 

pro oblast oční optiky. Každý 
rok vydávají zákazníci kolem 150 
milionů eur za brýle a kontaktní 
čočky. V současné době však na 
trhu chybějí impulzy pro silnější 
růst odbytu výrobků v oblasti 
oční optiky, kterému brání nízká 
kupní síla obyvatel a nedostateč-
ná informovanost o novinkách 
v oblasti brýlových skel. Počet 
menších optik je stabilní a vel-
kým řetězcům se zatím ještě 
nepodařilo plošně prosadit. 

Česká republika má 10,5 milionu 
obyvatel a je tak zajímavým odbytištěm 
pro mezinárodní výrobce v oblasti oční 
optiky. Přibližně 40 % Čechů nosí brýle. 

Další 3 % z nich používají kontaktní čoč-
ky (podle informací oborového portálu 
 Vasecocky.cz). Společnost GfK Czech, 
která se specializuje na průzkumy spo-
třebního chování, v roce 2012 zjistila, že 
44 % obyvatelstva nad 15 let používá 
brýle a 9 % používá kontaktní čočky. 
Nový model brýlí si Češi kupují přibližn ě 
každé tři roky.

V zemi jsou zastoupeni nejdůležitější 
výrobci brýlových skel, jako např. Essilor, 
Hoya, Seiko, Rodenstock či Zeiss. Vedle 
nich zde působí také slovenští a čeští 
výrobci, jako jsou Sagitta z Bratislavy 
nebo Optika Čivice z Pardubic. 

Objem trhu v oblasti oční optiky 
v České republice je odhadován přibliž-
ně na 5 miliard korun (podle průměr-
ného kurzu koruny v roce 2013 je to 
necelých 200 milionů eur; 1 euro = 25,97 

Kč). Tuto potřebu pokrývají především 
dovážené výrobky. Dovoz brýlových 
čoček se v roce 2013 zvýšil o 13 % na 
93 milionu eur. Ještě více vzrostl dovoz 
kontaktních čoček: o 41 % na 14 milio-
nů eur. Oproti tomu dovoz brýlových 
obrub a jejich součástí klesl o 4 % na 
63 miliony eur.

Němečtí výrobci patří 
k nejdůležitějším 
dodavatelům

Druhým nejdůležitějším dodavate-
lem brýlových skel za Nizozemskem je 
Německo, silnými konkurenty jsou také 
Rakousko a USA. Největší objem brýlo-
vých obrub dovezlo Česko v roce 2013 
podle údajů Eurostatu právě z Rakouska 
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(29,4 milionu eur). Na druhém místě bylo 
Německo s hodnotou dodávek 10,3 mili-
onů eur, následoval dovoz z Hongkongu, 
Číny a Maďarska. Údaje Eurostatu se 
ovšem z důvodu odlišného způsobu 
výpočtu značně liší od údajů Českého 
statistického úřadu (tab. 1).

Prodej výrobků oční optiky probíhá 
především v menších městech pro-
střednictvím menších optik. Řetězce 
hrají větší roli pouze ve větších městech 
a v Praze. Podle údajů Společenstva 
českých optiků a optometristů (SČOO) 
je v České republice přibližně 1 500 po-
boček optických prodejen. To znamená, 
že na přibližně 7 000 obyvatel připadá 
jedna optika.

Mezi řetězci mají dominantní po-
stavení značky Fokus Optik, Vaše optika, 
GrandOptical a Eiffel optic. Dva nejsil-

nější hráči na trhu měli v roce 2012 roční 
obrat 356 mi lionů Kč (Fokus Optik) a 336 
milionů Kč (GrandOptical). V poslední 
době se o založení vlastních optických 
prodejen snaží také řetězec Tesco. Podle 
průzkumu německé společnosti Trade & 
Invest v ČR v současnosti existuje 30 ře-
tězců optických prodejen, které mají 
v zemi pět a více poboček. Levné brýle 
na čtení kromě toho nabízejí také droge-
rie dm a Rossmann a tlačí tak ceny dolů. 
Jedním z největších on-line prodejců 
značkových brýlí je Eurooptik.cz, který 
chce výhledově otevřít v několika čes-
kých městech také kamenné prodejny. 
Jiní obchodníci, jako je např. OptikDoDo-
mu, nabízejí svým zákazníkům návštěvu 
přímo u nich doma s odpovídajícím po-
radenstvím a výběrem výrobků. Cílovou 
skupinou jsou především senioři.

Západní prodejci výrobků oční 
optiky si stěžují na klesající cenovou 
úroveň v České republice. Z velké části 
je to způsobeno nízkými doplatky zdra-
votních pojišťoven. V České republice 
připlácí pojišťovna na jedny brýlové 
obruby 150 Kč, na jedny brýlové čočky 
je to 52 Kč. Tento doplatek je nezávislý na 
věku nebo příjmu. Z důvodu omezené 
kupní síly dává mnoho pacientů před-
nost brýlím, které jsou zcela propláceny 
zdravotní pojišťovnou. Optici jsou povin-
ni jeden model za tuto cenu vyrobit.

Silné tržní postavení 
očních lékařů

„Oční lékaři mají u nás velice silné 
postavení na trhu, brzdí ovšem vývoj tím 

Kód HS Označení zboží 2012 2013 Změna *) 
Dovoz 

z Německa 
(2013) 

9001.4020 Brýlové čočky ze skla bez účinku korekce 0,003 0,001  –66,7 0,001 

9001.4041 Brýlové čočky ze skla, stejně silné čočky (unifokální) s korekčním 
účinkem, obě plochy opracované na čisto 1,7 1,0 –39,3 0,7 

9001.4049 Brýlové čočky ze skla, různě silné čočky a progresivní čočky (multi-
fokální), s korekčním účinkem, obě plochy opracované na čisto 0,3 0,3 –17,9 0,1 

9001.4080 Ostatní brýlové čočky ze skla, s korekčním účinkem, obě plochy opra-
cované na čisto 3,7 3,3 –12,3 3,2 

9001.5020 Brýlové čočky z jiných materiálů bez účinku korekce 6,3 6,2 –1,5 2,2 

9001.5041 Brýlové čočky z jiných materiálů, stejně silné čočky (unifokální), 
s korekčním účinkem, obě plochy opracované na čisto 20,1 22,5 12,2 8,5 

9001.5049 Brýlové čočky z jiných materiálů, různě silné čočky a progresivní čočky 
(multifokální), s korekčním účinkem, obě plochy opracované na čisto 2,8 2,5 –11,2 0,8 

9001.5080 Ostatní brýlové čočky z jiných materiálů, s korekčním účinkem, jedna 
plocha opracovaná na čisto 47,8 57,3 19,8 27,6 

9001.3000 Kontaktní čočky 9,9 13,9 41,4 0,4 

9003.9000 Díly na obruby nebo podobné výrobky 33,1 28,3 –14,6 3,5 

9003.1100 Plastové obruby 5,9 8,7 47,7 5,0 

9003.1900 Obruby z ušlechtilých kovů, náhradních kovů a jiných materiálů 26,3 25,9 –1,3 11,2 

9004.1010 Sluneční brýle s opticky upravenými čočkami 0,6 0,6 9,8 0,02 

9004.1091 Sluneční brýle s plastovými čočkami 23,4 23,5 0,5 12,3 

9004.1099 Ostatní sluneční brýle 1,7 1,3 –21,9 0,03 

9018.5090 Optické přístroje a zařízení pro oční lékaře 9,8 9,9 1,0 4,7 

9018.5010 Neoptické přístroje a zařízení pro oční lékaře 5,2 3,2 –37,5 0,7 

9005.8000 Dalekohledy, optické teleskopy a jiná astronomická zařízení 1,4 1,5 4,3 0,3 

9005.9000 Díly a příslušenství pro dalekohledy, kukátka, optické teleskopy a jiná 
astronomická zařízení a montážní pomůcky 1,6 0,9 –42,6 0,04 

9013.1000 Dálkové zaměřovače pro zbraně; periskopy; dalekohledy pro stroje, 
aparáty, přístroje nebo nástroje 2,3 2,0 –12,3 0,5 

9005.1000 Kukátka 2,2 1,9 –13,7 0,7 

Souhrn 206,0 214,8 4,3 82,7 

tab. 1 Dovoz výrobků oční optiky a ostatních optických přístrojů do České republiky (v mil. eur). Zdroj: Český statistický úřad. 

*) Změny 2013/2012 v %. 
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způsobem, že nepředepisují progresivní 
skla do brýlí,“ říká k této problematice 
Vlastislav Troják z firmy Carl Zeiss. Podle 
jeho názoru si také mnoho specializova-
ných prodejen netroufá na prodej dra-
hých brýlí s progresivními skly. Důvodem 
je skutečnost, že optici mají povinnost 
zpětného odběru v případě, že zákaz-
ník není s novým výrobkem spokojen. 
V tomto případě by pak optikům vznikly 
vyšší náklady. Pan Troják odhaduje, že 
v České republice tvoří progresivní skla 
pouze 5 až 6 % trhu. V Německu tvoří 
tento podíl přibližně jednu třetinu.

To potvrzuje také Thomas Stein 
z firmy Rodenstock: „V této zemi jsou 
brýle stále spíše lékařskou pomůckou 
než módním doplňkem.“ Pro většinu 
zákazníků jsou brýle hlavně účelovým 
výrobkem, proto si kupují především 
jednoduchá jednoohnisková skla. 

Dalším problémem je kvalifikace 
zaměstnanců optik. Optik Beno Blachut 
k tomu říká: „Chcete-li u nás pracovat 

v optice, nemusíte být bezpodmínečně 
vzděláním oční optik. Společenstvo 
českých optiků a optometristů bojuje 
za to, aby v každém obchodě pracoval 
nejméně jeden profesionální optik.“ 
V současné době je v ČR přibližně 3 500 
těchto odborných pracovníků.

Vzdělání očního optika poskytují 
v České republice čtyři odborné školy. 
Dvě z nich jsou státní a nacházejí se 
v Brně a v Praze. Kromě toho jsou zde dvě 
soukromé školy (v Plzni a Pardubicích). 
Tyto školy opouští každoročně přibližně 
110 vzdělaných očních optiků.

Optometristé mohou získat vzdělání 
na třech vysokých školách v Brně, Olo-
mouci a v Praze. Absolventů je každý 
rok přibližně sto. Jak uvádí Beno Blachut, 
nemají tito absolventi žádné odborné 
dovednosti z oblasti řemeslného zpra-
cování materiálu, neboť toto vzdělání je 
příliš málo orientované na praxi.

Podle Beno Blachuta není nedo-
statek odborných dovedností jediným 

důvodem, proč trh oční optiky v České 
republice již šestým rokem stagnuje. 
„Zákazníci neustále vyhledávají slevy. 
Bez výrazné slevy si dnes nikdo nechce 
brýle koupit,“ popisuje situaci, ke které 
výraznou měrou přispěly právě obchod-
ní řetězce. Ty často nabízejí nehorázné 
slevy z ceny až 50 procent. „Proto musejí 
zaměstnanci odborných obchodů stále 
více přesvědčovat zákazníky, jak důležité 
jsou kvalitní brýle. Optiky by se měly 
specializovat a stále více sázet na kvalitu,“ 
je přesvědčen pan Blachut.

Růst především díky 
menším optikám

Pro budoucnost budou v České re-
publice velice důležité menší optiky, kde 
je možné zákazníka přesvědčit o kvalitě 
nabízeného zboží a kde se bude dosaho-
vat také vyšších marží. „Obchodní řetězce 
jsou příliš orientovány na levné výrobky, 

což nemůže být z dlouhodobého hle-
diska ekonomické,“ říká Thomas Stein 
z firmy Rodenstock. Perspektivu růstu 
mají spíše nezávislí oční optici, kteří také 
ekonomicky přemýšlejí a mohou přímo 
oslovovat své zákazníky. Stein nepočítá 
s tím, že by na českém trhu došlo v násle-
dujících letech k nějakému výraznému 
růstu, podíl prémiových výrobků však 
bude podle jeho mínění nadále stoupat.

K marketingovým opatřením samo-
zřejmě patří také školení očních lékařů 
a optiků, semináře a konference. Výrobci 
také úzce spolupracují s vysokými ško-
lami, na kterých studují optometristé.

Zvyšující se popularita laserových 
operací očí tvoří očním optikám silnou 
konkurenci. V České republice rychle 
přibývá poskytovatelů těchto služeb, 
kteří svoji činnost masivně propagují.

Zvyšovat se bude také podíl kontakt-
ních čoček. Podle informací oborového 
portálu Vasecocky.cz kupuje kontaktní 
čočky pravidelně 280 000 Čechů. Po-

lovina z nich jsou krátkozrací lidé, kteří 
potřebují čočky v rozmezí –0,5 až –3,0 di-
optrie. Nejoblíbenější jsou měsíční čočky 
(53 %), následují čočky na 14 dní (27 %), 
jednodenní čočky (14 %) a čočky na 3 
měsíce (6 %). Pouze 1 % zákazníků, kteří 
nosí kontaktní čočky, sáhne po čočkách 
bifokálních nebo multifokálních. Dalších 
9 % zákazníků používá barevné čočky, 
8 % torické kontaktní čočky pro korekci 
astigmatizmu a 82 % klasické čočky pro 
korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Podle údajů Eurostatu dosáhl objem 
dovozu kontaktních čoček v roce 2013 
přibližně 17,4 milionů eur (podle České-
ho statistického úřadu to bylo 14 milionů  
eur). Nejvýznamnějšími dodavateli bylo 
Polsko, Belgie a Německo.

Závěr

Český trh s výrobky oční optiky nabí-
zí přes všechny problémy další potenciál 
růstu. Podle zmiňovaného průzkumu 
společnosti GfK z roku 2012 uvedlo 13 % 
dotázaných, že nepoužívají korekci zraku, 
i když jim to bylo lékařem doporučeno. 
Nové zákazníky je možné získat větší 
osvětou na téma brýlí a jejich nošení. 
Pomohla by také povinná zkouška zraku 
pro řidiče. Demografický vývoj (stárnutí 
obyvatelstva) a technologický vývoj 
(rozvoj používání chytrých telefonů 
a tabletů) rovněž napomáhají tomu, 
že optické výrobky mají i do budoucna 
velice dobrou perspektivu. 

Z německého originálu volně zpracovala 
redakce.

Zdroj: 

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/

maerkte,did=975240.html

© 2014 Germany Trade & Invest

Na trhu zatím dominují spíše 
levnější výrobky.
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Elektrický proud v léčbě 
AMBLYOPIE 
DOSPĚLÝCH
V prvním článku na téma léčby 

amblyopie [1] jsme nastínili, 
že dospělý (nejen) zrakový kortex 
má navzdory tradičnímu názoru 
nezanedbatelnou schopnost se 
měnit – tuto schopnost nazý-
váme plasticitou. Tento závěr je 
podpořen rostoucím množstvím 
studií, které ukazují, že je možné 
vylepšit vidění amblyopického 
oka u dospělých pacientů. 

V následujícím článku bych rád 
představil výsledky našeho výzkumu 
vedeného na Aucklandské univer-

zitě (The University of Auckland) na 
Novém Zélandu a v Čung-šanském 
oftalmologickém centru (Zhongshan 
Ophthalmic Center) v Číně. Jako první 
na světě jsme se v několika studiích 
zabývali využitím stimulace zrakové 
kůry pomocí slabého stejnosměrného 
proudu (tzv. transcranial direct current 
stimulation – tDCS) jako možné léčeb-
né metody u dospělých amblyopů. 
Výsledky těchto studií jsme nedávno 
publikovali v impaktovaných odbor-
ných časopisech Neurotherapeutics, 
Neurorehabilitation and Neural Repair 
a PLoS ONE.

Stimulační technika tDCS     

Metoda tDCS je neinvazivní mozko-
vá stimulační technika, která si pomalu 
hledá svoje místo v léčbě řady neurolo-
gických onemocnění jako např. tinitu 
(ušní šelest), příhody mozkové či chro-
nické deprese [2]. Tato metoda spočívá 
v aplikaci stejnosměrného proudu do 
určité mozkové oblasti pomocí dvou 
elektrod připevněných k hlavě. Rozli-
šujeme elektrodu stimulační, která se 
nachází nad stimulovaným mozkovým 
regionem, a elektrodu referenční, která 
bývá umístěna na jiném místě na hlavě 
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nebo například v oblasti krku či na ra-
meni. Výsledky stimulace se odvíjejí od 
polarity stimulační elektrody. Zatímco 
anodální stimulace zvyšuje neurální 
aktivitu (excitabilitu) ve stimulovaném 
kortikálním regionu, katodální stimulace 
excitabilitu snižuje. Pro použití při léčbě 
amblyopie se jeví jako nejvhodnější 
anodální stimulace zrakového kortexu, 
neboť jedním z mechanizmů zvyšujících 
excitabilitu je dočasné snížení koncen-
trace inhibitujícího neurotransmiteru 
GABA (γ-Aminobutyric acid) [3].

Neurotransmiter GABA je 
klíčem k plasticitě     

Jak jsme nastínili v minulém článku 
v čísle 2/2012 [1], GABA je považována 
za klíč k plasticitě. Ve vývoji funkční 
anatomie zrakové kůry mozkové jsou 
popsány dvě kritické meze v míře GABA 
inhibice, které určují začátek a konec kri-
tické periody (obr. 1). Zatímco v raných 
fázích postnatálního vývoje je inhibice 
potřeba pro utváření a optimalizaci 
neurální architektury (např. receptivních 
polí, citlivosti na orientaci či prostoro-
vou frekvenci), v dospělém věku brání 
vzniklou neurální architekturu před 
dalšími změnami [4]. V případě amblyo-
pie ovšem tato inhibice potlačuje vjem 
amblyopického oka a blokuje nápravu 
abnormální neurální architektury zra-
kového kortexu související s amblyopií, 
což je spojováno s neefektivitou tradiční 
amblyopické léčby u dospělých. Nabízí 
se proto úvaha, že snížením GABA inhibi-
ce ve zrakovém kortexu je možné zvýšit 
plasticitu a tím vylepšit amblyopické 
vidění. Tento předpoklad byl již ověřen 
na zvířecích modelech. Jak jsme uvedli 
v minulém článku [1], intervence jako 
environmental enrichment (doslova 
obohacení životního prostředí), hladově-
ní nebo pobyt ve tmě snížily koncentraci 
GABA ve zrakové kůře pokusných zvířat 
a prokazatelně vedly ke zlepšení vizu 
amblyopického oka.

Průběh výzkumu

V našem výzkumu jsme ve čtyřech 
experimentech ověřili účinky anodální 
stimulace zdravé i amblyopické zrakové 

kůry dospělých dobrovolníků pomocí 
psychofyziky a funkční magnetické 
rezonance (fMRI).

V prvním experimentu jsme potvrdili 
předpoklad, že anodální stimulace snižu-
je GABA inhibici v dospělém zrakovém 

kortexu [5]. Na vzorku dobrovolníků 
s normálním viděním jsme psychofyzi-
kálně měřili tzv. okolní supresi (v anglič-
tině surround supression). Tento jev se 
vyznačuje zvýšením kontrastního prahu 
jednoduchého zrakového stimulu (tzv. 

obr. 1   Plasticita zrakového kortexu během života. Míra intrakortikální GABA inhibice jako 
fun kce času. V pravé části jsou vyjmenované intervence, které vedou ke snížení 
koncentrace GABA ve zrakovém kortexu a ke zvýšení neu rální plasticity. Obrázek 
je modifikován z [4], str. 4. 

obr. 2   Okolní suprese. Prezentace okolního stimulu (surround mask) se stejnou prosto-
rovou orientací a frekvencí způsobí zvýšení kon trastního prahu zrakového stimulu 
uprostřed. Podle současných poznatků se tak děje díky GABA inhibici. 
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target) za přítomnosti jiného stimulu 
(tzv. surround mask) v jeho okolí se 
stejnou orientací, fází a prostorovou 
frekvencí (obr. 2). Předchozí studie 
ukázaly, že okolní suprese je způsobena 
GABA inhibicí pravděpodobně ve zra-
kovém kortexu V1 či V2. Podle našich 
výsledků lze stanovit, že anodální sti-
mulace v délce 10–15 minut kompletně 
vyrušila okolní supresi. Tato studie a její 
závěry jsou první svého druhu, neboť 
manipulace hladiny GABA pomocí tDCS 
byla předtím prokázána pouze v moto-
rickém kortexu. Důležité ovšem je, že 
tyto výsledky ospravedlnily použití tDCS 
u amblyopických pacientů.

V dalším kroku bylo třeba zjistit, zda 
tDCS má měřitelný efekt na amblyopický 
zrakový kortex. Na vzorku třinácti dospě-
lých amblyopů jsme změřili kontrastní 
citlivost amblyopického a fixujícího 
oka před stimulací, během stimulace, 
okamžitě po a s odstupem 30 minut po 
anodální a katodální tDCS [6]. Ukázali 
jsme, že u devíti dobrovolníků anodální 
stimulace zlepšila kontrastní citlivost 
ve vysokých prostorových frekvencích 
amblyopického oka, zatímco na fixující 
oko neměla žádný měřitelný vliv. Toto 
zlepšení trvalo nejméně 30 minut. 
Naopak katodální stimulace dočasně 
snížila citlivost fixujícího oka a neměla 
vliv na oko amblyopické. Z výsledků 
jsme usoudili, že anodální tDCS snížila 
amblyopickou GABA supresi (inhibici) 

a zvýšila neurální excitabilitu, což se 
odrazilo ve zlepšení amblyopické 
kontrastní citlivosti. Tento závěr jsme 
se rozhodli dále ověřit pomocí funkční 
magnetické rezonance (fMRI).

Metoda fMRI je modifikovaná mag-
netická rezonance, která umožňuje ne-
přímo kvantifikovat mozkovou aktivitu 
za pomoci měření poměru okysličené 
a neokysličené krve v mozku. Jelikož 
množství okysličené krve je úměrné 
aktivaci dané korové oblasti, lze tak 
zjistit míru aktivace. Jedním z nejčas-
těji používaných stimulů pro aktivaci 
zrakového kortexu je blikající černobílá 
šachovnice. Předchozí studie ukázaly, že 
v porovnání s okem fixujícím je zrakový 
kortex aktivován podstatně méně, po-
kud je tento zrakový stimul prezentován 
oku amblyopickému. U pěti dobrovol-
níků, kteří v předchozím experimentu 
vykázali zlepšení kontrastní citlivosti, 
jsme porovnali aktivaci zrakového 
kortexu po anodální stimulaci a bez 
stimulace. Výsledky ukázaly, že po apli-
kaci anodální tDCS byl rozdíl v aktivaci 
zrakového kortexu amblyopickým a fi-
xujícím okem prakticky zanedbatelný 
(obr. 3). Bližší analýza dat odhalila, že 
tato změna v aktivaci se týkala hlavně 
zrakového kortexu V2 a V3, zatímco 
v kortexu V1, V3a a V4 tento rozdíl nebyl 
významný [6].

Tyto povzbudivé výsledky nás vedly 
k uspořádání malé klinické studie, v níž 

jsme se rozhodli spojit anodální tDCS 
a antisupresivní terapii [7] (obr. 5). Než se 
ovšem dostaneme k výsledkům tohoto 
experimentu, bylo by vhodné poodhalit 
podstatu této nové metody.

Antisupresivní terapie     

Antisupresivní terapie je založena 
na nejnovějších poznatcích o amblyo-
pii. Zatímco podle tradičního názoru 
nemá amblyopický kortex binokulární 
neurony, současný výzkum ukazuje, že 
binokulární neurony v amblyopickém 
kortexu existují, avšak jsou aktivně 
potlačeny GABA supresí [8]. U lidí mů-
žeme překonat amblyopickou supresi 
a vyvolat binokulární kombinaci tak, 
že amblyopickému oku prezentujeme 
vjem ve vysokém kontrastu a oku fixu-
jícímu vjem v nízkém kontrastu. Rozdíl 
v kontrastu mezi oběma očima pak 
kvantifikuje míru amblyopické suprese, 
která je přímo úměrná deficitu stereopse 
a (možná překvapivě) zrakové ostrosti 
amblyopického oka [9]. Pravidelným 
sledováním takového binokulárního 
vjemu je možné postupně snižovat kon-
trastní rozdíl mezi oběma očima, což 
odpovídá snižování amblyopické supre-
se. Toto snížení suprese s sebou nese 
vylepšení nejen binokulárních funkcí, 
ale i zrakové ostrosti amblyopického 
oka. Nejzajímavější na tom ovšem je, 
že se tak děje i u dospělých amblyopů 

obr. 3   Efekt anodální tDCS na aktivaci amblyopického zrakového kortexu. Barevně 
znázorněný rozdíl v aktivaci zrakového kortexu skrze amblyopické a  fixující oko. 
fMRI aktivace zrakového kortexu (spodní část obrázku) je výrazně nižší skrze 
amblyopické oko. Čím  žlutější barva, tím je větší rozdíl mezi oběma očima. Vlevo 
je tento rozdíl měřený bez tDCS. Vpravo po 15 minutách anodální tDCS je patrné, 
že rozdíl v aktivac i je zanedbatelný. L – levá strana, R – pravá strana hlavy. 

obr. 4   Antisupresivní terapie. Hrací pole 
Tetrisu je dichopticky rozděl eno 
tak, že padající tvary jsou ve vyso-
kém kontrastu prezentovány oku 
amblyopickému, vrchní dvě řady 
ležících bloků jsou v nízkém kon-
trastu prezentovány oku fixujícímu 
a zbytek bloků je v nízkém kontras-
tu prezentován oběma očím.

Slabší aktivace
amblyopickým okem

bez tDCS Anodální tDCS

L RRL

Amblyopické oko

Fixující oko
Obě oči
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dávno za kritickou periodou, což opět 
ukazuje na klíčovou roli intrakortikální 
inhibice v plasticitě zrakového kortexu. 
V současnosti je antisupresivní terapie 
založena na modifikované hře Tetris [7]. 
Vjem hracího pole je dichopticky rozdě-
len mezi obě oči – padající tvary jsou ve 
vysokém kontrastu prezentovány oku 
amblyopickému, vrchní dvě řady ležících 
bloků jsou v nízkém kontrastu prezen-
továny oku fixujícímu a konečně zbytek 
bloků je v nízkém kontrastu prezentován 
oběma očím (obr. 4). Postupem času se 
rozdíl mezi kontrasty snižuje. Úspěšnost 
ve hře, tedy úspěšné usazení padajících 
tvarů mezi ležící tvary, je podmíněna pře-
konáním amblyopické suprese. Účinnost 
této metody již byla ověřena na několika 
desítkách mladých i dospělých amblyo-
pů a v současné době se připravuje velká 
mezinárodní klinická studie, která má 
dále ověřit její účinnost.

Experiment spojující 
anodální tDCS 
a antisupresivní terapii

Vraťme se však zpět k našemu výzku-
mu. Předpokládali jsme, že pokud jsou 
antisupresivní terapie a anodální tDCS 
zaměřeny na stejný typ suprese/inhibice 
v amblyopickém zrakovém kortexu, ano-
dální tDCS zlepší výsledky antisupresivní 
terapie. Výsledky potvrdily naši domněn-
ku a ukázaly, že anodální stimulace 
významně podpořila zlepšení stereopse. 
Zatímco samotná antisupresivní terapie 
zlepšila stereopsi u čtyř pacientů, kombi-
nace obou zlepšila stereopsi u dvanácti 
ze šestnácti pacientů. Je ovšem nutno 
dodat, že anodální stimulace neměla, 
alespoň v tomto vzorku, výrazný vliv na 
zlepšení amblyopického vizu. Na druhou 
stranu kombinace obou technik vedla ke 
zlepšení vizu u několika pacientů, kteří 
předtím nevykázali zlepšení vizu pouze 
po antisupresivní terapii [10]. Anodální 
tDCS by se tedy mohla osvědčit jako 
podpůrná intervence u pacientů, u kte-
rých je standardní léčba neúčinná. 

V sérii výše popsaných experimentů 
jsme položili základ k dalšímu studiu 
tDCS a jiných neinvazivních mozkových 
stimulačních technik jako metod použí-
vaných ke zvýšení plasticity amblyopic-

kého zrakového kortexu u dospělých. Na 
základě výsledků našich studií můžeme 
soudit, že anodální tDCS:

• snižuje GABA inhibici ve zrakovém 
kortexu;

• může dočasně zlepšit kontrastní citli-
vost amblyopického oka;

• zvyšuje aktivaci zrakového kortexu při 
stimulaci amblyopického oka;

• může zlepšit výsledky antisupresivní 
terapie.

Závěr

Celkově jsou výsledky těchto studií 
velmi slibné a potvrzují, že dospělý 
mozek je plastický a že pokud je tera-
peutická intervence cílená na podstatu 
problému, má mozek kapacitu pro 
zlepšení své funkce. Naše studie byly 
první studie zkoumající vliv tDCS na 
amblyopický zrakový kortex, nicméně 
mnoho vědeckých skupin v současnosti 
publikuje velmi zajímavé výsledky expe-
rimentů i na jiných oblastech mozkové 
kůry [2]. Troufám si říci, že je jen otázkou 
času, než si tato metoda najde svoje 
místo v klinické praxi.

Daniel Spiegel, Ph.D.
McGill Vision Research Unit
McGill University, Kanada
daniel.spiegel@mcgill.ca
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obr. 5  Spojení anodální tDCS a antisupre-
sivní terapie. Pacient hraje dichop-
ticky rozdělený Tetris (antisupresiv-
ní terapie) na iPodu touch, zatímco 
jeho zrakový kortex je stimulován 
anodální tDCS.
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Optometrický 
PRIMÁRNÍ 
SCREENING
Hypertenze je hlavní příčinou 

úmrtí v rozvinutých zemích, 
současně je také jednou z příčin 
zrakového postižení u nás. Pre-
valence systémové hypertenze 
se po celém světě různí, jak 
z důvodu odlišných životních 
stylů a návyků lidí v příslušných 
zemích, tak i v závislosti na vlast-
ní použité definici hypertenze. 

Dalším důvodem, proč je důležité vě-
novat hypertenzi pozornost, je její časté 
spojení s dalšími onemocněními, jako 
je diabetes nebo hypercholesterolemie, 
nemluvě o obezitě. Tato onemocnění 
patří v České republice mezi nemoci 
s nejčastějším výskytem. 

Hypertenze a oko

V České republice se odhaduje 
výskyt hypertenze u dospělých ve vě-
kovém rozmezí 25–64 let až na 35 %, 
přičemž se s věkem zvyšuje. V naší 
republice žije přibližně 2,5 milionu hy-
pertoniků. Je to odhad screeningového 
měření na vzorku české populace. 

V očích, zejména v sítnici je zakončen 
arteriální systém, jenž je citlivý na změ-
ny krevního tlaku. Na druhou stranu je 
výhodou, že je to také jediné místo, kde 
lze cévy jasně zobrazit neinvazivními 
technikami. Proto lze na sítnici pozorovat 
i změny související s diabetem. Mnoho 
pacientů s hypertenzí je asymptomatic-
kých, neví o svém stavu a nenavštěvují 
svého praktického lékaře pravidelně. 

Přitom krevní tlak je specifický a spo-
lehlivý ukazatel kardiovaskulárních 
onemocnění, zároveň je však citlivý na 
faktory jako stres, strava, kondice, věk, 
pohlaví a denní doba. 

Cévy jsou tedy primární tkání rea-
gující na akutní zvýšení krevního tlaku. 
Zvýšený krevní tlak vytváří změny v kapi-
lárních stěnách sítnice podobným způ-
sobem, jako je tomu u diabetu. U těžké 
hypertenze může dojít až k uzávěru 
retinálních cév a následně k postižení 
zrakového nervu. 

Ve studii provedené ve Spojených 
státech amerických (The Beaver Dam 
Eye Study) bylo zjištěno, že prevalen-
ce systémové hypertenze (klasifiko-
vané jako systolický krevní tlak nad 
160 mm Hg a/nebo diastolický krevní 
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tlak nad 95 mm Hg) činí 30,9 %. U tohoto 
vzorku se pak retinopatie vyskytla v 7,8 
% u nediabetické populace a v 33,7 % 
u diabetické populace. Prevalence sys-
témové hypertenze se zároveň zvýšila 
s věkem, a to z 21,0 % ve čtvrté dekádě 
života na 50,7 % u pacientů ve věku 
nad 75 let. Tyto nálezy jsou srovnatelné 
s mnoha dalšími studiemi z celého světa, 
je tedy zřejmé, že tato problematika se 
netýká pouze české veřejnosti. 

Jak mohou přispět 
optometristé?

Měření krevního tlaku se má pro-
vádět v ordinaci u sedícího pacienta 
po desetiminutovém zklidnění s paží 
položenou na podložku v úrovni srdce. 
Správně by se mělo provést měření 3×, 
a pokud je poprvé zjištěn zvýšený tlak, 
měl by být změřen na obou pažích. 
Nejpřesnějším tonometrem je rtuťový 
tonometr s vhodně širokou manžetou 
(12 cm nebo 15 cm u obvodu paže nad 
33–41 cm a 18 cm u obvodu většího). 

Ostatní tonometry by měly být pravi-
delně kalibrovány. Nejméně přesné jsou 
běžné digitální tonometry s manžetami 
na prst nebo na zápěstí. 

Při měření rozlišujeme tlak systolický 
(tj. horní hranice tlakové vlny) a tlak dia-
stolický (dolní hranice). Oba tlaky se vyja-
dřují ve formě zlomku (například 120/80) 
a v jednotkách mm rtuťového sloupce 
(mm Hg). Za normální tlak považujeme 
hodnoty do 120–129 u systolického tla-
ku a do hodnoty 80–84 u diastolického 
tlaku. Vysoký normální tlak se pohybuje 
v rozmezí 130–139 a 85–89 mm Hg. Za 
mírnou hypertenzi považujeme hodnoty 
140–159/90–99 mm Hg. Při naměření 
hodnot tlaku 160–179/100–109 mm Hg 
hovoříme o středně závažné hypertenzi.

V naší praxi lze využít měření pomocí 
tlakoměru, nejspíše digitálního na paži, 
a hodnoty krevního tlaku zjistit jako 
součást refrakčního vyšetření. Jedním 
z prvků refrakčního měření by měla být 
anamnéza, ve které se cíleně ptáme na 
nemoci, které mohou ovlivnit zrak, proto 
i hodnota tlaku krve má své opodstatně-
ní. Je však důležité zaznamenat a zohled-

nit faktory, jako je stres, kondice, strava 
a denní doba (pohlaví a věk pacienta již 
známe). Spolu s anamnestickými údaji 
pak lze rizikového pacienta doporučit do 
vhodného zařízení za účelem vyloučení 
budoucího poškození zraku, způsobené-
ho případnou hypertenzí. 

Závěr

Měření krevního tlaku v rámci 
refrakčního vyšetření není časově nároč-
né a je finančně únosné. Někteří klienti 
by tuto službu zajisté ocenili. Zkušení 
kolegové mohou navíc přidat vyšetření 
očního pozadí. 

Mgr. Simona Bramborová, DiS.
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. David Severa
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
simona.bramborova@gmail.com

Seznam odkazů na použitou literaturu si v případě 

zájmu můžete vyžádat u autorky. 

 

©
 d

ot
sh

oc
k



22

ROZHOVOR  

Při vytváření softwaru 
je nejdůležitější 
VIZE A DOMLUVA
Dva bývalí spolužáci z gym-

názia se sešli a  vytvořili 
spolu software OpticEvidence 5 
pro menší oční optiky. Letos jej 
Lukáš Lamberský, který v sou-
časné době studuje poslední 
ročník magisterského studia 
optometrie na katedře optiky 
Přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, a jeho 
kamarád, programátor Jakub 
Vrbata, představili na veletrhu 
OPTA. 

Jak dlouho trvalo, než jste vymysleli 
a uvedli do provozu software pro optiky 
OpticEvidence 5? 

Lukáš Lamberský: Vše začalo v čer-
venci 2012, kdy jsme si na papír načrtli 
prvotní náměty. Neinspirovali jsme se 

stávajícími systémy nebo programy, 
řídili jsme se totiž podle papírových 
protokolů, tj. legislativy, a šlo nám hlavně 
o to, co optometrista nebo oční optik 
využije v praxi. Nemůžu říct, že bych 
měl přehled o všech optických systé-
mech na trhu, ale měli jsme informace, 
že softwarový program jako ten náš 
by byl potřeba. Systém OpticEvidence 
jsem zpracoval v rámci své diplomové 
práce. Programátorsky systém vytvářel 
Jakub Vrbata, můj spolužák z gymnázia. 
Hlavním cílem bylo udělat program, se 
kterým by se snadno a rychle pracovalo, 
protože některé složité softwary optiky 
nebo optometristy odrazují. Komerční 
zájem o systém vyvstal až později.

Z jakých parametrů protokolů jste kon-
krétně vycházeli? 

Lukáš Lamberský: Ve třetím ročníku 
máme na katedře optiky předmět, kdy 
studenty na optickém pracovišti navště-
vují objednaní klienti, jako by přišli do 
optiky. Podle protokolů vyplňujeme to, 
co jsme se do té doby naučili. Měříme 
zrak a věnujeme se i dalším typům vy-
šetření, vybíráme klientům brýle apod. – 
máme tedy na starosti celou zakázku. Tu 
vytváří student třetího ročníku a dohlíží 
na něj student čtvrtého ročníku.

Jak se vyvíjel software programátorsky?
Jakub Vrbata: Lukáš mi nastínil 

myšlenku, co by v systému chtěl mít 
zakomponováno a jak si jej představuje. 
Za týden jsem mu donesl prvotní verzi – 
návrh, jak by systém mohl vypadat. Ten 
jsme probrali a udělali drobné úpravy – 
dívali jsme se, co by mohlo a co naopak 
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nemohlo fungovat. Prvotní verze, kterou 
jsme napsali za dva měsíce, byla ještě 
velmi jednoduchá a neuměla to, co 
umí ta současná. Tu jsme pak pilovali 
další dva roky.

Obecně je nejdůležitější vize a do-
mluva. Lukáš měl nápad a potřeboval 
vědět, co je možné technicky. Já naopak 
vím, co funguje, nebo nefunguje po 
technické stránce, a potřebuju ujasnit, 
kam jeho nápad směřuje. Naprogra-
moval jsem vždycky proto kousek, ten 
jsme společně analyzovali a pak jsme 
pokračovali v dalších krocích. Tím se 
prakticky vyhnete bodu, kdy se vyvine 
program do podoby, kterou dotyčný 
vůbec nechtěl, protože si jej předsta-
voval úplně jinak. Proto je dobré prvně 
vytvořit pouze grafickou část programu 
bez funkcionality – klikací model, na 
kterém lze snadno poznat, zda se vývoj 
ubírá správným směrem.

Jak jste verzi konkrétně pilovali?
Lukáš Lamberský: Máme velkou 

výhodu v tom, že moji rodiče mají oční 
optiku a můžeme u nich program testo-
vat. Průběžně nás po celou dobu, co se 
program vyvíjel, informovali o tom, co 
bychom měli doplnit, co nefunguje, co 
je třeba vylepšit. Toto testování pro nás 
bylo před tím, než jsme program začali 
komerčně nabízet, moc důležité.

Používali rodiče v  optice předtím jiný 
program?

Lukáš Lamberský: Byl jsem u rodi-
čů na praxi a mnoho údajů se zazna-
menávalo papírově. Říkal jsem si, že 
evidence takto zabere větší množství 
času, kdežto program by mi údaje vytáhl 
rychleji – například to, kolikrát nás klient 
navštívil, jaké si u nás zakoupil brýle 
nebo kontaktní čočky. Všechno by tak 
bylo pohromadě na jednom místě, což 
je praktické a jednoduché.

Šlo tedy o to, přejít z papírové evidence 
na počítačový software. 

Jakub Vrbata: Program vznikl i pro-
to, že většina lidí v optikách podobný 
program ještě nemá a vedou si evidenci 
na papíře. Hodně lidí se i v současnosti 
s počítačem bojí pracovat. Myšlenka 
byla udělat jednoduchý systém, který 

umožní rychlejší hledání a který nemá 
konkurenci. Systémy pro větší optické 
provozy určitě existují, ale nám jde 
o menší optiky. Z toho důvodu je náš 
program co nejjednodušší – je v něm 
jen nezbytný systém údajů, který optici 
a optometristé doopravdy v praxi využijí.

Jaké byly konkrétní programátorské 
kroky, když bychom systém rozčlenili na 
obrazovky?

Jakub Vrbata: Prvotní obrazovka, 
která se optikovi či optometristovi 
zobrazí, je seznam zákazníků, kde klien-
tovi založíte kartu, nebo ji už založenou 
máte a můžete jej vyhledat podle jmé-
na a příjmení (další osobní údaje lidé 
neradi vyplňují, navíc se jim nechce je 
vypisovat, je tedy třeba maximální jed-
noduchosti). Zákazník má automaticky 
tímto v systému založenou kartu. Na ní 
jsou v současné době refrakce, prodej 
brýlí (zakázka) a následně brýle a kon-
taktní čočky, které si v optice klient už 
pořídil. Systém má čtyři základní části 
– refrakce, binokulární funkce, brýle 
a kontaktní čočky.

Lukáš Lamberský: U karty se ukáže 
dosavadní klientova refrakce (tj. jaké 
brýle doposud klient nosil), změřená 
pomocí fokometru. V současnosti 
jednáme s několika firmami ohledně 
propojení softwaru s optickými pří-
stroji – jakmile systém refrakci změří, 
zanesl by ji rovnou do karty sám. Dále je 
v kartě objektivní refrakce, kterou měří 
autorefraktometr, přístroj, který by měl 

každý optometrista mít. V posledním 
řádku je finální korekce – dělá se ručně, 
nebo pomocí foropteru.

V horní části karty je krátká ana-
mnéza, která se nevyplňuje, ale jed-
noduše zaškrtává. Pokud chce někte-
rý optometrista dopsat poznámku, 
kterou nelze zaškrtnout, doplnili jsme 
při dalším vývoji programu pole na 
dopsání vlastní poznámky. Do karty se 
vyplňuje i jméno vyšetřujícího, takže je 
po uložení vidět, kdo a kdy zrak měřil.

Důležité je i to, že všechna čísla 
(např. dioptrie u refrakce) jsou v kartě 
předvyplněna. Údaje je možné vybírat 
ze stupnice v roletce nebo pomocí 
šipek, což je pohodlné a rychlé.

Ukládá se v  programu i  historie 
klienta, časová osa, nebo se osa 
přepisuje?

Jakub Vrbata: Ke každé refrakci 
jsou přiřazeny brýle nebo čočky, kte-
ré na jejím základě vznikly. U každé 
refrakce se taky ukáže datum, kdy 
proběhla. U všech brýlí je navíc údaj, 
kdo je zhotovil, kdy byly vytvořeny 
a kdy byly vydány. Může se stát i to, že 
optometrista měření neprovádí, pro-
tože klient přijde už s údaji od svého 
lékaře, takže se vytvoří jen zakázka na 
brýle bez měření.

Lukáš Lamberský: Když bych se 
ještě vrátil k počáteční obrazovce, 
znamená to, že se dá jednoduše přejít 
na položku prodej brýlí bez měření. 
Ostatní optiky mají zákaznickou kar-

Jakub Vrbata a Lukáš Lamberský (zleva), tvůrci programu OpticEvidence. 
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tu, obdobně vy už jen vyplníte údaje 
klienta – zákaznickou kartu tak zkom-
pletujete a můžete ji vytisknout.

Je součástí programu i účetnictví?
Lukáš Lamberský: Vzhledem k tomu, 

že program je zatím určen jen pro menší 
optiky, účetnictví prozatím nezahrnuje.

Uvažujete o  včlenění účetnictví do pro-
gramu do budoucna, nebo to považujete 
u tohoto programu za nepraktické?

Jakub Vrbata: Uvažujeme o přidání 
podpory pro pojišťovny, což je pro vět-
šinu očních lékařů naprosto nezbytná 
věc, kterou systém musí mít, aby o něm 
vůbec uvažovali – to zahrnuje skladovou 
část i účetnictví. Do budoucna bude 
nutné, aby tyto segmenty byly součástí 
programu, ale zatím nemáme upřesně-
no, v jakém časovém horizontu.

Lukáš Lamberský: Systém by po pár 
úpravách mohl být i pro oftalmology. Jak 
už jsem se zmiňoval, jednáme o propoje-
ní s přístroji, takže bychom rádi některé 
položky doplnili a poupravili. Jednotlivé 
firmy by se spolupráci nebránily, takže 
systém pro oftalmology vidím do bu-
doucna reálně.

Budou oftalmologové karty vyplňovat? 
Narážím na to, jak dopadly elektronické 
karty pacientů.

Lukáš Lamberský: Přístroje by oftal-
mologům spoustu práce usnadnily – 
hned po změření by údaje do systému 
zanesly samy. Pokud by oftalmologové 
zanášeli jen základní údaje, karty by 
určitě vyplňovali.

Lukáš Lamberský dokončuje studia op-
tometrie, Jakub Vrbata už pracuje jako 

programátor. Co vám práce na tomto 
programu zatím přinesla a  jaké máte 
plány ohledně jeho dalšího vývoje?

L u k á š  L a m b e r s k ý :  Pr o g r a m 
 OpticEvidence jsem mimo jiné zakom-
ponoval do své diplomové práce, ve 
které píši manuál k tomuto softwaru. 
Po návštěvě veletrhu OPTA jsme získali 
spousty kontaktů. Mám už vymyšlené 
další nápady, které by program obo-
hatily. Nerad bych říkal jen nějaké sny, 
které by později nebyly zrealizovány. 
Momentálně máme v plánu propojit náš 
software se základními přístroji, které se 
v oční optice používají, jako je například 
autorefraktometr, fokometr, případně fo-
ropter. Cílem by bylo, aby se všechny tyto 
naměřené hodnoty (dosavadní refrakce, 
objektivní refrakce, zakřivení rohovky, 
nitrooční tlak, subjektivní refrakce) jed-
noduše přesunuly do našeho softwaru. 
Dále bychom i rádi vylepšili statistické 
údaje, ve kterých by se dal zjistit např. 
i konkrétní počet prodaných produktů.

Jakub Vrbata: Je to pro mě zatím 
koníček, který dělám při práci. Určitě je 
zajímavé seznamovat se s novými tech-
nologiemi a vymýšlet co nejefektivnější 
a nejjednodušší řešení problémů, které 
s vývojem přicházejí. Do budoucna by-
chom chtěli přidat podporu pro komu-
nikaci s co možná největším počtem růz-
ného měřicího hardware, což by mohlo 
být zajímavé jak pro zákazníky a pro nás, 
tak i pro dodavatele takového hardware. 
S některými firmami už ohledně toho 
jednáme a uvidíme – nebráníme se 
momentálně žádné formě spolupráce, 
a je tedy i možné, že se naše současné 
plány ještě změní.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: Eva Klapalová (1), Lukáš Lamberský 
(2, 3).

Ukázka programu: zakázka na brýle.

Ukázka programu: anamnéza a refrakce.
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STRÁNKY OÚS  

TRANSFORMÁCIA 
ŽIVNOSTI 
v očnej optike 
na Slovensku
Založenie novej firmy pod-

nikajúcej v  očnej optike, 
alebo transformovanie živ-
nosti na s.r.o. v optike je spo-
jené na Slovensku so stras-
tiplnou cestou po úradoch 
trvajúcou niekoľko mesiacov. 
Nová firma podnikajúca v od-
bore očná optika musí spĺňať 
množstvo požiadaviek, pres-
ne definovaných v niekoľkých 
zákonoch. Pri transformácii 
živnosti na s.r.o., argument, 
že ide už o existujúcu optiku 
so všetkými platnými povo-
leniami,  pre úradníkov nič 
neznamená. Z ich pohľadu je 
nová s.r.o. nová firma, ktorá 
musí opäť získať všetky po-
volenia.

1. krok: živnostenský list    

Očná optika je na Slovensku podľa 
zákona „O živnostenskom podnikaní“ 
viazanou živnosťou. Znamená to toľko, 
že okrem všeobecných podmienok 
pre prevádzkovanie viazanej živnosti, 
musíte splniť aj niekoľko osobitných 
podmienok.

Všeobecné podmienky pre prevádz-
kovanie viazanej živnosti:
 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom 
z registra trestov). 

Osobitnou podmienkou prevádz-
kovania viazanej živnosti je preukázanie 
odbornej spôsobilosti.

Preukazom odbornej spôsobilosti je:

 • doklad o získaní vyššieho odborného 
vzdelania na strednej zdravotníckej 
škole v študijnom odbore diplomo-
vaný optometrista, alebo

 • doklad o získaní úplného stredného 
odborného vzdelania na strednej 
zdravotníckej škole v študijnom 
odbore očný optik a doklad o absol-
vovaní päťročnej odbornej praxe a

 • súhlasný posudok Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Pri podávaní žiadosti na ŠÚKL však 
musíte okrem iného predložiť aj aktuálny 
živnostenský list alebo výpis z obchod-
ného registra, ktorý zatiaľ nemáte, lebo 
nespĺňate jednu z podmienok, aby ste 
mohli získať živnostenský list na očnú 
optiku, nemáte totiž kladný posudok 
ŠÚKL. Takže ako z tohto začarovaného 
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kruhu von? Je potrebné si vybaviť živ-
nostenský list na čokoľvek iné (napr. ma-
loobchod), v prípade právnických osôb 
založiť obchodnú spoločnosť a získať 
výpis z obchodného registra. Pri ďalších 
krokoch je možné použiť tieto doklady. 
Nesmieme zabudnúť na to, že založenie 
s.r.o. je finančne náročná záležitosť. Do zá-
pisu do obchodného registra musíte na 
špeciálnom účte v banke zložiť 5 000 eur. 
Ak sa budete chcieť stať hneď platcom 
DPH, môžete o to požiadať daňový úrad. 
Daňový úrad vám však vašu žiadosť 
nemusí schváliť a ak schváli, tak bude od 
vás chcieť zaplatiť zábezpeku pre DPH 
(suma môže byť rôzna až do 5 000 eur), 
ktorú musíte zložiť na jeden rok do štátnej 
pokladnice. 

2. krok: rozhodnutie 
príslušného Regionálneho 
úradu verejného 
zdravotníctva (po starom 
Hygiena)     

Pri podávaní žiadosti na ŠÚKL musíte 
okrem iných dokladov priložiť aj kladné 
rozhodnutie príslušného Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). 
Vzorové žiadosti na kontrolu RÚVZ sú 
k dispozícii na stránkach RÚVZ. Je však 
zarážajúce, že takmer každý RÚVZ má iný 
vzor tejto žiadosti, ba dokonca sa odli-
šujú aj v požadovaných prílohách. Určite 
však budete potrebovať tieto prílohy: 
 • živnostenský list alebo výpis z ob-
chodného registra,

 • prevádzkový poriadok, 
 • platná nájomná zmluva alebo výpis 
listu vlastníctva ku priestorom pre-
vádzky,

 • dokumentáciu s popisom činnosti, 
ktorá je predmetom podnikania,

 • doklady o vzdelaní v odbore,
 • správny poplatok 50 eur (kolok).

RÚVZ môže žiadať aj kolaudačné 
rozhodnutie k príslušným priestorom, 
nákres dispozičného riešenia priestorov, 
súhlas susedov, merania hluku, osvet-
lenia atd.

Prevádzkový poriadok je samostat-
nou kapitolou. Jeho vzory sú dostupné 
na internete, ale budeme sa mu podrob-
ne venovať v budúcom čísle časopisu. 

Môže sa stať, že niektoré RÚVZ budú 
k nemu pristupovať benevolentne 
a bude vám stačiť úplne stručný pre-
vádzkový poriadok. V opačnom prípade 
vám ním dokonale znepríjemnia život 
a kvôli jeho neustálemu doplňovaniu 
budete čakať na rozhodnutie RÚVZ 
celé mesiace. RÚVZ sa totiž ku každému 
požadovanému doplneniu nedostatkov 
môže vyjadrovať až šesť týždňov.

3. krok: posudok Štátneho 
ústavu kontroly liečiv      

Doklady, ktoré je potrebné predložiť 
na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpek-
cie v očnej optike v zmysle zákona 
č. 362/2011 Z. z., a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov za účelom vydania 
posudku:
 • žiadosť o vykonanie vstupnej inš-
pekcie v očnej optike – 2× (vzor je 
dostupný na internete)

Príloha k žiadosti – neoverené fotokópie 
nasledovných dokladov:
 • dispozičné riešenie priestorov očnej 
optiky s legendou – 3×,

 • kladný posudok Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva na pracovné 
priestory – 1×, 

 • list vlastníctva, resp. platnú nájomnú 
zmluvu – 1×, 

 • výpis z obchodného registra – práv-
nická osoba, nie starší ako 3 mesiace 
– 1×, 

 • súpis prístrojového vybavenia očnej 
optiky vrátane typu prístroja a výrob-
ného čísla v zmysle vyhlášky MZ SR 
č. 523/2011 Z. z. – 1×, 

 • čestné vyhlásenie o nevykonávaní 
aplikácie kontaktných šošoviek – 1×.

Ak očná optika vykonáva aj aplikáciu 
kontaktných šošoviek – súpis prístrojo-
vého vybavenia vrátane typu prístroja 
a výrobného čísla v zmysle Vyhlášky MZ 
SR č. 523/2011 Z. z.

Prevádzkové priestory očnej optiky 
musia mať osobitný priestor na:

a)  príjem poukazu, výber a výdaj 
optickej zdravotníckej pomôcky,

b)  individuálne zhotovovanie, úpravu 
a opravu optických zdravotníckych 
pomôcok,

in
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c)  aplikáciu kontaktných šošoviek, ak 
sa v očnej optike vykonáva apliká-
cia kontaktných šošoviek.

Priestory na aplikáciu kontaktných 
šošoviek musia byť stavebne oddelené 
pevnou priečkou.

Očná optika musí mať zariadenie na 
osobnú hygienu zamestnancov s prívo-
dom vody a jej odpadom.

Očná optika musí byť vybavená:
a)  nábytkom s pracovnými a úložný-

mi plochami,
b) fokometrom,
c)  zariadením na nahrievanie oku-

liarov,
d)  montážnou súpravou náradia na 

úpravu okuliarov,
e)  digitálnym pupilometrom,
f )  zariadením na ultrazvukové čistenie 

korekčnej pomôcky,
g)  automatickým alebo poloautoma-

tickým zariadením na opracovanie 
okuliarových šošoviek,

h) elektrickou stolovou vŕtačkou.

Ak sa v očnej optike vykonáva aj 
aplikácia kontaktných šošoviek, očná 
optika musí byť vybavená aj prístrojmi 
a nástrojmi na aplikáciu kontaktných 
šošoviek, ktorými sú:

a)  súprava skúšobných okuliarových 
šošoviek so skúšobnou obrubou,

b) optotyp,
c) keratometer,
d) štrbinová lampa.

Ak sa v očnej optike vykonáva aj výdaj 
optickej pomôcky pre slabozrakých, očná 
optika musí byť vybavená aj skúšobno u 
súpravou optických pomôcok pre sla-
bozrakých.

Po splnení týchto podmienok ŠÚKL 
vydá kladný posudok na prevádzkovanie 
očnej optiky.

4. krok: doplnenie očnej 
optiky do živnostenského 
listu, prípadne výpisu 
z obchodného registra         

Po obdržaní kladného posudku ŠÚKL 
sa môže kruh uzavrieť doplnením očnej 
optiky do živnostenského listu a výpisu 
z obchodného registra.

5. krok: zodpovedný 
zástupca v očnej optike     

Týmto sú splnené zákonné požia-
davky pre podnikanie v očnej optike. Pri 
ohlasovaní prevádzky na živnostenskom 
úrade musíte uviesť zodpovedného 
zástupcu v prevádzke. 

Zodpovedný zástupca je fyzická 
osoba ustanovená podnikateľom, ktorej 
prostredníctvom zabezpečuje odborné 
vykonávanie činnosti počas prevádz-
kovania živnosti. Ak právnická osoba 
prevádzkuje remeselnú alebo viazanú 
živnosť, je povinná ustanoviť zodpoved-
ného zástupcu.

Zodpovedný zástupca musí byť pri 
prevádzkovaní živnosti v pracovnom 
pomere k podnikateľovi. Výnimkou je 
len prípad, ak je ním:
 • manžel (manželka) podnikateľa,
 • podnikateľov príbuzný v priamom 
rade,

 • súrodenec,
 • ak ide o právnickú osobu, jej spoloč-
ník alebo člen,

 • ak ide o obec, jej starosta.

Zodpovedným zástupcom právnic-
kej osoby nemôže byť člen dozornej 
rady, prípadne iného kontrolného 
orgánu právnickej osoby. Zodpoved-
ným zástupcom fyzickej osoby ani 
právnickej osoby nemôže byť osoba, 
ktorej bolo zrušené živnostenské 
oprávnenie z dôvodu, že podnikateľ 
pri prevádzkovaní živnosti poruší 
podmienky alebo povinnosti určené 
zákonom ako osobitne závažné, a to 
počas troch rokov od právoplatnosti 
rozhodnutia o zrušení živnostenského 
oprávnenia.

Funkciu zodpovedného zástupcu 
nemožno vykonávať vo viacerých ako 
v jednej prevádzkarni. V opodstatne-
ných prípadoch môže živnostenský 
úrad povoliť výnimku.

Všeobecné a osobitné podmienky pre-
vádzkovania živnosti 

Zodpovedný zástupca musí spĺňať 
všeobecné i osobitné podmienky pre-
vádzkovania živnosti. K všeobecným 
podmienkam zaraďujeme: 

a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c)  bezúhonnosť (výpis z registra 

trestov).

Osobitnými podmienkami sú odbor-
ná alebo iná spôsobilosť. Tá sa preuka-
zuje dokladom o vzdelaní a potvrdením 
o päťročnej praxi v odbore.

Zodpovedný zástupca musí mať 
bydlisko na území Slovenskej republiky 
alebo iné oprávnenie na pobyt.

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac 
prevádzkarní alebo združenú prevádz-
kareň a v nich prevádzkuje remeselnú 
živnosť alebo viazanú živnosť, je povin-
ný ustanoviť jedného zodpovedného 
zástupcu, prípadne viacerých zodpo-
vedných zástupcov pre každú takúto 
prevádzkareň.

Podnikateľ je povinný oznámiť 
živnostenskému úradu tak ukončenie 
výkonu funkcie zodpovedného zástupcu 
ako aj jeho ustanovenie v lehote 15 dní.

Ak zodpovedný zástupca prestane 
vykonávať funkciu, musí podnikateľ 
v lehote 15 dní ustanoviť nového zod-
povedného zástupcu. Do ustanovenia 
nového zodpovedného zástupcu môže 
pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak 
tým neohrozí život, zdravie a bezpeč-
nosť ľudí. 

Okrem týchto formálnych záležitostí 
vás čaká ešte zaregistrovanie registrač-
ných pokladní na daňovom úrade, zmlu-
vy so zdravotnými poisťovňami (kvôli 
nim potrebujete získať na Úrade pre do-
hľad nad verejným zdravotníctvom kód 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) 
a mnoho ďalších záležitostí súvisiacich 
s fungovaním prevádzky (zmluvy s do-
dávateľmi elektrickej energie, s plynárňa-
mi, so správcom priestorov, oznámenie 
o zriadení prevádzky na obvodnom 
úrade atď.). Nezabudnite aj na poistenie 
budovy, školenie o bezpečnosti pri práci 
a protipožiarne opatrenia. 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
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Základní techniky 
hodnocení stavu 
KONVERGENCE
V minulém článku [1] jsem se 

zaměřil na téma prostého 
vyšetření, resp. změření ako-
modačních schopností našich 
potenciálních klientů z hlediska 
maximálního možného přírůst-
ku. Abychom mohli co nejpřes-
něji stanovit předpoklad dobrého 
zrakového komfortu z hlediska 
akomodačně-vergenční proble-
matiky, nemusí zjištění takového 
parametru samozřejmě stačit. 
Je nutné dodat do pomyslné 
mozaiky další nezbytný díl. 

Tentokrát bych se chtěl ze stejného 
pohledu věnovat vergenčním schop-
nostem vizuálního aparátu. Jedním 

z očekávaných cílů takového testu je co 
nejpřesnější zachycení insuficience kon-
vergence, která je jednou z nejčastějších 
binokulárních poruch s prevalencí mezi 
2,5 a 25 procenty [2]. 

Složky konvergence    

Před samotným měřením vergence 
si alespoň okrajově připomeňme několik 
základních fakt. Konají-li bulby addukční 
pohyb, můžeme mluvit o konvergenci. 
Právě tento pohyb, který je nejviditel-
nějším projevem konvergence, se však 
podle Maddoxe skládá z několika dílčích 
okulokinetických prvků. Tonická složka 
udržuje bulby v paralelním postavení 
při pohledu do nekonečna a za fyzio-

logických podmínek brání úchylce do 
dálky. Za normální nález můžeme po-
važovat hodnoty tonické vergence mezi 
2∆ exoforie a 1∆ esoforie do  dálky [3]. 
Zhodnocení této složky vergence má 
význam mimo jiné i z hlediska předpisu 
samotné korekce, kdy trend vzrůstající-
ho rozdílu mezi hodnotou heteroforie 
do dálky a tonické vergence vybízí 
k zamyšlení nad vhodností předpisu 
kompenzujících prizmatických dioptrií. 
Proximální konvergence nastává při 
přibližování předmětu fixace v konver-
genční oblasti. Je to nejrozsáhlejší složka 
konvergence, která pokrývá vergenční 
požadavky až ze 70 procent [3]. Fúzní 
část konvergence je pak tou nejjemnější 
nuancí celého procesu. Je zodpovědná 
za takové mikropohyby bulbů, které 
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umístí pozorovaný předmět do fovey 
obou očí, a dá tak vzniknout jedno-
duchému binokulárnímu vjemu. Jako 
akomodační konvergenci označujeme 
sbíhavost bulbů v souvislosti s procesem 
akomodace, který ji vyvolává a se kterým 
se vždy nachází v určitém vztahu – tzv. 
AC/A poměru [4]. 

V tomto článku se budu mimo 
jiné zabývat měřením amplitudy kon-
vergence, což je jeden ze základních 
kamenů při vyšetření zrakových funkcí 
na pracovišti očního specialisty. Tato 
schopnost je popisována tzv. blízkým 
bodem konvergence (NPC, z anglického 
near point of convergence). Je to bod, ve 
kterém dojde k rozdvojení přibližované-
ho předmětu.

Blízký bod konvergence    

K měření blízkého bodu konver-
gence je možné použít hned několik 
poměrně jednoduchých způsobů. Nej-
jednodušším a zároveň klinicky velmi 
využívaným způsobem je analogie k mě-
ření akomodační amplitudy metodou 
Push-up za použití akomodačního pod-
nětu. V tomto případě však nezjišťujeme 
blízký bod akomodace, nýbrž blízký bod 
konvergence (viz výše). Tato metoda do-
voluje zhodnocení maximálního přírůst-
ku konvergence jako celku, tedy všech 
jejích čtyř reflexních složek (tonické, 
proximální, akomodační a fúzní) včetně 
konvergence volní. Výsledek tak reflek-
tuje maximální schopnost konvergovat, 
tzv. absolutní konvergenci. Měření lze ve 
většině případů provádět bez korekce, 
avšak např. u klientů presbyopů je vhod-
né použít korekci na čtení nebo pro práci 
do blízka. Na tomto místě připomeňme, 
že zaznamenáváme okamžik rozdvojení 
obrazu, nikoliv rozostření. Zmíněná adice 
má u takových klientů napomoci lépe 
rozeznat moment rozostření od mo-
mentu rozdvojení. Jako fixační předmět 
je možné použít akomodační podnět 
typu samostatného optotypového zna-
ku 20/50 nebo Duanův test [3]. Používat 
celá slova nebo souvislý text není příliš 
vhodné z důvodu špatného rozpoznání 
okamžiku rozdvojení obrazu (tzv. break 
point). Přijatelnou možností je použití 
vertikální řady optotypových znaků, 

kde nedochází ke slévání sousedních 
písmen. Pozici NPC zjistíme přesným 
změřením vzdálenosti mezi vrcholem ro-
hovky a fixovaným objektem v okamžiku 
prvního rozdvojení. Celý proces pak 
pokračuje dalším přibližováním až do 
stavu markantnější diplopie. Výsledkem 
však nemusí nutně být pouze klientův 
subjektivní vjem nastávající diplopie, 
ale také objektivně pozorovaná ztráta 
fixace některého oka. V takových přípa-
dech se může stát, že dotyčný vůbec 
okamžik rozdvojení nezpozoruje. Proto 
je velmi důležité přistupovat při měření 
ke klientovi čelem, nebo alespoň tak, 
abychom mohli co nejpřesněji pozoro-
vat konvergenci (obr. 1), resp. případnou 
divergenci/exo úchylku fixujících bulbů. 

Následně dochází k plynulému 
oddalování, kdy upozorníme klienta, 
aby oznámil okamžik opětovného spo-
jení obrazů. Tento okamžik nazýváme 
recovery point. Jeho klinický význam 
je spatřován v možnosti srovnání jeho 
pozice s pozicí tzv. break pointu (bod 
rozdvojení při měření amplitudy kon-
vergence metodou Push-up, obr. 2). Čím 
jsou tyto dva body vzájemně vzdálenější, 

tím větší je předpoklad konvergenčních 
obtíží [3]. Také zde neustále kontroluje-
me postavení bulbů, kdy při případné 
refixaci lze opět stanovit okamžik a tedy 
i polohu bodu spojení obrazů. 

Některé studie uvádějí výrazně 
klesající konvergenční schopnost při 
opakování u symptomatických pacientů, 
přičemž u asymptomatických jedinců 
je takový vývoj méně výrazný [3]. Proto 
může být přínosné celý proces měření 
několikrát zopakovat. Samozřejmě je 
možné použít nejrůznější akomodační 
a konvergenční lavice kvůli okamžitému 
odečtení hodnot. 

Kromě výše popsané metody lze 
sáhnout také po několika dalších mo-
difikacích, jejichž cílem je převážně 
zpřesnění výsledků za účelem zachy-
cení co nejjemnějších odchylek od 
normativních hodnot. Jednou z nich je 
například použití penlight a červeného 
filtru před jedno oko (tzv. Copabianco 
test). Další možností je použití penlight 
v kombinaci s červeno-zelenými brýlemi 
(obr. 3, 4). Výhodou těchto upravených 
postupů je částečná disociace vjemů 
pravého a levého oka, snadnější rozezná-

 

obr. 1 Pozorování procesu konvergence.

obr. 2 Break point – bod rozdvojení při měření amplitudy konvergence.
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ní nastávající diplopie a izolace reflexní 
konvergence. V několika výzkumech se 
projevily poměrně zásadní odchylky ve 
výsledcích měření při srovnání klasické-
ho měření na akomodačním podnětu 
a při použití penlight s jedním červeným 
filtrem a penlight s červeno-zelenými 
brýlemi [3]. 

Obecně lze říci, že měření NPC 
vlastně nepřímo reflektuje schopnost 
pozitivní fúzní vergence (PFV) [3]. 

Abychom eliminovali vliv akomoda-
ce při zjišťování konvergenčních schop-
ností, je nutné nahradit akomodační 
podnět neakomodačním a vyřadit tak 
složku akomodační konvergence. Jako 
objekt fixace nám poslouží světelný zdroj 
(plamen svíčky, penlight). Testování pak 
probíhá jak do blízka (vzdálenost 33 cm), 
tak i do dálky (vzdálenost 6 m). Pomocí 
prizmatické lišty s bází zevně postupně 
zvyšujeme nutnost konvergenčního 
úsilí [3]. 

Studie z roku 2010 [2] srovnávala 
výsledné hodnoty měření NPC u tří 

používaných metod, mj. z hlediska 
vhodnosti použití při zjišťování kon-
vergenční insuficience [2]. Ve výzkumu 
byla použita metoda akomodačního 
podnětu, metoda s využitím neakomo-
dačního podnětu a metoda s využitím 
červeného filtru. Výsledkem výzkumu je 
doporučení použít metodu měření NPC 
za pomoci červeného filtru před jedním 
okem, a to převážně u pacientů s pode-
zřením na insuficienci konvergence. Tito 
pacienti totiž mohou předimenzovávat 
akomodační úsilí s cílem eliminovat 
konvergenční nedostatek akomodační 
konvergencí a vykazovat tak zcela stan-
dardní hodnoty. Částečnou disociací ob-
razů lze tento jev poměrně jednoduše, 
nikoliv však zcela stoprocentně, vyloučit.

Fázová konvergence    

Dalším, velmi užitečným testem je 
test schopnosti konvergence – fázová 
konvergence (volně přeloženo z ang-
lického phasic convergence; jump con-
vergence). Ačkoliv se nejedná o prosté 
měření konvergenční amplitudy, přináší 
takovýto screening poměrně užitečnou 
informaci o schopnosti nejen konvergo-
vat, nýbrž i konvergenci měnit a udržet 
ji po určitou dobu. Princip spočívá 
v rychlém střídání fixace na různě vzdá-
lené předměty, přičemž jeden z nich by 
měl být vzdálen přibližně 6 cm a druhý 
15 cm od očí pacienta. Vychází se zde 
z očekávaných hodnot konvergenční 
amplitudy. Pacienta bychom měli upo-
zornit na možné vyvolání fyziologické 
diplopie a předejít tak zmatenému 
výkladu principu. Tímto způsobem 
můžeme zjistit, resp. ověřit nejen odpo-
vídající hodnotu konvergenční ampli-
tudy, ale zároveň její flexibilitu. Jednou 
z nevýhod této metody je prozatímní 
absence normativních hodnot. Litera-
tura předpokládá orientačně 30 cpm 
u pacientů s normálním binokulárním 
viděním a přibližně 23 cpm u pacientů 
s insuficiencí konvergence. Odchylka je 
možná cca v řádu 10 cpm [3]. Vyšetřující 
praktik by měl během testování pozorně 
sledovat plynulost a rychlost aktivace, 
resp. deaktivace konvergence. Vzhle-
dem k současným pracovním návykům 
a zátěži mající vliv na zrakový aparát je 

přístup k popsané metodě poměrně 
logický. Rychlé a velmi časté střídání 
krátkých pohledových vzdáleností je 
nedílnou součástí např. běžné admini-
strativní činnosti. 

Mgr. David Severa, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
Mgr. Simona Bramborová, DiS.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
severadavid@seznam.cz
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obr. 3 Penlight.

obr. 4 Červeno-zelený filtr.

Zvolená 
metoda

Break point
Recovery 
point

Akomodační 
podnět 5 cm 7 cm

Penl ight + 
č-z filtry 7 cm 10 cm

tab. 1  Tabulka očekávaných hodnot break 
point & recovery point.
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ORTOPTIKA  

COVER TEST
Úvod

Cover test  (zak r ývací  test)  je 
jednou ze základních vyšetřovacích 
metod, která slouží ke zjištění přítom-
nosti strabizmu. Během zakrývacího 
testu posuzujeme paralelní postavení 
očí a binokulární fixaci. Cover test by 
měl být prováděn u všech dětí, u kte-
rých se provádí např. screeningové 
vyšetření zraku pomocí refraktometru. 
Screeningové refraktometry menší 
úchylky strabizmu vůbec nezazname-
nají, ale při provedení jednoduchého 
cover testu se úchylka může objevit. 
Zejména divergentní strabizmy jsou 
z 90 % diagnostikovány až při pro-
vedení cover testu, nikoliv pomocí 
screeningového refraktometru. 

Průběh vyšetření pomocí 
cover testu

Cover test se provádí na vzdálenost 
cca 50 centimetrů a 5 metrů. Je nutné 
provádět cover test do blízka i do dálky. 
Může se totiž stát, že např. do blízka 
vidíme u pacienta paralelní postavení 
očí a do dálky se objeví intermitentní 
divergentní strabizmus. 

Jak správně provádět cover test? 
Posadíme pacienta proti sobě do vzdá-
lenosti přibližně půl metru. V ruce držíme 
fixační bod, kterým může být např. hrot 
tužky, malá hračka nebo světelný bod. 
U malého dítěte je důležité, aby je fixační 
bod zaujal. Vyzveme pacienta, aby sledo-
val fixační bod. Zároveň zakryjeme jedno 
oko neprůhlednou destičkou a sleduje-

me, zdali se po odkrytí oka objeví tzv. 
fúzní pohyb (zakrytím oka znemožníme 
fúzi). Jestliže se u pacienta jedná o stav 
ortoforie, zakryté oko se neposune do 
úchylky a po odkrytí oka se neobjeví 
žádný fúzní pohyb. Oči jsou neustále 
v paralelním postavení. Při heteroforii 
dojde k vychýlení zakrytého oka, po 
jeho odkrytí můžeme sledovat fúzní 
pohyb (odkrytím oka došlo k obnovení 
fúze, proto můžeme pozorovat zpětný 
pohyb). Jedná-li se o manifestní čili 
zjevný strabizmus, vidíme úchylku stále. 
Zakryjeme-li v tomto případě strabující 
oko, druhé oko, které je vedoucí, zůstává 
v paralelním postavení a toto postavení 
se nemění ani po odkrytí strabujícího 
oka. Jestliže však zakryjeme vedoucí oko, 
můžeme pozorovat na strabujícím oku 
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pohyb, kterým přebírá fixaci. Tomuto pohy-
bu říkáme fixační pohyb. Fixační pohyb jde 
v tomto případě vždy proti směru úchylky. 
Při esoforii vidíme fixační pohyb směrem 
temporálně, u exoforie směrem nazálně. 
Když odkryjeme vedoucí oko, strabující 
oko se vrátí zpět do své původní polohy.

Při vyšetřování se používají dvě meto-
dy cover testu – intermitentní a alternativní 
cover test.

Intermitentní cover test – na pár 
sekund zakryjeme jedno oko, pak je po-
malu odkryjeme a zakryjeme zase na chvíli 
druhé oko. Sledujeme pohyby na nezakry-
tém oku a také případné pohyby na oku, 
které bylo zakryté a je pomalu odkryto. 

Alternativní cover test – obě oči 
zakrýváme střídavě rychle za sebou 
a sledujeme vyrovnávací pohyb na neza-
krytém oku. 

Při vyšetřování pomocí cover testu 
pozorujeme vyrovnávací pohyby nejenom 
v horizontálním směru, ale také ve svislém 
směru. Cover test může pomoci odhalit 
např. alternující strabizmus, jednostranný 
strabizmus s amblyopií, může také odhalit 
strabizmus s excentrickou fixací, hypoforii 
či hyperforii. Vyšetření pomocí cover testu 
provádíme vždy bez brýlové korekce. 

Musíme mít vždy na paměti, že se 
mohou vyskytnout situace, které nám 
mohou ztížit posuzování výsledků cover 
testu. Tato situace může nastat zejména při 
nystagmu, u mikrostrabizmu s excentric-
kou fixací, při velkém útlumovém skotomu, 
při anomální retinální korespondenci nebo 
také např. u pacienta s excentrickou fixací, 
který fixuje v objektivní úchylce amblyo-
pickým okem. Může se také stát, že malá 
úchylka šilhání do tří stupňů nemusí být 
cover testem odhalena.

Závěr

Prostřednictvím cover testu vyšetřuje-
me postavení očí a zjišťujeme přítomnost 
strabizmu. Je to objektivní, rychlý a jedno-
duchý test, který zvládne každé dítě.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO
andrea.jerabkova@email.cz

Literatura: 

Divišová, G.: Strabismus. Avicenum Praha 1979.

Blahopřání 
Bc. Evě Modlingerové 
k významnému ocenění

Česká společnost ortoptistek (ČSO) 
by ráda touto cestou pogratulovala paní 
Evě Modlingerové k udělení ceny Ortop-
tista roku 2013 a dále také k udělení Ceny 
za celoživotní přínos v oboru ortoptika. 
Na Ortoptistu roku 2013 byla paní Mod-
lingerová nominována členy ČSO a Cenu 
za celoživotní přínos v oboru ortoptika 
udělil paní Modlingerové výbor ČSO. 
Obě ceny převzala paní Modlingerová 
na ortoptické konferenci, která se ko-
nala 4. dubna 2014 v Praze – Horních 
Počernicích.

Paní Modlingerová začala pracovat 
jako dětská sestra. Poté nastoupila do 
ortoptické mateřské školy v Kladně, pů-
sobila také na ortoptickém pracovišti ve 
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

a v oční ordinaci MUDr. Anny Zobanové. 
Nyní pracuje ve své soukromé ortoptické 
ambulanci v Kladně. Od roku 2003 do 
roku 2009 pracovala jako předsedkyně 
ČSO. Jako jedna z mála ortoptistek se 
věnuje zejména dětem v nonverbálním 
věku. V roce 2012 se zúčastnila XII. me-
zinárodního kongresu v kanadském 
Torontu, kde vystavovala svůj poster. 
Svoji práci dělá ráda a považuje ji za 
svůj koníček.

Ráda bych paní Modlingerové ještě 
jednou pogratulovala jménem svým 
i jménem ČSO k získání těchto ocenění 
a poděkovala jí za její práci.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO

Při cover testu zakryjeme jedno oko neprůhlednou destičkou a sledujeme pohyby na 
nezakrytém oku.
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JAK TO VIDÍM JÁ  

Divadelní a  filmová hereč-
ka, absolventka Pražské 

konzervatoře. Televizní diváci 
ji znají především z  její role 
Saši v   sitcomu Comeback, 
z  retroseriálu Vyprávěj, nebo 
ze seriálu Cesty domů. Ve  fil-
mu debutovala rolí Išky v road 
movie Pusinky režisérky Karin 
Babinské. Je členkou Divadla 
Na Fidlovačce, kde hraje na-
příklad v  inscenacích Babička, 
Dům čtyř letor, Pět ve stejných 
šatech, Tř i  holky jako květ 
a nejnověji vystupuje v roli Evy 
v  jevištní inscenaci slavného 
filmu Eva tropí hlouposti, která 
měla premiéru na konci února.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Zrak používám k odhadnutí prvního dojmu, 
na ten druhý dojem používám sluch – tón 
a barva hlasu, z toho se vždycky o člověku 
dozvím nejvíc.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Když se moje kamarádka Iva Pazderková, 
známá jako blbá blondýna, obarvila na 
tmavě hnědou!

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v poslední době 
oslovily?
Obrazy Vincenta van Gogha, upravené 
ve Photoshopu jako trojrozměrné, 
úžasný pohled...

Kdy Vám naposledy oči zářily nad-
šením?
Na premiéře hry Eva tropí hlouposti, 
kterou jsme měli v Divadle Na Fidlo-
vačce. Z radosti, že se lidé bavili tak, 
jak jsme to vůbec nečekali!

Co (nebo koho) byste střežila jako 
oko v hlavě?
Mou babičku Dášenku, ta je mým 
nejmilejším člověkem. A také druhou 
babičku, po které se jmenuji, a i oba 
dědečky.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?
Když si člověk myslí, že už všechno ví. 
Myslím tím v hereckém povolání, ale 

Jak to vidí
MARIE 
DOLEŽALOVÁ
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i všude jinde. Většinou pak přijde nějaká 
malá facka na probuzení.

Nad čím přivíráte oko a nad čím na-
opak ne?
Nad chybami z nepozornosti, ty se mi taky 
stávají. Ale nepřivírám oči, když vidím, že se 
někdo nesnaží a je mu to jedno.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Karin Babinská, režisérka mého prvního 
filmu. Řekla mi dost nevybíravě, že když 
promluvím, jsem strašně nepřirozená. 
Naučila mě, že před kamerou se nemá 
hrát, ale žít.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Asi když někdo poděkuje za představení, 
nebo upřímně řekne, co se mu na před-
stavení líbilo.

Existuje výjev, na který nikdy nezapo-
menete?
Když mi přítel přinesl vloni k vánocům živý 
dáreček – našeho kocourka Felixe.

Na co se nejraději díváte?
Na Sherlocka Holmese v podání Benedicta 
Cumberbatche.

Co Vás obvykle upoutá na první po-
hled?
Když se v divadle děkujeme a jeden divák 
ze čtyř set netleská. Často tam jeden takový 
je, asi chce dát okatě najevo, že se mu to 
nelíbilo. Ale vždycky si ho všimnu a naštve 
mě taková neomalenost. 

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Vesnička Oia na řeckém ostrově Santorini. 
Říká se jí „nejfotografovanější vesnice na 
světě“. A je přesně tak krásná jako na těch 
fotkách.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?  
Ratibořice, místo, kde se odehrává Babička. 
Možná i kvůli tomu příběhu, který miluju.

Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti?
Ano, strašnou. Ale jak říká právě Babička 
Boženy Němcové: „Člověk se nemá chtít 
dozvědět, jak s ním pánbůh naloží!“

V kom vidíte hrdinu?
V Elišce Balzerové, naší nové ředitelce 
Fidlovačky. Převzala před dvěma lety 
divadlo a zachránila ho, aby neza-
niklo. A společně s Pavlem Šimákem 
tvoří novou Fidlovačku, která se vrací 
k českým autorům. Možná to jsou 
takoví lokální hrdinové z Nuslí, ale 
pro mě jsou.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Takové, abych v nich nevypadala jako 
přísná učitelka, ani jako šprtka.

Jaký vhled a  poučení Vám dává 
Vaše práce?
Poznávám různé povahy. Když do-
stanu roli, musím postavu pochopit, 
nesoudit, jen zahrát.

Co je podle Vás očividné?
Že přišlo jaro!

Co byste podnikla jako neviditel-
ná?
Jak se znám, nevydržela bych to a řek-
la bych, že jsem v místnosti. Čímž bych 
si zkazila celou „hru“!

Kdy jste naposledy přišla, viděla, 
zvítězila?
Když jsem si chtěla udělat na jaro 
radost a koupit si červené boty. Jindy 
bych je hledala třeba půl roku, ale 
tentokrát jsem přišla, viděla, vyzkou-
šela, zvítězila:-)

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: z archivu Marie Doležalové.
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VLIV ADAPTACE 
na kvalitu vidění
Adaptací  oka rozumíme 

schopnost přizpůsobit se 
rozdílným hladinám osvětlení. 
Citlivost na jednotlivé úrovně 
osvětlení zprostředkovávají na 
sítnici fotoreceptory tyčinky 
a čípky, které obsahují fotosenzi-
tivní pigmenty. Mnohé výzkumy 
se opírají o skutečnost, že část 
procesu adaptace probíhá pří-
mo ve fotoreceptorech a další 
část se uskutečňuje v nervovém 
systému sítnice.  

Adaptace oka na světlo 
a na tmu   

Adaptace na světlo probíhá v krát-
kém časovém horizontu, zpravidla 

několik sekund až desítek sekund. Náhlé 
zvýšení intenzity osvětlení je provázeno 
miózou – zúžením zornice, která chrání 
oko před oslněním. Při větším a prud-
kém zvýšení hladiny osvětlení se jako 
další obranný reflex zapojí sevření 
víček. Fotopického (barevného) vidění 
se účastní převážně čípky, které jsou 
citlivé na světelné podněty za denního 
světla. Maximum spektrální citlivosti fo-
toreceptorů lidského oka adaptovaného 
na denní světlo činí 555 nm. Vzhledem 
k vysoké koncentraci ve fovei jsou čípky 
odpovědné za centrální zrakovou ostrost 
a barevné vidění. Barevné vidění zpro-
středkovávají tři druhy čípků: krátkovlnné 
čípky, jejichž maximální senzitivita je 
v oblasti modré spektrální barvy s vlno-
vou délkou 445 nm, čípky pro střední 
vlnové délky 555 nm odpovídající žluto-

zelené barvě a čípky pro dlouhovlnnou 
část spektra náležící červené barvě při 
680 nm. Adaptace čípků na světlo je 
velmi rychlá, avšak málo vydatná. 

Úzká oblast intenzity světla, ve které 
je společně zachována funkce čípků 
i tyčinek, se nazývá mezopické pásmo 
vidění. Lze ji chápat jako přechodovou 
oblast, v níž dochází k přechodu z foto-
pického vidění (555 nm) na skotopické 
(505 nm) a naopak. Spektrální senzitivita 
fotoreceptorů je určena typem fotopig-
mentu, který je v nich obsažen. Pigment 
jodopsin náleží čípkům, rodopsin se 
vyskytuje v tyčinkách. Mezi oběma druhy 
fotoreceptorů je patrný rozdíl v jejich 
odpovědi na kontrast. V optimálních 
podmínkách registrují tyčinky rozdíl 
v kontrastu od 20 procent, čípky již od 
jednoho procenta. Čípky neplní svoji 
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funkci při hodnotách jasu menších než 
0,003 nity, avšak tyčinky mají svoji funkci 
zachovanou i při jasu vyšším než 3 nity. 
Vlivem rozdílné adaptace tyčinek a čípků 
trvá plná adaptace při přechodu ze tmy 
na světlo asi jednu minutu, v opačném 
případě při přechodu ze světla do tmy 
až hodinu.

Tyčinky plní svou úlohu zejména 
ve fázi skotopického vidění, tj. vidění za 
šera a za tmy. Jedná se o vidění neostré, 
černobílé a s centrálním skotomem. Dů-
ležitým ukazatelem adaptace na tmu je 
rychlost, s jakou klesá hladina osvětlení. 
Při pomalém snižování intenzity světla 
přestáváme rozeznávat detaily předmě-
tů, jejich barvu a tvar. Při dalším poklesu 
intenzity světla přestáváme vnímat 
předměty samotné, avšak v důsledku 
procesu adaptace je vidění zachováno. 
Proces adaptace oka na tmu je mnohem 
pomalejší než adaptace oka na světlo. 
Plné funkce tyčinek je dosaženo zpravi-
dla v rozmezí 25–40 minut, ovšem u ně-
kterých osob může dojít k plné adaptaci 
na tmu v delším časovém horizontu. 
Nezbytnou podmínkou procesu adap-
tace je přítomnost zrakového purpuru 
rodopsinu, jenž je obsažen v zevních 
úsecích tyčinek. Rodopsin je bílkovinná 
látka, jejíž název je odvozen od její cha-
rakteristické červené barvy. V rodopsinu 
je obsažen v tucích rozpustný vitamin A, 
jenž je fotosenzitivní na světlo. V případě 
lidského oka adaptovaného na tmu je 
spektrální senzitivita tyčinek shodná 
s citlivostí rodopsinu a její maximum 
odpovídá vlnové délce okolo 507 nm. 
V průběhu adaptace na tmu dochází ke 
dvěma fázím, v nichž se zvyšuje citlivost 
fotoreceptorů. V první fázi, která trvá 
5–10 minut, se rychle zvyšuje senzitivita 
čípků, zatímco adaptace tyčinek je po-
malá. Ve druhé fázi nastupuje adaptace 
tyčinek, která trvá asi 30 minut. Při adap-
taci na tmu dochází k posunu spektrální 
citlivosti fotoreceptorů z oblasti 555 nm 
ke krátkovlnné oblasti spektra (505 nm). 
Tuto přechodovou fázi od vidění fotopic-
kého k vidění skotopickému nazýváme 
Purkyňovým jevem (obr. 1). V důsledku 
Purkyňova jevu se nám jeví modrá barva 
za šera jasnější než barva červená. Ta ne-
narušuje adaptaci na tmu, funkci tyčinek 
neovlivňuje, lze ji tedy použít například 

při čtení. Nejvyšší schopnost adaptace 
se projeví v místech vzdálených 15–20 
stupňů od fovey, kde je nejvyšší koncen-
trace tyčinek.

Měření adaptace    

Měření adaptace se provádí v za-
temněné místnosti pomocí různých 
zkoušek. Princip měření adaptace spo-
čívá v určení časové závislosti prahové 
hodnoty světla, tj. nejmenšího jasu, při 
němž je vyvolán zrakový vjem. Prahová 
hodnota klesá s postupnou adaptací 

na tmu, tudíž za stejných okolností lze 
rozlišit méně jasné předměty. Ča-
sový průběh adaptace znázorňuje 
adaptační křivka. Adaptační křivka 
(obr. 2) udává vzestup citlivosti sítnice 
za nízkých hladin osvětlení. Celkový 
průběh adaptace ovlivňuje několik 
faktorů, zejména tzv. preadaptace, 
tedy předchozí adaptace na světlo. 
Je-li preadaptace uskutečněna za 
vyšších hladin osvětlení, pak bude 
časový průběh adaptace na tmu delší. 
V opačném případě, kdy je zpočátku 
vyšetřovaná osoba vystavena nízkým 
hladinám osvětlení, se čas následné 
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obr. 1 Purkyňův jev. 

obr. 2 Adaptační křivka: postupný pokles světelného prahu za tmy.
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adaptace na tmu zkrátí. Jak už bylo 
zmíněno, na adaptaci má také vliv vlno-
vá délka světla.

Poruchy adaptace lze zjistit orientač-
ně srovnávací zkouškou. V zatemněné 
místnosti porovnává lékař vzestup 
rozlišovací schopnosti vyšetřovaného 
a své vlastní. Pro tuto srovnávací zkoušku 
lze použít například hodinky se svítícím 
ciferníkem. Pro přesnější vyšetření adap-
tace se používají přístroje zvané adapto-
metry a také elektrofyziologické metody, 
z nichž je nejčastěji využívána elektroreti-
nografie. Při vyšetření adaptace bychom 
měli zohlednit skutečnost, že se jedná 
o subjektivní vyšetřovací metodu, tudíž 
nesmíme považovat každou nepatrnou 
odchylku od normálního průběhu adap-
tační křivky za patologickou.

Poruchy adaptace   

Poruchy adaptace rozdělujeme na 
poruchy adaptace na světlo a na tmu. 
Poruchy adaptace na světlo nazýváme 
oslněním. 

Oslnění je nežádoucí stav, jenž 
narušuje zrakovou pohodu či dokonce 

zhoršuje až znemožňuje vidění. Vzniká 
v důsledku nadměrného jasu, nerov-
noměrně rozložených jasů v zorném 
poli nebo při velkém prostorovém či 
časovém kontrastu jasů. Oslnění nastane 
v okamžiku, je-li sítnice nebo její část 
vystavena větší intenzitě světla, než na 
jakou je v daném čase oko adaptováno. 

Oslnění dělíme podle stupně na 
oslnění rušivé, omezující a oslepující. Ru-
šivé oslnění narušuje zrakovou pohodu 
a rozptyluje naši pozornost, přičemž si 
mnohdy ani neuvědomíme, že negativ-
ním činitelem je rušivé oslnění. V případě 
omezujícího oslnění je typická snížená 
schopnost rozlišovat detaily předmětů. 
Omezující oslnění doprovází i pocit úna-
vy, nejistoty a pokles pracovního výkonu. 
Oslnění, které znemožní vidění i na delší 
dobu, než je samotné působení zdroje 
vysoké hladiny intenzity jasu, se nazývá 
oslepující oslnění.

Oslnění lze rozdělit podle příčiny na 
oslnění absolutní, přechodové, oslnění 
kontrastem a závojové. Působením znač-
ně velkého jasu až kritických hodnot, 
při kterém se naše oči nejsou schopny 
adaptovat, dochází k absolutnímu 
oslnění. Absolutní oslnění za denního 

světla nastává přibližně při jasu 200 000 
nitů, při uměle vytvořeném oslnění při 
jasu asi 3 000 nitů. Náhlou změnou 
jasu v zorném poli může dojít k tzv. 
přechodovému oslnění. Přechodové 
oslnění narušuje zrakovou pohodu, 
avšak vlivem schopnosti adaptace oka 
za okamžik vymizí. Oslnění kontrastem 
patří mezi další typy oslnění, jehož pří-
činou jsou předměty s velmi odlišným 
jasem. Na rozdíl od přechodového 
oslnění se při oslnění kontrastem oko 
nedokáže přizpůsobit adaptací. K závo-
jovému oslnění dochází tehdy, jestliže 
pozorujeme předmět z prostředí o vyšší 
hodnotě jasu a předmět samotný se 
nachází v prostředí s nižší hladinou 
jasu. Závojové oslnění vzniká odrazy 
od překážek, kterými mohou být mlha, 
znečištěné sklo, déšť. K závojovému 
oslnění dále dochází například při po-
hledu do místnosti oknem, v němž se 
zrcadlí obloha, nebo oknem, za kterým 
je záclona. Všeobecně je tedy způsobe-
no prostředím jasnějším, kalným nebo 
s poměrně jemnou strukturou.

Podle místa na sítnici, ve kterém 
dojde k oslnění, rozeznáváme oslnění 
osové a okrajové. Osové neboli cent-
rální, foveolární oslnění vzniká tehdy, 
jestliže nepříznivá intenzita světla do-
padá do oblasti žluté skvrny. Již z názvu 
vyplývá, že k okrajovému či perifernímu 
oslnění dochází při oslnění periferních 
částí sítnice.

Důležitým činitelem, který se podílí 
na důsledku oslnění, je doba trvání 
oslnění. Po krátkodobém oslnění se roz-
lišovací schopnost oka snadno navrátí, 
pokud ovšem nepůsobí oslnění příliš 
velké intenzity. Působením dlouho-
dobého oslnění, které může být i nižší 
intenzity, se zrakové funkce snižují, 
únava přechází i na nervovou sousta-
vu a mohou vzniknout i fyziologické 
poruchy, například hyperemie spojivek.

Poruchy vidění za šera a v noci se 
nazývají hemeralopie. Rozlišujeme 
několik typů hemeralopií. 

Vzácným typem hemeralopie je idi-
opatická vrozená šeroslepost. Jedná se 
o onemocnění převážně dominantně 
dědičné. Celková i oční anamnéza je 
normální, za příčinu se považuje poru-
šená funkce tyčinek.

Při jízdě za tmy je obtížnější rozeznat chodce na vozovce, zvláště pokud má tmavé oblečení.
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Naopak poměrně častým úkazem 
bývá hemeralopie při degenerativních 
onemocněních sítnice, mezi která patří 
pigmentová degenerace sítnice, myopia 
gravis, stavy po zánětech cévnatky, při 
odchlípení sítnice či u glaukomu.

Hemeralopie bývá též obvyklým 
příznakem při zánětech zrakového ner-
vu. Přítomností hemeralopie lze odlišit 
neuritidu od městnavé papily, u níž je 
adaptace normální.

S projevy hemeralopie souvisí i ne-
dostatek vitaminu A, poněvadž syntéza 
a regenerace rodopsinu není bez pří-
tomnosti vitaminu A možná. Šerosle-
post tedy nastává při absenci vitaminu 
A nebo karotenu v potravě, rovněž i při 
poruchách jeho resorpce a metaboliz-
mu. Ke snížené až znemožněné resorpci 
vitaminu A dochází při chronickém 
postižení žaludeční a střevní sliznice. Po-
ruchy metabolizmu se projeví při jaterní 
cirhóze a chronických pankreatitidách. 
Je-li příčinou hemeralopie nedostatek 
vitaminu A v potravě, diagnóza je pro-
kázána velmi efektivně podáním stravy 
bohaté na vitamin A, která zajistí rychlou 
úpravu adaptace do normálního stavu. 
Nedostatek vitaminu A v potravě se 
nejdříve projeví u myopů, emetropové 
a hypermetropové zaznamenají poru-
chu adaptace později.

Pseudohemeralopie neboli diopt-
rická hemeralopie se projevuje při 
periferních zákalech rohovky nebo oční 
čočky. Zraková ostrost je snížená a vidění 
je horší za šera, kdy dochází k mydriáze, 
než za dne při úzké zornici.

Význam adaptace oka    

Velký význam má adaptace oka v sil-
niční dopravě. Při řízení jsou oči nejvíce 
zatíženým smyslovým orgánem. Více 
než tři čtvrtiny senzorických podnětů 
vstupují do mozku v podobě světelných 
paprsků. Ze sítnice jsou impulzy pře-
neseny do zrakového centra v mozku. 
Přenos impulzů trvá 0,2 sekundy. K řízení 
motorového vozidla nepostačí u lékaře 
pouze zkouška zrakové ostrosti a bar-
vocitu, součástí prohlídky by měly 
být testy k určení rozsahu zorného pole 
a vyšetření adaptace. 

Informace o tom, za jaký čas je člověk 
schopen se adaptovat při oslnění, se 
stává pro řidiče pomyslným návodem 
či možností předpokládat, jak korigovat 
vlastní dopravní chování v případě náh-
lých změn jasu v zorném poli. Jak už bylo 
zmíněno, zraková ostrost za denního 
světla není rovnocenná s viděním za 
šera a ve tmě. Za tmy se využívá pouze 
čtvrtina zrakových funkcí, rozlišitelnost 
jasu je nízká, naopak citlivost na oslnění 
je vysoká. Zhoršuje se i odhad rychlosti 
a zejména vzdálenosti mezi dopravními 
prostředky. V neposlední řadě je za tmy 
obtížnější rozpoznat chodce, přičemž 
důležitou roli zde hraje barva jejich oble-
čení. Bylo zjištěno, že chodec v tmavém 
oblečení je řidičem emetropem spatřen 
na vzdálenost 25–26 metrů, v šedém 
oblečení ve vzdálenosti 30–31 metrů 
a ve světlém oblečení na 38–40 metrů. 

S fyziologickým procesem stárnutí 
musí řidiči počítat s pomalejší přizpů-
sobivostí oka za šera, v přechodových 
fázích ze světla do tmy a při oslnění. 
Odhaduje se, že řidič v důchodovém 
věku vyžaduje až čtyřnásobnou intenzitu 
osvětlení vozovky, aby spatřil objekty 
stejně rychle jako řidič ve věku 25 let. 
Tyčinky zpracovávají vstupní informace 
pomaleji, prodlužuje se reakční doba, 
a tudíž se hůře vyhodnocují informace 
o pohybu objektů v zorném poli. Při 
nižších hladinách osvětlení v důsledku 
nedostatečné adaptace tak může dojít 
k podcenění rychlosti ostatních vozidel. 
Při rychle se měnících podmínkách na 
dálnici se jedná o jednu z příčin zvýšené 
nehodovosti při noční jízdě. Nejen v dů-
sledku pomalejší adaptace, ale i vlivem 
nižšího kontrastu podnětů dochází 
k prodloužení reakční doby řidiče a tím 
i brzdné dráhy. 

Starší lidé, přestože mohou mít do-
statečnou zrakovou ostrost, jsou více ná-
chylní na změny jasu a případné oslnění. 
Poruchy adaptace souvisejí zejména se 
změnou optických médií v oku. Jedná se 
především o zákaly oční čočky, jež půso-
bí jako závoj a snižují vnímání kontrastů. 
Operace katarakty patří v dnešní době 
k nejčastějším očním zákrokům. Jednou 
z příčin vzniku katarakty je ochrana sítni-
ce před ultrafialovým zářením, na které 
jsou buněčné elementy na sítnici citlivé. 

Oko se před nepříznivými vlivy UV záření 
chrání fyziologicky úbytkem lipofuscinu 
v pigmentovém epitelu sítnice a ztrátou 
průhlednosti oční čočky, jež se stává na-
žloutlou až zašedlou. Zkalené oční čočky 
jsou nahrazovány umělými nitroočními 
čočkami, které mají sítnici proti modré 
složce spektra chránit.

Fototoxicita    

Nitrooční čočky s modrým filtrem 
zajišťují o 40 % větší ochranu proti záření 
než čiré nitrooční čočky, porovnáme-li 
je však se slunečními brýlemi, vykazují 
o 50 % menší fotoprotekci než sluneční 
filtry. Tytéž nitrooční čočky mají dokonce 
o 20 % menší fotoprotekci než lehce 
nažloutlé přirozené čočky 53letého 
člověka.

Standardní nitrooční čočky (IOL) 
nevykazují negativní účinky při skoto-
pickém vidění. Nitrooční čočky o hod-
notě 20 D, které blokují modré světlo, 
snižují skotopické vidění až o 14 %, čočky 
s hodnotou 30 D dokonce o 21 %. Modré 
světlo má důležitou roli v každodenním 
rytmu života. Podstatným regulátorem, 
který řídí tento rytmus, je neurohormon 
melatonin. Jasné světlo vede ke snížené 
produkci melatoninu, zatímco nízká 
úroveň intenzity světla naopak produkci 
melatoninu zvyšuje, z čehož lze tedy 
vyvodit úzkou souvislost s modrými filtry 
nitroočních čoček a celkovým dopadem 
na kvalitu skotopického vidění.

Snížená adaptabilita řidičů 
při jízdě v mlze a za tmy    

Snížená adaptabilita řidičů při jízdě 
v mlze je další nepříjemnou okolností. 
Při jízdě v mlze se mění situace nejen 
objektivně, ale i subjektivně v prožívání 
řidiče. Mlhu hodnotí řidiči po náledí jako 
druhou nejnepříjemnější podmínku při 
jízdě na dálnici. Při jízdě v mlze řidiči 
vykazují zvýšenou zrakovou aktivitu, 
snaží se mít přehled v celkovém rozsahu 
zorného pole. Periferní části zorného 
pole jsou prozkoumávány rychlými 
očními pohyby častěji než v situacích 
s dobrou viditelností, avšak fixace ob-
jektů v periferii jsou méně časté oproti 
přijatelným viditelnostním podmínkám. 



42

Jestliže se řidič při jízdě v mlze orientuje 
podle vozidla, které jede před ním, pak 
se jeho pohled stává strnulejším, řidič 
provádí méně periferních fixací a nastá-
vá i snížené zrakové vnímání v centru 
zrakového pole. Opět dochází ke změně 
reakční odezvy řidiče. Za snížené viditel-
nosti řidič častěji reaguje s delší časovou 
prodlevou nebo nezareaguje vůbec, 
čímž se zvyšuje potřeba času od příjmu 
informace až po motorickou reakci. 

Vzhledem k poruchám adaptace za 
šera a za tmy by měli řidiči přizpůsobit 
svoji jízdu podmínkám vnějšího prostře-
dí, tedy snížit rychlost a zvýšit vzdálenost 
mezi vozidly. Měření prováděná na dál-
nici však ukázala, že za mlhy se objevuje 
spíše protichůdný postup. Za snížené 
viditelnosti volí řidič střední časovou 
mezeru (odstup) mezi vozidly, příznačně 
menší než při lepší viditelnosti. Jestliže 
se řidič při jízdě koncentruje na vozidlo 
před sebou, vede jeho strnulý pohled 
v mnoha případech ke vzniku „tunelové-
ho pohledu“, kdy se oči zaměřují na silnici 
pouze v úzkém prostorovém úseku, čímž 
se velmi zužuje rozsah zorného pole.

Dalším faktorem, který má vliv na 
adaptaci v silniční dopravě, je seřízení 
světel. Chybně seřízená světla protije-
doucího vozidla anebo pouze jeden 
svítící reflektor jsou opět varujícím signá-
lem. Problém s adaptací může nastat při 
přepínání světel potkávacích na světla 

dálková. Jestliže nedojde k včasnému 
přepnutí, hrozí protijedoucímu řidiči až 
oslepující oslnění, které může na dobu až 
4 sekund vyřadit zrakové funkce.

Potíže s adaptací můžeme pozorovat 
také při vjezdu do tunelu, kdy se střídá 
denní osvětlení s umělým osvětlením. 
S nedostatečně rychlou adaptací se 
musí vypořádat zejména starší lidé, 
jejichž reakční doba může být v těchto 
situacích i 20 sekund. Redukci rizika osl-
nění protijedoucím vozidlem a zlepšení 
podmínek vidění do dálky umožňují 
halogenová světla. Infračervené paprsky 
s vlnovou délkou nad 800 nm nenarušují 
adaptaci oka. Vyvstává však otázka, zda 
nedochází k poškození anatomických 
struktur v oku. Poškození oka se odvíjí 
od vlnové délky záření. K poškození oka 
může dojít v oblasti viditelného záření 
o vlnové délce 380–780 nm a infračerve-
ným světlem do vlnové délky 1 400 nm. 
Infračervené světlo vlnové délky vyšší 
než 1 400 nm nepůsobí negativně na 
sítnici, ale poškozuje přední segment 
oka, tedy rohovku a čočku. 

Podstatná je doba expozice a vzdále-
nost od halogenového světla. V případě 
krátké expozice může být oko poškoze-
no při extrémně krátké vzdálenosti od 
halogenového zdroje. Výrobci neumož-
ňují nastavení světlometů na plný výkon 
při nízkých rychlostech a při stání vozidla, 
aby uvedené rizikové situace vyloučili. 

Jízda v koloně nebo nucené zastave-
ní vozu jsou příkladem situací, kdy může 
dojít k prodloužení doby expozice až na 
několik minut a na krátkou vzdálenost. 
Řidič může být oslněn ze zpětného 
zrcátka, a to zejména v případě, je-li re-
flektor vozidla stojícího za ním umístěn 
ve výši zpětného zrcátka. Oslněn může 
být i spolujezdec na zadním sedadle při 
zpětném pohledu do reflektorů za ním 
stojícího vozidla. Pokud expozice trvá 
déle než 1 000 sekund (16,6 minuty), 
je doporučována bezpečná vzdálenost 
5 metrů, což odpovídá i běžné vzdále-
nosti dodržované při jízdě v kolonách, 
takže ani ve velkém dopravním provozu 
nehrozí řidičům žádné velké nebezpečí 
poškození očí halogenovými zdroji.

Závěr   

Vznik oslnění lze eliminovat několika 
způsoby – snížením jasu světelných 
zdrojů vhodnými stínidly, jejich správným 
umístěním a zvýšením jasu okolí. Přesto 
jsme každodenně vystavováni situacím, 
ve kterých je rychlá a časná adaptace oka 
velice důležitá, proto by vyšetření adapta-
ce nemělo být lidmi podceňováno. 

Bc. Lenka Pivodová
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
pivodova.lenka@centrum.cz

inzerce
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OPTICKÝ TRH
v Norsku
Dvě třetiny norského obyvatel-

stva nosí brýle nebo kontakt-
ní čočky. Celých 75 % obyvatel 
si myslí, že oční testy patří mezi 
lékařské vyšetření. Oční vyšetření 
i pomůcky si každý plně hradí; 
přesto řada Norů kupuje nejdraž-
ší výrobky: progresivní brýlové 
čočky a jednodenní čočky.

Stav oboru v Norsku    

V Norsku pracuje přibližně 1 500 
očních optiků (optometristů), z toho 
1 100 na plný úvazek. Celých 75 % očních 
optiků pracuje v tradičních optikách, kde 
se provádí optometristické vyšetření, 
prodávají a opravují se brýle a aplikují 

se kontaktní čočky. Větší část optiků 
tvoří ženy. V současné době je v Norsku 
583 provozoven rozdělených do celkem 
sedmi řetězců a nákupních sdružení. 
Pouze 8 % tvoří tzv. nezávislé prodejny.

Přibližně 3 miliony obyvatel (64 %) 
nosí brýle, asi 11 % nosí kontaktní čočky. 
Z toho 7 % nosí jak brýle, tak kontaktní 
čočky. V Norsku působí 356 oftalmolo-
gů a 35 ortoptistů.

Celkový obrat leží těsně pod hranicí 
4 miliard norských korun (530 milionů 
eur), z toho přibližně 12,5 % připadá na 
zdravotnické služby.

Názory obyvatel na výrobky a služby 
oční optiky se každé dva roky zjišťují 
v průzkumech, z nichž vyplývá, že 
Norové mají v oční optiky stále větší dů-
věru. Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že 

vyšetření očí u očního optika je lékařské 
vyšetření (obr. 1). 

Zdravotnické služby    

Norští oční optici mají dobré odborné 
znalosti, přístup k diagnostickým očním 
kapkám a také právo odeslat své pacienty 
přímo k očnímu lékaři. Profese je uznána 
jako zdravotnické povolání.

Všechny služby norských optiků si 
pacienti hradí. Není sice známo, kolik 
měření refrakce je za rok provedeno, 
avšak z celkového obratu cca 66 milionů 
eur a při průměrné ceně přibližně 66 eur 
za vyšetření se dá odhadnout, že to může 
být až milion očních vyšetření ročně. Je to 
však pouze velmi hrubý odhad.
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Brýle     

V roce 2011 byl proveden prů-
zkum s cílem zjistit údaje o obratu za 
prodej brýlových obrub a brýlových 
čoček. Do průzkumu, který prováděla 
společnost Strategy With Vision, byly 
zahrnuty optické řetězce, samostatné 
provozovny i výrobci. Ceny brýlových 
obrub i skel jsou v Norsku výrazně 
vyšší než průměrné ceny v Evropě 
(obr. 2).

Celkový prodej brýlových obrub 
činí asi 610 000 kusů. Kromě toho bylo 
v optikách prodáno 180 000 nediopt-
rických slunečních brýlí.

V roce 2011 se prodalo 1,5 milionu 
brýlových skel, z toho bylo 37 % mul-
tifokálních skel. Poměr progresivních 
a bifokálních čoček je 90 ku 10. Mine-
rální skla tvoří pouhá 2 % prodaných 
skel, 8 % tvoří skla fotochromatická. 
Podíl organických skel s indexem 1,6 
nebo vyšším činí 35 %; organická skla 
s indexem 1,5 tvoří 60 % prodaných 
skel.

Kontaktní čočky        

Velk ý  podí l  na norském trhu 
s kontaktními čočk ami mají  jed-
nodenní čočky – používá je celých 
55 % nositelů (obr. 3). Příčinou takto 
vysokého čísla může být přání nosi-
telů vyzkoušet nové a lepší výrobky 
nebo také obecně dobrá ekonomická 
situace v Norsku. Své plody jistě také 
nesou masivní marketingové akce 
výrobců v devadesátých letech, kte-
ré jednodenní čočky vychválily jako 
„nový a fantastický“ způsob nošení 
čoček.

Následující čísla udávají podíl 
jednotlivých typů kontaktních čoček: 
 • 3 % tvrdých kontaktních čoček,
 • 17 % multifokálních/monovision 
kontaktních čoček (50/50),

 • 19 % kontaktních čoček na trvalé 
nošení,

 • 31 % měkkých torických kontakt-
ních čoček,

 • 35 % silikon-hydrogelových čoček,
 • 55 % jednodenních čoček.

Internetový prodej       

Podíl kontaktních čoček prodaných 
přes internet vzrostl podle nejnovějších 
průzkumů na 19 % (obr. 4). Toto číslo 
však zahrnuje zásilkový prodej přes 
internet jakož i prodej prostřednictvím 
internetových stránek optických řetězců 
a nákupních sdružení. Předpokládá se, že 
necelých 15 % internetového prodeje 
nepatří očním optikám. 

Prodej brýlí přes internet činí odha-
dem 3–5 %, tedy přibližně stejný počet 
jako jinde v Evropě.

Tento článek shrnuje informace 
o norském optickém trhu, které přednesl 
Per Kristian Knudsen, výkonný ředitel 
Norské asociace optometristů, na loň-
ském zasedání ECOO v Málaze.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

Knudsen, P. K.: Der norwegische Markt. DOZ 9/2013, 

str. 28–29.
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obr. 4  Prodej kontaktních čoček přes internet (přerušovaně) a v maloobchodě.
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obr. 1  Podíl kladných odpovědí (Ano) na 
otázku: Je vyšetření zraku podle 
vašeho názoru zdravotní prohlídka?
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obr. 2  Průměrná spotřebitelská cena brýlové obruby (první pár) v eurech (vlevo) a průměr-
ná cena dvou brýlových čoček v eurech (vpravo).
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obr. 3  Počty jednodenních kontaktních 
čoček na předpis v jednotlivých 
zemích.
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EVROPSKÁ 
KVALITA Z ASIE?
Zajišťování kvality 
pro výrobu obrub v Číně
Přesouvání výroby do zemí 

s nízkými mzdovými náklady 
se většině výrobců v pravém 
slova smyslu vyplatí. Pro výrobu 
v zemích, jako je Čína, se dosud 
rozhodla již celá řada dodavate-
lů brýlí, ať už se jedná o  levnou 
značku nebo o  známé jméno 
s vysokými nároky na kvalitu. 
Tam, kde není uvedena země 
původu, jde většinou o Čínu nebo 
Koreu – může tomu tak klidně být 
i u kvalitativně velmi hodnotných 
brýlových obrub. 

Negativní titulky ohrožují 
image výrobce   

Zprávy, které v současnosti hovoří 
o zdraví škodlivých materiálech, ekologic-
kých skandálech a vadných, částečně do-
konce nebezpečných výrobcích, vytvářejí 
obraz enormního bezpečnostního rizika 
týkajícího se brýlových obrub vyrobených 
v Číně. Paleta možných nebezpečí je 

velká – může jít o rakovinotvorná změk-
čovadla, jedovaté laky, obsah niklu nebo 
i tříštivá skla slunečních brýlí. Tato konkrétní 
zdravotní rizika nejsou nebezpečná jen 
pro nositele brýlí; výrobce dává v sázku 
svou pověst a tím dlouhodobě i svou 
úspěšnost. Na prvním místě proto musí 
být bezpečnost ve všech směrech; cílem 
je využít velký počet výhod, které výroba 
v Asii nabízí, a současně minimalizovat 
uvedená rizika.

Dobré výrobky mají svou cenu    

Uhlídat kvalitu vyžaduje velmi di-
ferencovaný způsob sledování, bohaté 
zkušenosti – a také pořádnou porci rea-
listického uvažování. Není totiž „Made in 
China“ jako „Made in China“, což se proje-
vuje také a především v ceně výrobku. Ani 
zde totiž není možné získat dobrou cenu 
a zaručeně bezpečné výrobky neomezeně 
levně; očním optikům i spotřebitelům 
musí být jasné, že zdravotně nezávadné 
a mechanicky bezpečné brýlové obruby 

mají určitou cenu, i když byly vyrobeny 
v asijských zemích s nízkými mzdovými 
náklady. 

Vždy o krok napřed   

Jaké možnosti, povinnosti a jaká 
práva mají výrobci, oční optici a nositelé 
brýlí? Zatímco konečným spotřebite-
lům a očním optikům zbývá kromě 
označení CE jen důvěra ve značku, vý-
robci brýlových obrub musí dodržovat 
přísné bezpečnostní předpisy. Je nutné 
splňovat požadavky zákonů a tržního 
hospodářství, počínaje bezpečností 
výrobků, zajištěním optické kvality až po 
zabezpečení dodávek. Pro výrobce není 
vždy jednoduché všechno zvládnout, 
mají-li sídlo firmy v Evropě a brýle se 
přitom vyrábějí v Asii. Často je jistější, 
když tyto úkoly svěří do rukou zkušených 
specialistů, kteří pracují na místě a ušetří 
tak firmám reklamace, vracení zboží a – 
v nejhorším případě – poškození pověsti 
vadnými produkty.

2. část
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Je nevyhnutelné, aby nezávislé 
instituce, které takové specializované 
služby nabízejí, byly v těsném kontaktu 
se společenstvy, která vydávají příslušné 
předpisy. Tím jsou míněni zákonodárci 
a především oborové svazy a skupiny 
expertů, kteří vypracovávají obsahové 
základy pro později přijímané zákony. 
Zde jsou totiž definována témata, re-
levantní pro bezpečnost, a stanoveny 
požadavky, které musí plnit všichni 
výrobci a také jednotliví oční optici 
a nákupní společenství, pokud nakupují 
zboží přímo u výrobce. 

Dvakrát měř    

Ještě před samotným zahájením vý-
roby jsou auditováni možní dodavatelé 
z hlediska všeobecných požadavků na 
kvalitu, bezpečnost výrobků a spoleh-
livost dodávek. Němečtí objednatelé si 
tak mohou být jisti, že zboží vyrobené 
v Číně odpovídá jak požadavkům na 
kvalitu a bezpečnost, tak jejich indivi-
duálním očekáváním z hlediska estetiky 
a kvality. 

První zkoušky v rámci procesu kon-
troly se provádějí během výroby, takže 
případné úpravy, nutné pro pozdější 
bezpečnost výrobků, je možno provést 
již ve výrobě. Kontrola během procesu 
výroby se provádí v okamžiku, kdy 
předepsaný postup výroby dosáhne 
padesáti procent (je tedy v polovině). 
V tomto okamžiku jsou již vyrobeny pod-
statné komponenty a k dispozici jsou 
rovněž schválené vzorky dekorů, loga 
značky a další díly pro prvotní montáž. 
Kontrola v tomto okamžiku umožní roz-
poznat možné vady výrobků co nejdříve, 
kdy je ještě dostatek času a výrobních 
možností pro záchranu výrobku. Tento 
postup, označovaný také jako kontrola 
in-line, má tu výhodu, že výrobu je 
možno přechodně zastavit a ihned ji 
odpovídajícím způsobem přizpůsobit, 
pokud jsou zjištěny vady na surových 
dílech; na této úspoře času profitují 
partneři v dodavatelském řetězci. Před 
expedicí do Evropy je zboží kontrolová-
no ještě jednou. Tato kontrola spočívá 
v namátkovém odebírání hotových 
výrobků a jejich kontrole podle předem 
definovaných kritérií inspekce. 

Nebojte se označení DIN, CE 
a REACH   

Pro laiky jsou různé normy a zákony 
vztahující se k bezpečnosti brýlových 
obrub poměrně nepřehledné a navíc 
přicházejí stále nové regulativy. Jen zákon 
o zdravotnických výrobcích, pod který 
spadají i brýlové obruby, zahrnuje četné 
předpisy pro zaručení snášenlivosti s po-
kožkou a vyloučení alergických reakcí. 
Standardní kontroly dodržování těchto 
předpisů jsou popsány v normách DIN 
EN 12870 pro brýlové obruby, DIN EN 
1836 pro sluneční brýle, DIN EN 16128 
pro metodu určující uvolňování niklu. Tyto 
kontroly by měly být prováděny v nezá-
vislých laboratořích, které jsou k těmto 
účelům speciálně vybavené, a výsledky by 
měly být dokumentovány v podrobných 
zkušebních protokolech.

Kromě zákona o zdravotnických vý-
robcích se již několik let v této souvislosti 
hovoří o vyhlášce EU označované jako 
REACH, která shrnuje četná nařízení týka-
jící se používání chemikálií. Název REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals) znamená 
registraci, hodnocení, schvalování a ome-
zování chemikálií, používaných ve výrobě 
různého zboží, mimo jiné i ve výrobě brý-
lových obrub. Cílem vyhlášky je ochrana 
spotřebitelů a životního prostředí před 
substancemi, látkami a jedy škodlivými 
pro zdraví a životní prostředí. Vyhláška 
REACH platí pro všechny průmyslové 
výrobky a výrobky určené pro konečné 
spotřebitele, které jsou prodávány v EU, 
tedy i pro brýlové obruby a brýlová skla. 
Kromě toho tato vyhláška nařizuje určité 
informační povinnosti, jako je např. sdělení 
údajů o používání látek a směsí pomocí 
bezpečnostních listů. Práva na informace, 
která z toho vyplývají, se týkají především 
konečného spotřebitele, který je může 
uplatňovat vůči výrobci.

Téměř všichni známe značku CE, málo-
kdo však ví, co přesně znamená. Značku CE 
najdeme u brýlí většinou na vnitřní straně 
stranice. Tímto označením prohlašuje 
odpovědná osoba, která uvádí brýle do 
oběhu – výrobce, oční optik nebo nákupní 
společenství – že výrobek splňuje všechny 
požadavky příslušných směrnic EU. Oční 
optici a nákupní společenství, kteří ode-

bírají brýlové obruby přímo od asijských 
výrobců, se stávají tím, kdo tyto produkty 
uvádí do oběhu a nese tak plnou zodpo-
vědnost za nakupované výrobky včetně 
kompletní technické dokumentace.  

Označení CE z Číny je zčásti 
neoprávněné    

Každá brýlová obruba, uvedená na trh 
v Evropě, musí nést označení CE. V Číně 
jsou dnes proto téměř všechny vyráběné 
obruby opatřovány potiskem CE, ovšem 
ne vždy právem. Proto by každé prohlášení 
o souladu se zákonem mělo být doda-
tečně prověřeno a potvrzeno nezávislým 
zkušebním ústavem. Tato kontrola se 
doporučuje nejen z důvodů bezpečnosti 
výroby a případného poškození reputace, 
nýbrž i s ohledem na povinnou péči, vyža-
dovanou zákonodárcem.

Na bezpečné straně    

Jednotlivý výrobce obrub – nebo také 
oční optik nebo nákupní společenství – 
sám těžko zvládne výše uvedené postu-
py zajistit, případně se tyto dodatečné 
požadavky na zajišťování kvality mohou 
stát konkurenční nevýhodou: jednak 
vzhledem k nezbytným časově i finančně 
náročným cestám do místa výroby, ná-
kladným průzkumům a technickým doku-
mentacím, jednak – a to především – kvůli 
poškození reputace na základě možných 
pochybení, která není možné z domoviny 
s jistotou vyloučit. Proto řada výrobců 
převádí tyto speciální úkoly na nezávislé 
instituce s osvědčenými specialisty, kteří 
působí v Evropě i v místě výroby v Asii. Tito 
specialisté mají kromě odborných znalostí 
a zkušeností i nezbytné kulturní a jazykové 
znalosti a jsou lokálně i regionálně dobře 
propojeni. Jejich odpovídající zkušenosti 
kromě toho umožňují správný odhad rizik 
a zásah ve správném okamžiku, a to vždy 
s ohledem na přiměřený poměr nákladů 
a užitku. 

Z německého originálu přeložil 
Ing. Karel Tenk.

Literatura:  

Höckmann, Ch.: Deutsche Qualität aus Asien?, 

2. Teil: Qualitätssicherung für die Produktion von 

Brillenfassungen aus China. DOZ 5/2013, str. 30–33.
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VELETRHY  

OPTA 2014 
oslavila dvacetiny 
vysokou návštěvností
Expozice jediného veletr-

hu oční optiky, optometrie 
a oftalmologie na českém a slo-
venském trhu přilákaly 4 435 
odborných návštěvníků z České 
republiky, Slovenska a dalších 
zemí, tj. o  třetinu více než loni. 
„Návštěvnost byla nad očekávání 
výborná. Když započítáme i spo-
lečné návštěvníky veletrhů STYL 
a KABO, kteří veletrh OPTA shléd-
li, dostaneme se přes hranici pěti 
tisíc,“ uvedla manažerka veletrhu 
Věra Menšíková. Jubilejní dva-
cátá OPTA představila nabídku 
více než stovky vystavovatelů 
a téměř dvě stě značek. 

Díky částečnému termínovému 
překrytí s veletrhy módy STYL a KABO 
se nedělní návštěvníci mohli seznámit 
s trendy v oblasti oděvů, obuvi a mód-
ních doplňků. Naopak návštěvníci vele-
trhů módy z řad majitelů butiků mohli 
navštívit veletrh OPTA a prohlédnout si 
novinky v oblasti slunečních brýlí, které 
patří i do jejich nabídky. 

Exponáty oceněné 
v soutěži TOP OPTA 2014

Sluneční brýle Porsche Design P8581
Výrobce: Rodenstock GmbH
Vystavovatel: Rodenstock ČR s.r.o.

Čtecí zařízení ReadEasy+ 
Výrobce: VisionAid International Ltd.
Vystavovatel: Sagitta Ltd., spol. s r.o.

Brýlové obruby GUCCI GG 2235/N/S
Výrobce, vystavovatel: SAFILO S.p.A.

Aplikace prodejního katalogu Omega 
Optix
Výrobce, vystavovatel: Omega Optix, 
s.r.o.
 

Cenu Top Opta odborné veřejnosti 
2014 získalo digitální čtecí zařízení 
s  hlasovým výstupem ReadEasy+ 
představené společností Sagitta Ltd., 
spol. s r.o. Do hlasování o nejlepší expo-
nát se na webových stránkách veletrhu 
i v pavilonu B zapojilo více než 2 700 
odborníků.
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Jarní brýle podle OPTY 
2014

Návštěvníci, kteří letos zavítali na 
únorový veletrh OPTA, mohli zazname-
nat dva nejvýraznější jevy: dvoubarvu 
v plné síle a návrat průhledného ace-
tátu v plné parádě.

Na scéně dominují dvoubarevné 
brýle, které můžete na ulicích zazname-
nat především (ale nejen) u mladší ge-
nerace – vypadají jednoduše a výrazně. 
Jsou navíc vyrobené z materiálu, který 
se na brýlových obrubách uplatňuje 
čím dál tím více, tj. ze silikonu. 

Trik je v tom, že základem je černá 
barva (obvykle přední část brýlí), která 
je doplněna druhou výraznou barvou 
(žlutou, červenou, modrou anebo také 
kontrastní bílou). Přesně tak, prim hrají 
základní barvy a jejich kombinace, tj. 
i zelená a fialová či oranžová. Barva 
figuruje buď na stranicích, nebo, a to 
je častější případ, jsou brýle na vnitřní 
straně probarveny např. žlutě a směrem 
ven černě. 

Dvoubarva se uplatňuje i u acetátu, 
a to nejen v kombinaci černá + základní 
a výrazná: k vidění byla i kombinace 
červenobílá nebo modročervená. 

Někteří výrobci kladou důraz na 
detail: na brýlích použili ozdobný prvek 
u očnice ve tvaru hlaviček u brýlových 
šroubů – tento detail brýle ozvláštňuje 
a – kupodivu – zjemňuje.

Vracejí se rovněž typy obrub, které 
nosily již naše babičky. Liší se jen barev-
ností, nikoliv až tak tvary. A nevypadají 
prehistoricky, protože když se podívá-
me na fotografie, kdy byla naše babička 
mladá, zjistíme, jak jí to i v době, kdy byl 
nedostatek látek i brýlí, slušelo. 

Hlavním jevem je však návrat ke 
k lasickým  celoacetátovým brýlím 
a jemným tvarům. 

Barvy z průhledného acetátu, které 
se tuto sezonu budou nosit: fialová, 
modrá, zelená, červená, růžová, prů-
hledná bílá (dokážete si představit 
méně neutrální barvu než tu, která 
splývá s okolím?). 

Průhledný acetát zaručuje i těm 
barvám, po kterých byste normálně 
nesáhli, že budou vypadat decentněji, 
než by se jevily v plném probarvení. 

Tygrované brýle  jsou pořád v kurzu, 
k vidění byly kromě klasických i acetáto-
vé modročerné nebo zelenočerné. Tvar 
je obvykle hranatější než u jednobarev-
ných acetátových brýlí.

Tvary brýlí:
kočičí oči pro ženy (ale ne přehnaně 
výrazné), hranaté (drobnější) a typ ve 
tvaru plytkého písmene U, očnice naho-
ře je rovná. Nezmarem jsou také pilotky. 
U slunečních brýlí přidejte k uvedeným 
tvarům něco navíc, jsou vždy větší kvůli 
zornému poli a ochraně oka, ale obří 
maxibrýle již prim nehrají.

V příštích číslech vás postupně pro-
střednictvím rozhovorů s výrobci či dis-
tributory seznámíme s brýlemi a přístroji, 
které nás na veletrhu nejvíce zaujaly – 
získaly totiž ceny TOP OPTA 2014, nebo 
se zařadily mezi nominované. 
Dozvíte se tedy průběžně:

•  od Ing. Zbyňka Siegela o novém rohov-
kovém keratografu Oculus s kerato-
metrickou přesností, který má několik 
funkcí navíc, protože lidé čím dál tím 
častěji používají kontaktní čočky;

•  od Ing. Roberta Kebla o moderních 
brýlích Pepe Jeans, které zaujmou 
v evropském měřítku barvou i tvary; 

•  od Davida Sedláka o brýlích SPY, 
které dbají na nové materiály a sázejí 
celosvětově nejen na klasiku, ale i na 
odvážnost;

•  od RNDr. Josefa Čiháka o nové le-
gislativě a nestátním zdravotnickém 
zařízení (brýle již nebude moci nabízet 
neoptik); 

•  a od vizážisty Pavla Bauera o tom, jak 
se vkusně líčit, nosíte-li brýle.

V tomto čísle si na následující straně 
představíme ultrazvukové brýle a sys-
tém ReadEasy+, který lidem slouží jako 
lupa a čtečka, a v rozhovoru na stra-
ně 22 se dočtete o systému pro optiky 
 OpticEvidence 5, který vymysleli student 
Bc. Lukáš Lamberský z Univerzity Palac-
kého v Olomouci a programátor Jakub 
Vrbata.

Z veletrhu OPTA 2014 
zaznamenala Eva Klapalová.
Foto: autorka a Petr Gabzdyl.

 

Návrat acetátu v plné parádě: všimněte si 
barevnosti brýlí (fialová, červená, tyrkysová 
i šedá).

Italská společnost Safilo uvedla kolekce 
svých prémiových značek na módních 
přehlídkách.

Dvoubarva v podobě červená a bílá – všim-
něte si tvaru kočičí oči a detailu v podobě 
šroubku u očnice (detail dělá brýle).

Opět dvoubarva, tentokrát v  kombinaci 
červená a modrá.

Tygrovaný vzor očnic ozvláštněný o acetáto-
vé protažení ve tvaru kočičího oka od Fendi.
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Ocenění z tradiční soutěže TOP OPTA 
2014 o nejlepší exponát na veletrhu 
OPTA si odneslo všestranné čtecí zařízení 
ReadEasy+, které spojuje vlastnosti počí-
tače a čtečky. Svým majitelům umožňuje 
digitální výstup tištěného podkladu nejen 
v klasickém formátu dokumentu, ale i ve 
zvukovém provedení.

Podrobnosti o přístroji nám ochotně 
sdělil Jaroslav Kavan ze společnosti 
Sagitta Ltd., spol. s r.o., která je výhradním 
distributorem této novinky na náš trh.

Pro koho je čtecí zařízení ReadEasy+ 
určeno?

Zařízení je určeno lidem se zrakovým 
handicapem. Fungování přístroje je nasta-
veno tak, aby jej dokázal ovládat například 
i nevidomý člověk, který má minimální 
zkušenosti s počítačovými technologiemi. 
Prakticky se jedná o uživatelsky jednodu-
chý počítač. 

Jak toto zařízení funguje?
Přístroj ReadEasy+ má zabudova-

ný dvoujádrový procesor, paměťový 

disk a pracuje se systémem Windows 7 
a Microsoft Office. V praxi to funguje tak, že 
majitel zapne zařízení a pod přístroj umístí 
jakýkoliv dokument. Je možné propojení 
i s televizí nebo monitorem. 

Po zapnutí přístroje není potřeba 
cokoliv nastavovat. Stačí zmáčknout 
tlačítko a během deseti sekund je do-
kument nasnímán ve všech známých 
počítačových formátech jako word, 
excel nebo pdf. ReadEasy+ nabízí i zvu-
kový formát. Text si sám převede a do 
pěti minut z něj udělá zvukovou stopu, 
kterou pak stačí přehrát.

Jaká je pořizovací cena přístroje?
Přístroj ReadEasy+ stojí 69 000 korun. 

Zařízení vozíme klientům domů, nikdy je 
neposíláme poštou. Chceme se postarat 
o to, aby zákazník uměl po převzetí pří-
stroj ovládat. Doposud jsme jich prodali 
kolem padesáti a klienti jsou maximálně 
spokojeni. To nás samozřejmě těší. Ještě 
musím podotknout, že dodáváme jedno 
z nejlevnějších čtecích zařízení na trhu, 
ačkoliv ReadEasy+ patří ke světové špičce. 

Historie čtecích zařízení je poměrně 
mladá. První zařízení v obdobném prove-
dení jako ReadEasy+ se objevilo na světo-
vém trhu před třemi a půl lety. Na český trh 
se čtečku povedlo dostat až za rok a půl, 
neboť Česká republika zahraniční partnery 
příliš nelákala. Nakonec jsme rozhodli, že 
se budeme podílet na vývoji přístroje. Na 
český trh dodáváme ReadEasy+ asi půl 
roku a jedná se již o třetí generaci.

Společnost Sagitta Ltd. ,  spol. 
s r.o., prodává kromě čtecího zařízení 
 ReadEasy+ také ultrazvukové brýle, které 
rovněž vystavovala na veletrhu OPTA.

V současnosti vás každý nový auto-
mobil při couvání varuje před překážkou 
ve směru jízdy. Na podobném principu 
fungují i ultrazvukové brýle z Kanady, 
které jsou určeny pro osoby se zra-
kovou vadou. „Zastaví vás třeba před 
otevřeným oknem, větví a podobně,“ říká 
Jaroslav Kavan z firmy Sagitta.

Brýle jsou vhodným doplňkem 
pro nevidomé osoby. Upozorňují totiž 
na překážky, které člověk nezachytí 
slepeckou holí. Jaroslav Kavan ovšem 
podotýká, že slepeckou hůl je nadále 
nutné držet v ruce. „Nejde o to, že si člo-
věk tyto brýle pořídí, zahodí hůl a vyrazí 

do terénu. Brýle slouží jako neviditelný 
štít před obličejem.“

Brýle upozorňují na překážky prostřed-
nictvím nastavitelné intenzity vibrací v ob-
lasti spánku. Detekční vzdálenost je až tři 
metry. Při nošení zatíží hlavu jen o 75 gramů. 
Cena brýlí je 4 200 Kč včetně daně.

O fungování brýlí se stará integrovaná 
dobíjecí baterie, která vydrží dvanáct hodin 

nepřetržitého provozu. „Ovšem mohu 
říct, že brýle máme v nabídce už rok 
a půl a zatím jsem je ani jednou nena-
bil. Spotřeba je tudíž minimální,“ uvedl 
Jaroslav Kavan.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný.
Foto: Petr Gabzdyl.

ReadEasy+ umí i předčítat

Ultrazvukové brýle jako parkovací systém 
na obličeji
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Trendy podle veletrhu 
MIDO 2014
Pro ty, kdo navrhují brýle, je ty-

pické, že si na sebe vezmou 
odvážnější modely než běžní 
nositelé, protože tím testují hra-
nice svého oboru. MIDO, které 
letos proběhlo v prvních třech 
březnových dnech, trendy na rok 
2014 rozdělilo na deset oblastí 
a propojilo je přitom pravidlem: 
Nasaďte si brýle a pravidla pusť-
te z hlavy.

 
Veletrh MIDO se letos rozhodl 

pro chytrý tah, přitáhnout k brýlím 
především veřejnost .  Výsledkem 
byla akce Midounvolto, kdy se vele-
trh přelil z výstaviště do ulic města. 
V ulicích byly rozmístěny obří brýle-
-sochy, u kterých se lidé fotili (tyto 
maxibrýle se pak staly také součástí 

dekorací přímo na veletrhu). Záro-
veň se s výraznými brýlemi na nose 
pohybovali ulicemi Piazza della Scala, 
Galleria Vittorio Emanuele a Piazza del 

Duomo manekýny a manekýni. Akci 
předcházela kampaň na sociálních 
sítích a reklama v podobě grafitti 
umístěná na chodnících. 
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Veletrh byl tradičně rozdělen na 
sekce Mido Tech (přístrojová optika 
a komponenty), pavilon asijských vý-
robců, pavilon 13 a 15 s trendy z celého 
světa a pavilon 22 s brýlovými čočkami 
a technologiemi, které používají návrháři 
brýlí při navrhování nových modelů. 
V pavilonu 24 (Mido Design Lab) se sešli 
výrobci zaměření na design a testování 
nových modelů.

 Letošní trendy z veletrhu MIDO 
v kostce: pečlivost, preciznost a jedno-
duchost, jemné tvary, důraz na nové 
materiály, retroinspirace, průsvitné barvy 
typu šerbet i ostré barvy, odvážné, až 
divoké modely, intelektuální styl.     

Trendy pro rok 2014

Zabarveno
Letos je barevná škála opravdu široká 

a je z čeho vybírat: tmavě modrá, růžová, 
červená a šedá, ale také průsvitná bílá 
(letos zajímavý fenomén), fialová, žlutá či 
oranžová zjemní rysy toho, kdo si obruby 
v těchto barvách nasadí. 

Černá vede
Černá s drobnými zdobnými detaily 

nikdy z pole brýlové módy nevymizí. 
Letos je ve větší oblibě než kdy jindy. 
U černé jsou povoleny všechny tvary – 
maxitvary, minitvary, motýlí oči, brýle 
hranaté, s minicvočky a kamínky. 

Zeleň
Barvy zeleni si jistě dokáže čtenář 

doplnit sám – od peprmintové až po 
průsvitnou jemnou zeleň. Podle návrhá-
řů sluší všem typům vlasů i očí. Zelená 
však není jen barva, ale také krédo pro 
výrobu ekologických obrub z přírodních, 
biologicky rozložitelných materiálů.

Želvovina
Opět – spolu s černí a obrubami 

pilotkami – evergreen. Želvovinové ob-
ruby mají letos výraznější tvary – upoutá 
tvar motýlí oči (maxitvar) či obří kulaté 
brýle. Želvovinové brýle jsou dobře 
vymyšlené v tom, že se jako neutrální 
styl ideálně kombinují s výrazným oble-
čením i doplňky.

Spoj dvě kapky aneb pilotky
Pilotky jsou nesmrtelné, navíc 

tento univerzální tvar volí ženy i muži. 
Nosit se začaly již ve dvacátých le-
tech, oblíbené byly mezi filmovými 
hvězdami (herci Clark Gable nebo 
Robert Redford), ale hlavní vlnu za-
žily v letech sedmdesátých (zpěváci 
Cher, Jim Morrison). A nosil je také 
neodolatelný Tom Cruise ve filmu Top 
Gun z roku 1986. V současnosti jsou 
v nabídce kovové, ale i z acetátu či si-
likonu. Jsou lehké, mají vždy tónovaná 
skla a nejlépe sluší lidem s vysokými 
lícními kostmi.

Zamaskováno aneb brýle obepínající
Klasické brýle obepínající oči vsadily 

na výrazné barvy a maxitvary. Návrháři 
se inspirovali ochrannými štíty u dělnic-
kých profesí. Tento typ se hodí pro úzký 
tvar obličeje, protože se jím vyrovnávají 
vertikální a horizontální linie.

Sojka: zlato, stříbro a třpytky
Inspirace orientem je patrná. Nositel-

ka takových brýlí volí výrazné a zdobné 
kusy, aby byla nepřehlédnutelná. Zlato, 
stříbro, měď, perly, kamínky – jde až 
o pohádkovou iluzi, která může nabýt 
podoby magické, či agresivní až tragické 
(moudrá Šeherezáda, Sněhurka s perla-
mi, ale taky macecha v téže pohádce).

Zrcadlo, zrcadlo...
Přelom století zrcadlovkám na 

molu nepřál, protože v sobě nesly záro-
dek kýče. Teď se však vracejí v plné síle 
a hned v několika barvách a tvarech – 
od kulatých až po tvar kapek. 

Z tiskových podkladů veletrhu MIDO infor-
mace vybrala a přeložila Eva Klapalová.
Foto: Fast-com srl.
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NOVÁ FORMA 
STUDIA 
na LF MU v Brně
Úvod

Masarykova univerzita je jednou 
z nejvýznamnějších vzdělávacích a vě-
deckých institucí v České republice 
a uznávanou středoevropskou uni-
verzitou s demokratickými tradicemi, 
prosazovanými již od jejího založení 
v roce 1919. Již několik let je nejžádanější 
vysokou školou v České republice. V sou-
časnosti sestává z devíti fakult s více než 
200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také 
významným sociálním a kulturním akté-
rem v jihomoravském regionu. Masary-
kova univerzita poskytuje vysokoškolské 
vzdělání v širokém spektru tradičních 
i moderních univerzitních disciplín a je 
jednou z nejrychleji rostoucích vzdělá-
vacích institucí v Evropě. V posledních 

letech se na Masarykovu univerzitu 
hlásí nejvíce studentů ze všech českých 
univerzit, a přitom si zachovává vysokou 
míru výběrovosti při jejich přijímání. Zá-
sadní důraz klade Masarykova univerzita 
na mezinárodní spolupráci s prestižními 
zahraničními univerzitami a vědeckými 
institucemi. Podporuje stálou výměnu 
vědomostí, myšlenek, informací, vědec-
kých pracovníků, pedagogů a studentů 
se světem a zajišťuje rovné příležitosti 
v přístupu ke vzdělání a svobodnému 
bádání. Univerzita se intenzivně zapojuje 
do mobilitních aktivit a výzkumných pro-
gramů Evropské unie a dalších zemí, díky 
nimž mohou studenti po bakalářském 
a magisterském studiu na jiné vysoké 
škole navazovat magisterským nebo 
doktorským studiem na Masarykově 

univerzitě. Stejně tak studenti Masary-
kovy univerzity mají možnost studovat 
v zahraničí a poté se opět vrátit na svoji 
domovskou univerzitu. 

Profil Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta stála u zrodu druhé 
české univerzity v roce 1919. Od počátku 
bylo jejím posláním vzdělávání budou-
cích lékařů, odborných a vědeckých 
pracovníků ve zdravotnictví. V průběhu 
její více než osmdesátileté existence zde 
působilo mnoho světově uznávaných 
odborníků. V pedagogické oblasti jsou 
nadále rozvíjeny činnosti zaměřené na 
podporu integrace se systémem evrop-
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ských vysokých škol, zejména lékařských 
fakult. Současně je věnována pozornost 
zajištění odpovídající kvality výuky, v kli-
nických oborech studia lékařství je kladen 
důraz na rozvoj klinických dovedností 
a praktických postupů. Fakulta poskytuje 
vzdělání v tradičních studijních oborech 
všeobecné lékařství a zubní lékařství. 
Studium všeobecného lékařství je stále 
častěji vyhledáváno zahraničními studen-
ty, neboť probíhá i v anglickém jazyce. Ve 
specializovaných bakalářských studijních 
oborech jsou vzděláváni především 
pracovníci nelékařských zdravotnických 
profesí (fyzioterapie, nutriční terapeut, 
optika a optometrie, radiologický asistent, 
všeobecná sestra, zdravotní laborant, 
výživa člověka, porodní asistentka). Jejich 
další specializace je možná v rámci studia 
v navazujících magisterských a doktor-
ských programech. Fakulta rovněž na-
bízí programy celoživotního vzdělávání. 
Studenti mají možnost vycestovat do 
zahraničí v rámci programu Sokrates/
Erasmus a prázdninových odborných pra-
xí v zahraničních nemocnicích. Absolventi 
LF se uplatňují v mnoha zdravotnických 
lékařských i nelékařských profesích a řada 
z nich nachází své místo na prestižních 
výzkumných pracovištích. 

Vznik nové formy studia 
v České republice

Dne 27. listopadu 2012 zástupci 
Katedry optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně (dále jen KOO LF MU) pod vede-
ním doc. MUDr. Svatopluka Synka, CSc., 
navštívili University of Applied Sciences 
Velika Gorica v Chorvatsku. Cílem této 
návštěvy bylo završení spolupráce, která 
mezi oběma školami trvá již několik let. 
V rámci programu Erasmus došlo již 
k několika výměnným pobytům peda-
gogů z obou fakult. V roce 2011 a 2013 
se studenti z Veleučilište ve Velike Gorici 
aktivně zúčastnili 2. a 4. ročníku Celostát-
ní studentské konference optometrie, 
která byla organizována KOO LF MU. 
V roce 2012 naopak zástupci vyučujících 
a studentů z LF MU v Brně vyjeli předná-
šet na první konferenci optometrie pro 
střední a jihovýchodní Evropu (OCCSEE) 
do Opatije (Chorvatsko). 

Po vyjasnění základních fakt a tech-
nických detailů studia se dne 28. listo-
padu 2012 podařilo za účasti zástupců 
obou kateder a starosty města Velika 
Gorica Dražena Barišiće slavnostně po-
depsat důležitou mezinárodní smlouvu, 
která přinese českým i zahraničním stu-
dentům možnost získat vzdělání v kom-
binovaném studiu v oboru optometrie. 
Na výuce se budou podílet především 
odborníci z pracovišť v České republice 
(FN Brno, FN u sv. Anny v Brně, Dětská 
nemocnice v Brně a KOO LF MU v Brně), 
ale také odborníci ze zahraničí. 

Na podzim 2013 se obor Optome-
try podařilo akreditovat, a  proto je 
možné od akademického roku 2014–
2015, studijní období podzim 2014, 
přijmout první zájemce o  navazující 
magisterské studium optometrie v an-
glickém jazyce, kombinovaná forma.

K optometrii, nejdéle vyučovanému 
oboru z bakalářských i navazujících magi-
sterských studijních programů na LF MU, 
a nejmladší ortoptice se tedy přidává další 
program, který otevírá možnosti studia 
pro posluchače ze zemí Evropské unie 
i mimo ni.

Podrobné informace pro případné 
zájemce podá studijní oddělení LF 
MU, Centrum pro zahraniční studi-
um LF MU nebo přímo vedení Ka-
tedry optometrie a ortoptiky LF MU.
Kontakty jsou uvedeny na webových 
stránkách www.med.muni.cz nebo 
www.is.muni.cz.

Mgr. Sylvie Petrová 
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
a Klinika nemocí očních a optometrie FN 
u sv. Anny v Brně
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STUDIUM 
OPTOMETRIE 
V NĚMECKU
Studium v  zahraničí je sen 

každého z nás, avšak obavy 
z jazyků, nových lidí a kultur jsou 
veliké. Každý z nás se jednou 
zamyslel nad tím, jaké by to bylo, 
kdyby uměl jazyk své vysněné 
země a mohl v ní studovat. Jenže 
jazyk není překážkou, a pokud 
chcete, zvládnete všechno.

Po přijetí na magisterské studium 
optometrie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci jsem se 
po prvním úspěšně zvládnutém semest-
ru rozhodovala, co dál. Nabídka vyjet do 
zahraničí byla lákavá, ale univerzita ve 
Španělsku vyučuje pouze ve španělštině, 
kterou neumím. Zato německá univerzi-
ta vyučuje v němčině i angličtině. Řekla 

jsem si, třeba je tohle právě to, co celý ži-
vot hledám. Německy sice neumím, což 
ve mně neustále vyvolávalo obavy, ale 
touha po zdokonalení angličtiny a samy 
sebe, touha poznat nové přátele a zjistit, 
jak funguje optometrie v jiném státě, 
byla silnější. Když pominu nekonečné 
papírování, běhání z úřadu na úřad, za-
řizování účtu, dlouhé čekání na vyjádření 
a drobné komplikace, nakonec jsem byla 
šťastná, že udělám v životě velký krok, za 
který na mě budou všichni pyšní. 

První příjezd do Německa byl pře-
kvapivý. Město Aalen se nachází mezi 
kopci s lázněmi a spoustou míst na 
sportovní vyžití. Po prvotním seznámení 
však byl čas zaměřit se na to, kvůli čemu 
jsme s děvčaty vážily cestu dlouhou přes 
750 km až do Aalenu v oblasti Bádenska-

-Württemberska. Univerzita v Aalenu má 
několik částí pro studia s technickým 
zaměřením a samostatnou budovu pro 
optometrii. Uvnitř se nacházejí studov-
ny, kde se studenti po škole scházejí 
a společně probírají všechny problémy 
z výuky. Profesoři jsou přátelští, pomo-
hou s jakýmkoliv problémem a vysvětlí 
cokoliv, o co je požádáte. Vím, že to 
není nic neobvyklého, protože stejnou 
péči dostávám i na fakultě v Olomouci 
od svých vyučujících, bála jsem se však, 
že profesoři z Německa budou chladní 
a k zahraničním studentům odměření. To 
se naštěstí nepotvrdilo a tamní profesoři 
nám pomohli celý půlrok zvládnout i se 
všemi problémy a dotazy.

Proces studia optometrie v Němec-
ku je odlišný. Změna je patrná už u ba-

ZE ŽIVOTA ŠKOL  
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kalářského programu, který trvá 3,5 roku, 
zatímco magisterský program 1,5 roku. 
Studium není zakončeno státní závě-
rečnou zkouškou, ale pouze obhajobou 
bakalářské nebo diplomové práce. Stu-
denti na škole skládají zkoušky během 
semestru, na který mají pouze jeden 
pokus, a další rok ho mohou opakovat. 
Tato minimální možnost opakování 
zkoušek nutí studenty, aby byli průběžně 
dokonale připraveni, pak není nutné 
znovu opakovat tyto předměty u státní 
závěrečné zkoušky. Další zvláštností na 
oboru optometrie je to, že část studentů 
se může rozhodnout pro kombinované 
studium optometrie a audiologie. V ho-
dinách se učí řešit problémy spojené se 
sluchem, včetně vymodelování a výroby 
nasazovacích sluchátek. Bakaláři jsou 
zaměřeni na oblast binokulárního vidění, 
fyziky, matematiky, měření a vyšetřování, 
aplikaci kontaktních čoček a broušení 
brýlí. Studenti magisterského studia už 
se zaměřují na statistiku a více lékař-
ských oborů spojených s patologií oka. 
V hodinách věnovaných kontaktním 
čočkám probírají měkké kontaktní 
čočky, jejich aplikaci a s nimi spojenou 
patologii. V další části následuje rozvoj 
znalostí o tvrdých kontaktních čočkách 
a studenti se také zaměřují na praxi 
přímo s pacienty. V brýlové technologii 
se probírá, jak brousit a opravovat čočky.

Část bakalářských předmětů, jako je 
komunikace s klientem, management 
optometrie a audiologie, probíhá v an-
glickém jazyce a studenti se zde učí, jak 
komunikovat v angličtině s klientem 
a vysvětlovat různé definice z oblasti 
optometrie. Také jsme si zkusily fyziku 
v angličtině. Tento předmět je podobný 
paprskové a vlnové fyzice, kde se řeší 
různé zákony a fyzikální pojmy. Studium 
tohoto předmětu je zakončeno testem 
a seminární prací v délce 15 stran. Po 
stránce jazykové vybavenosti jsou stu-
denti opravdu na vysoké úrovni a byli 
nám velmi nápomocni při německy 
mluvených přednáškách.

Z předmětů týkajících se vyšetřování 
refrakce je ve studijním programu za-
hrnuta objektivní a subjektivní refrakce 
a refrakce 1, 2. Týdně studenti navštěvují 
okolo tří hodin přednášek, kde si každý 
z nich připravuje prezentace a učí své 

spolužáky. Ti řeší problémy do nejmen-
ších podrobností, dokud nepřijdou na 
správnou odpověď. Sem tam se sedělo 
v úplném tichu déle, než je zdrávo, ale 
nutit studenty přemýšlet také nebylo 
k zahození. Po přednáškách tráví studen-
ti až deset hodin týdně ve vyšetřovacích 
laboratořích, učí se a opakují všechno, 
co se v týdnu naučili. Velký důraz je 
kladen na skiaskopii. Všichni musí umět 
skiaskopovat na fantomovi pomocí brý-
lových čoček, skiaskopických lišt nebo 
foropteru, a to jak cylindro-cylindrickým, 
tak sféro-cylindrickým postupem. Stej-
ný postup pomocí všech metod musí 
dokonale zvládat i na klientovi, a to 
bez rozkapání a předchozích informací 
z autorefraktometru. Optometristé vět-
šinou používají skiaskop a naměřené 

hodnoty následně doladí subjektivně 
na pacientovi. 

V předmětech zahrnujících praktické 
dovednosti, jako jsou předměty brouše-
ní a brýlová technologie, mají studenti 
k dispozici obrovské laboratoře, které 
jsou vybaveny několika brusy různých 
firem. Hlavním dodavatelem přístrojů je 
společnost Carl Zeiss. Předmět brýlová 
technologie je rozdělený na dvě části. 
V té první se učí, jak přizpůsobit brýlovou 
obrubu anatomii obličeje, vybrousit jed-
noduché spojné, rozptylné a cylindrické 
čočky. Následně se učí broušení prizmat 
a fazety se dělají ručně. Každé hotové 
brýle jsou anatomicky upraveny a za-
baleny do velkých papírových krabic. 
Po nějaké době se tyto krabice připraví 
a odešlou do Afriky jako základní pomoc 

Skupina studentů z programu Erasmus – nahoře zleva Pavla Šinoglová a Kent Lee, dole 
zleva Jitka Losíková, Pavla Přibylová a Klára Kysilková.

Spolužačka Pavla Přibylová s vlastnoručně vyrobenou obrubou.
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sociálně slabým klientům. V další části 
se vyučuje, jak ručně vyrábět brýlové 
obruby z plastových polotovarů a ná-
sledně brousit brýle podle receptu pro 
zákazníky. V tomto předmětu mohou 
studenti trávit až sedm hodin týdně.

V budově pro výuku optometrie je 
nejzajímavější první patro, kde se na-
chází místnosti věnované kontaktním 
čočkám. Zde můžeme najít topograf, 
Javalův oftalmometr, autorefraktometr 
a několik stanovišť, ke kterým patří vy-
šetřovací sada, optotyp a velké množství 
zkušebních kontaktních čoček. Učebny 
na vyšetřování pacientů a na praktické 
dovednosti jsou zvlášť, aby si studenti 
nepřekáželi. Ve vyšetřovacích laborato-
řích se nachází 12 stanovišť. Část z nich 
je určena na vzdálenost 5–6 metrů, 
druhá část na vzdálenost 2–3 metry přes 
zrcadlo. Na každém stanovišti se nachází 

skiaskop jako nejdůležitější část vyšetřo-
vání, jak jsem se již zmínila. Každý pacient 
je usazen do koženého plně pohyblivé-
ho křesla, ke kterému je napojený foro-
pter. Jistě si teď každý říkáte, že na tom 
není nic neobvyklého, ale to by nesměly 
být všechny tyto přístroje k dispozici pro 
každého studenta na každém stanovišti. 
V laboratoři najdete hned několik druhů 
foropterů, aby si studenti mohli pro-
cvičit zručnost na starém typu, potom 
na novějším manuálním a nakonec na 
plně automatickém foropteru. Součástí 
vyšetřovacího místa je samozřejmě také 
klasická brýlová sada. Studenti se učí po-
užívat nejrůznější druhy testů, jako jsou 
klasické červeno-zelené testy, polarizo-
vané testy, astigmatické růžice či vějíře, 
různé kombinace růžic a červeno-zele-
ných testů. Po procvičení vždy následuje 
přezkoušení na úplně každý test, který se 

ve škole učí. Například vyšetřování pres-
byopie je mezi studenty velmi obtížné. 
V tom případě lékař studenty rozkape 
atropinem a ti se navzájem vyšetřují. 
Učebna plná mladých presbyopů slouží 
k naučení testů, k výuce vyšetřování 
adice a akomodační šíře. 

Studium v zahraničí znamenalo ne-
zapomenutelný zážitek, ale zároveň také 
tu největší dřinu. Studovat v cizím jazyce 
totiž není vůbec jednoduché, naopak je 
to mnohem složitější, protože si člověk 
neuvědomuje drobné detaily, které si 
může vyložit také úplně jinak. Proto, jak 
se říká, doma je doma. Naše univerzita, 
laboratoře a prostředky jsou sice mno-
honásobně menší než v Německu, ale 
důležité je, že naši vyučující pro nás 
dělají maximum a vkládají do toho svůj 
čas a svoje srdce. 

Proto bych chtěla poděkovat svým 
vyučujícím z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci za 
to, jak se o nás starají, vycházejí nám 
vstříc a pokoušejí se z nás vytáhnout to 
nejlepší, co v nás je. A největší dík patří 
Kláře Kysilkové, Pavle Šinoglové a Pavle 
Přibylové, které mě podporovaly v těch 
nejtěžších chvílích, protože bez přátel 
z Erasmu a rodiny bych zahraniční pobyt 
těžko zvládala.

Bc. Jitka Losíková
studentka magisterského studia optometrie
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci
losikovajitka@gmail.com

Foto: Kent Lee       

Na skiaskopii je při výuce kladen velký důraz.

Vyšetřovna s perfektním přístrojovým vybavením.
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OPTICKÁ 
KOHERENTNÍ 
TOMOGRAFIE
k určení sklerálního 
zakřivení
Úvod  

Topometrie rohovky zaručuje správ-
nou volbu zadní plochy kontaktní čočky. 
K měření se běžně používá oftalmometr, 
videotopograf a v poslední době často 
také Scheimpflugova kamera. Výsledky 
jsou dostatečné pro posouzení cent-
rální oblasti rohovky, v případě použití 
Scheimpflugovy kamery i oblasti v blíz-
kosti limbu.

Studie prokázaly, že při volbě pevné 
korneální čočky neexistuje významná 
korelace mezi rohovkovou topografií 
a aplikovanou měkkou kontaktní čoč-
kou.

Přesný popis korneosklerálního 
přechodu a geometrie skléry při limbu 
je velmi významný nejen při aplikaci 
měkkých, ale i tvrdých kontaktních čo-

ček. Dosud se určení oblasti skléry při 
limbu – korneosklerálního profilu (dále 
CSP) – jen hrubě odhadovalo.

CSP určuje přesně tvar rohovky, 
sulkus a další průběh skléry. Přesnou kla-
sifikaci korneosklerálního profilu navrhli 
Gaggioni a Meier – rozdělili ho do pěti 

tvarů (obr. 1). V praxi lze profil stanovit 
odhadem pomocí štěrbinové lampy 
nebo ruční čočky. V pozdější studii však 
Bokern se spolupracovníky stanovil, že 
při použití těchto subjektivních metod 
je pouze asi 54 % případů opakovaně 
zařazeno do stejné skupiny. Proto na-

obr. 1 Klasifikace korneosklerálního profilu (zdroj: Gaggioni a Meier, převzato z IACLE).

21 3 4 5
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vrhli rozdělení jen do čtyř, případně i tří 
forem profilu.

První pokusy o přesné změření 
CSP probíhaly pomocí přístroje MST 
(Maastricht Shape Topographer). Jedná 
se o jeden z prvních přístrojů k měření 
předního segmentu oka, který obsáhne 
měření oblasti o průměru 18 mm. Tento 
přístroj není sériově vyráběn, slouží jen 
jako prototyp.

Optická koherentní tomografie 
(OCT) umožňuje vysoké rozlišení bio-
logické tkáně in vivo. Až dosud bylo 
těžištěm vyšetřování v oblasti zadního 
segmentu oka, dnes však nabývá na 
významu řada vyšetření předního seg-
mentu oka bez invazivních metod.

Cílem této studie je přesné určení 
geometrie limbální oblasti a odhalení 
souvislostí mezi centrálním a periferním 
rohovkovým zakřivením a zakřivením 
skléry.

Metoda 

Účastníci studie

Na přístroji Optos OCT/SLO (výrobce 
Optos plc, Dunfermline, Skotsko) byla 
vyšetřena pravá rohovka u 30 účastníků 
studie ve věku od 21 do 27 let (střední 
hodnota 23,83, standardní odchylka 
±1,97), z toho bylo 19 žen a 11 mužů. 
Pravé oko bylo vyšetřováno v různých 
směrech pohledu. Tyto osoby nejméně 
24 hodin před vyšetřením nenosily kon-
taktní čočky, aby bylo možno vyloučit 
změny skléry vyvolané kontaktními 
čočkami. Všechna měření prováděl týž 
zkušený pracovník na tomtéž přístroji.

Princip měření  

Optická koherentní tomografie je 
lékařská vyšetřovací metoda, při níž je 
vysíláno světlo s nepatrnou koherenční 
délkou na vyšetřovaný orgán. Dochází 
k interferenci s referenční vlnou, od-
ražený paprsek je použit k vytvoření 
obrazu. Přístroj použitý při studii byl 
původně vyvinut k vyšetřování zadní-
ho segmentu oka. Speciální přídatný 
prvek umožňuje i vyšetření předního 
segmentu bulbu.

Kalibrace OCT  

Měření sklerálního zakřivení po-
mocí OCT následuje po kalibraci pří-
stroje. K tomu účelu byly zhotoveny 
tři skleněné koule o průměru 20, 22 
a 28 mm, které byly změřeny na OCT 
(výrobce Hilgenberg GmbH, Malsfeld, 
Německo).  Pomocí softwarového 

programu ImageJ, verze 1.46r ( http://
imagej.nih.gov/ij/, 1997–2012) je na 
snímcích OCT znázorněno označení 
od obvodu až ke středu kruhu a defi-
nován vztah v pixelech a milimetrech. 
Střední hodnoty a průměr koulí se 
zaznamenávají jako diagram v Excelu. 
Existuje vzorec na přepočet pixelů na 
milimetry (obr. 2).

15

20

25

30

700 800 900 1000 1100 1200 1300

pixely

poměr pixely/průměr

přímka (poměr pixely/průměr)

pr
ům

ěr
 k

ou
le

 (m
m

)

obr. 2 Vztah mezi pixely a milimetry u kalibrační koule.

obr. 3  Kalibrační síť na OCT monitoru k přesné centraci měřené oblasti. Šipka 1 = hori-
zontální referenční bod hraniční linie, šipka 2 = vertikální linie pro limbus.

obr. 4  Okraj stanovený metodou ImageJ (sklerální rádius r = 29,27 mm); šipka označuje 
limbus.

obr. 5  Okraj stanovený metodou ImageJ (sklerální rádius r = 102,05 mm); šipka označuje 
limbus.

y = 0,0349x - 11,58
R2 = 0,9999 
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Měření sklerálního rádia  

K upřesnění kontroly přesné po-
zice měřené skléry autoři vytvořili 
mřížku na monitoru OCT (obr. 3). Tím 
je zabezpečeno měření vždy v přesné 
pozici. Mřížka má jednu horizontální 
a dvě vertikální orientační linie. Jako 
vertikální výchozí místo slouží limbus, 
který je barevně odlišený od rohovky 
a skléry (obr. 4, 5). Horizontálně se ob-
raz posunuje tak, aby se tangenciálně 
dotýkal orientační linie.

Fixační tabulka z černého kartonu 
s bílými křížky, která je upevněna na 
OCT (obr. 6), má zajistit, aby všichni 
účastníci studie fixovali stejně. Skléra 
účastníků se měří v 0, 45, 90, 135, 180, 
225, 270 a 315 stupních při stejné 
fixaci. Vyšetření postupuje v randomi-
zované řadě. Bezprostředně potom je 
zvolena sekvence k přechodu na další 

osu. Měřená oblast skléry leží u všech 
měření ve vzdálenosti 3 mm (obr. 7).

Měření centrálního 
i periferního zakřivení 
rohovky  

Po dokončení všech měření na 
OCT byl ještě vyšetřen centrální rádius 
na topografu (Keratograph 4, výrobce 
Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar).

Statistika  

Pro statistické vyhodnocení byl 
použit Shapiro-Wilkův test. K určení 
rozdílů mezi sklerálním zakřivením 
v různém postavení osy oka byla po-
užita Kruskal-Wallisova analýza, dopl-
něná Dunn-Post-Hoc testem. Korelace 
mezi centrálními hodnotami zakřivení 
rohovky a sklerálním zakřivením stej-

ně jako mezi periferním zakřivením 
rohovky a sklérou se vyšetřují pomocí 
Spearmanova korelačního koeficientu.

Výsledky  

Vypočítané parametry rohovky 
a skléry jsou souhrnně zaznamenány 
v tabulce 1. Sklerální zakřivení, měřená 
ve 45 stupních (72,91 ±46,08 mm), 
byla znatelně plošší (p < 0,05) než 
hodnoty měřené v 0 stupních (35,60 
±17,92 mm), ve 135 stupních (29,41 
±7,70 mm),  180 stupních (24,40 
±4,86 mm), 225 stupních (27,17 ±5,90 
mm), 270 stupních (31,42 ±13,44 mm) 
a 315 stupních (36,46 ±12,85 mm), 
zatímco žádný významný rozdíl (p > 
0,05) nebyl zjištěn v 90 stupních (45,00 
±31,99 mm). Hodnoty sklerálního 
zakřivení, měřené v 90 stupních, byly 
významně plošší (p < 0,05) než hod-
noty měřené ve 180 a 225 stupních. 
Hodnoty v ostatních meridiánech 
nevykazovaly žádný významný rozdíl. 
Hodnoty měřené v 0 stupních (nazál-
ně) byly znatelně plošší než hodnoty 
měřené temporálně ve 180 stupních. 
Mezi všemi ostatními hodnotami 
sklerálního zakřivení nebyl prokázán 
významný rozdíl.

Hodnoty získané měřením v plo-
chém hlavním řezu (7,83 ±0,26 mm), 
stejně jako v š ikmém řezu (7 ,65 
±0,26 mm) nevykazují významnou 
korelaci s měřenými hodnotami skle-
rálního zakřivení při různých postave-
ních os bulbů (p = 0,123 až p = 0,980). 
Rovněž nebyla nalezena statisticky 
významná korelace mezi střední hod-
notou okraje rohovky a sklerálním 
zakřivením.

Závěr  

Tato studie ukázala, že použití OCT 
přístroje (Optos OCT/SLO) je vhodnou 
neinvazivní metodou měření. Ve všech 
hlavních osách (0, 90, 180 a 270 stup-
ňů) byly naměřené hodnoty v souladu 
s hodnotami, které uveřejnil Hall se spolu-
pracovníky. Pomocí speciálního přístroje, 
který byl vyvinut k vyšetření předního 
očního segmentu (Visante, výrobce Carl 

obr. 6  Přístroj Optos OCT/SLO s fixační tabulkou k zachycení sklerálního rádia v různých 
polohách os oka.

obr. 7  Měřená oblast skléry zachycená kamerovým snímkem (vlevo) a OCT (vpravo).
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Zeiss Meditec, Dublin, USA) udával Hall 
sklerální zakřivení nazálně (0 stupňů) 
45,0 ±41,4 mm, nahoře (90 stupňů) 43,1 
±32,2 mm, temporálně (180 stupňů) 25,3 
±14,8 mm a dole (270 stupňů) 42,2 ±30,1 
mm. Temporálně byla skléra znatelně 
příkřejší než ve třech ostatních směrech 
(nazálně, nahoře, dole). Všechny před-
chozí studie shodně udávaly temporálně 
plošší naměřené hodnoty než nazálně. 
Ani ostatní hodnoty nevykázaly žádný 
významný rozdíl.

Vedle horizontálního a vertikálního za-
měření očních os byly v této studii poprvé 
měřeny hodnoty v šikmých osách. Zvláště 
nápadné byly hodnoty v šikmé ose 45 
stupňů nazálně nahoře, kde byly namě-
řeny zřetelně plošší hodnoty sklerálního 
zakřivení. Ve studii Van de Worpa a spol. 
bylo hodnoceno rovněž zakřivení skléry, 
hraničící s rohovkou. Nejmenší úhel byl 
naměřen ve 45 stupních (nazálně nahoře). 
Malý sklerální úhel odpovídá plochému za-
křivení a údaje jsou v souladu s touto studií.

Nesymetrická geometrie při rotaci 
skléry v sousedství limbu byla popsána již 
v předchozích studiích. Těmto poznatkům 
by se měla věnovat pozornost především 
při zhotovování a aplikaci torických či ne-
rotujících sklerálních čoček. V budoucnosti 
bude důležité, aby se při cílené aplikaci 
korneosklerálních a pevných sklerálních 
čoček myslelo na přesné OCT vyšetření 
sklerálního zakřivení.

Zdá se, že i pozice měkkých kon-
taktních čoček na rohovce je určována 

nejen topometrií rohovky, ale může být 
výrazně ovlivněna profilem skléry. Hall se 
spolupracovníky ukázal, že údaje získané 
videotopografií nezlepšily prognózu usa-
zení měkké kontaktní čočky. Naproti tomu 
data, získaná vyšetřením na OCT, umožňují 
lepší předpoklad pozice čoček, především 
silikon-hydrogelových.

Studie dále ukázala, že na základě 
centrálního a periferního zakřivení rohovky 
nelze určit další hodnoty zakřivení skléry. 
To znamená, že ploché rohovky zdaleka 
neznamenají i ploché sklerální zakřivení. 
Forma skléry závisí na jiných faktorech – 
např. na variabilní sklerální tloušťce nebo 
i na změnách spojených se  stárnutím. 

Spolehlivá subjektivní klas ifikace kor-
neosklerálního profilu je problematická, 
neboť jsou používány různé postupy 
pozorování a odhadů, ale žádný z nich není 
reprodukovatelný.

V souhrnu studie ukazuje, že optická 
koherentní tomografie sklerálního zakři-
vení může být přesně změřena, nezávisle 
na rohovkové topometrii. Takto získané 
informace o korneosklerální oblasti mo-
hou v budoucnu usnadnit výběr měkkých 
i korneosklerálních kontaktních čoček.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Bäumer, J. ,  Conrad, U., Bandlitz, S. :  Optische 

Kohärenztomographie (OCT) zur Bestimmung der 

Skleralradien. DOZ 02/2014, str. 80–83.

střední 
hodnota

medián ±SD rozsah

sklerální zakřivení nazálně 0° (mm) 35,29 30,73 17,68 18,52–110,11

sklerální zakřivení nazálně 45° (mm) 74,57 58,00 45,97 24,88–237,18

sklerální zakřivení nahoře 90° (mm) 45,00 37,11 31,99 17,55–181,78

sklerální zakřivení 135° (mm) 29,41 28,36 7,70 21,75–60,76

sklerální zakřivení temporálně 180° (mm) 24,40 23,36 4,86 17,34–36,21

sklerální zakřivení 225° (mm) 27,17 25,76 5,90 19,29–42,91

sklerální zakřivení dole 270° (mm) 31,42 28,75 13,44 20,44–95,90

sklerální zakřivení 315° (mm) 36,46 29,96 34,64 16,70–213,76

centrální zakřivení rohovky ploché (mm) 7,83 7,75 0,26 7,38–8,45

centrální zakřivení rohovky šikmé (mm) 7,65 7,57 0,26 7,26–8,29

excentricita rohovky 0° 0,59 0,62 0,18 –0,09–0,86

excentricita rohovky 90° 0,42 0,47 0,25 –0,19–0,79

excentricita rohovky 180° 0,47 0,46 0,08 0,29–0,67

excentricita rohovky 270° 0,42 0,46 0,27 –0,49–0,92

tab. 1 Vypočítané parametry rohovky a skléry.
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SMÁČIVOST 
POVRCHU 
kontaktních čoček 
a usazeniny
Stálost a kvalita slzného filmu 

na povrchu kontaktních čo-
ček jsou důležité vlastnosti pro 
zajištění dobrého vidění a pohod-
lí při nošení kontaktních čoček. 
Smáčivost kontaktních čoček 
napomáhá vlastnostem slzné-
ho filmu a může být popsána 
jako přesun tekutiny z povrchu 
jedné kapaliny na druhou nebo 
rozprostření tekutiny po povrchu 
pevných látek. 

Jako nepřímá metoda zjištění smáči-
vosti povrchu daného materiálu se pou-
žívá měření kontaktního úhlu. Kontaktní 
úhel látky je definován jako úhel, který 
se vytvoří mezi povrchem a tečnou ke 
kapce tekutiny v místě jejich rozhraní. 
Představuje tak nepřímé měření po-
vrchového napětí na ploše materiálu 
určeného zejména pro kontaktní čočky.

V literatuře se nejčastěji uvádějí tři 
metody, které se používají ke kvantifi-
kaci kontaktních úhlů: metoda kapky 
(malá kapka tekutiny se umístí na po-

vrch pevné látky), zachycená bublinka 
(bublinka plynu se umístí na povrch 
materiálu, který je poté ponořen do ka-
paliny) a Wilhelmyho destička (materiál 
je namočen a vytažen z tekutiny). Dále 
je možné použít metodu DeNouy Ring, 
která měří přímo povrchové napětí. Ta 
je spíše využívána pro měření účinku 
roztoků určených pro péči o kontaktní 
čočky na smáčivost povrchu čoček. 
Pravděpodobně nejpoužívanější je 
metoda kapky, jež je umístěna na testo-
vaný povrch materiálu pomocí injekční 
stříkačky.

Smáčivost kontaktních čoček je 
obvykle testována in-vitro stanovením 
kontaktního úhlu vody s rozhraním čoč-
ky. Malý kontaktní úhel znamená lepší 
smáčivost. Typická ukázka kontaktního 
úhlu je znázorněna na obr. 1.

Nesofilcon A, nově vytvořený mate-
riál pro jednodenní kontaktní čočky (Bio-
true Oneday), obsahuje stejné množství 
vody jako rohovka (78 %), čímž se k ní 
dostává stejné množství kyslíku, jako 
když je oko otevřené. Povrch kontaktní 
čočky byl navržen tak, aby se mimo jiné 

co nejvíce přiblížil lipidové vrstvě slz-
ného filmu. Tím se zabrání dehydrataci 
kontaktní čočky a udrží se stálé optické 
vlastnosti. Dodané množství kyslíku 
potřebuje oko, potažmo rohovka, ke své 
správné funkci. Obě plochy kontaktní 
čočky odolávají dehydrataci a umožňují 
tak zadržet maximální množství vlhkosti 
pro povrch oka ve srovnání s jinými typy 
jednodenních čoček. 

Měření kontaktního úhlu 
kapkovou metodou    

K posouzení smáčivosti povrchu 
a přilnavosti usazenin tohoto nového 
materiálu se pro srovnání s dalšími 
dvěma materiály komerčně dostupných 
jednodenních kontaktních čoček použí-
vá měření kontaktního úhlu pomocí kap-
kové metody a techniky chromatografie. 
Čočky byly testovány ihned po vyjmutí 
z roztoku v blistru, bez opláchnutí. Poté 
byly testované kontaktní čočky máčeny 
po dobu 18 hodin v roztoku umělých 
slz, který obsahoval lysozym, olejovou 
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kyselinu, metylester kyseliny olejové 
a cholesterol. Kapkovou metodou byly 
stanoveny kontaktní úhly, které byly 
zkoušeny kapkou vody 0,6 μl na přední 
ploše kontaktní čočky, nakonec se měřily 
vysokotlakou kapalinovou chromato-
grafií. Kontaktní úhel pak byl změřen 
na dvou různých místech čočky. Tento 
postup byl opakován na dvou až třech 
čočkách za stejných podmínek a pro 
všechny typy kontaktních čoček.

Kromě měření smáčivosti povrchu 
byly také pozorovány hodnoty depozit 
na těchto jednodenních kontaktních 
čočkách. Výsledky se stanovily po 
inkubaci přes noc při teplotě 37 °C 
v roztoku umělých slz s obsahem lipidů 
a proteinů – to představuje podmínky 
na konci dne nošení kontaktních čoček. 
Lipidové usazeniny pak byly kvantifiko-
vány pomocí plynové chromatografické 
metody a bílkovinné usazeniny byly 
vyhodnoceny vysokotlakou kapalinovou 
chromatografií.

Materiál nesofilcon A měl nižší kon-
taktní úhel pro kapku vody (8°) než 
další testované materiály narafilcon B 
(56°; p = 9,60 ×  10-5) a etafilcon A (19°; 
p = 5,88 × 10-6), přičemž všechny čočky 
byly vytaženy přímo z roztoku v blistrech. 
Obdobně tomu bylo při vytváření mo-
delového příkladu smáčivosti materiálu 
na konci dne po 18hodinovém máčení 
v roztoku umělých slz. Materiál neso-
filcon A měl nižší kontaktní úhel (62°) 
než narafilcon B (78°; p = 2,34 × 10-3) 
a etafilcon A (93°; p = 6,25 × 10-6), obr. 2. 
Výše popsanými metodami se prokázalo, 
že nový materiál nesofilcon A měl po 
celonočním působení roztoku umělých 
slz celkově nejnižší hodnoty usazenin. 
Plynová chromatografie a vysokotlaká 
kapalinová chromatografie prokázaly 
kombinaci usazených lipidů a bílkovin 

v množství 13 μg pro testovaný materiál 
nové čočky. Tyto hodnoty byly podstatně 
nižší než depozita na čočce z narafilco-
nu B (90 μg/čočka; p = 7,39 × 10-6) a de-
pozita na čočce z materiálu etafilcon A 
(33 μg/čočka; p = 2,81 × 10-5), obr. 3.

Závěr    

Na základě měření kontaktních úhlů 
kapkovou metodou dosahovala smáči-
vost materiálu nesofilcon A za podmínek 
in-vitro prokazatelně lepších parametrů 
než srovnávané vzorky narafilcon B nebo 
etafilcon A. Tento materiál je také méně 

náchylný k zachycení bílkovinných a li-
pidových usazenin poté, co byl po dobu 
18 hodin máčen v roztoku umělých slz. 
Celkově nízké hodnoty depozit mohou 
zvýšit smáčivost materiálů používaných 
k výrobě kontaktních čoček, což ve 
výsledku znamená zlepšení zrakových 
funkcí a zvýšení pohodlí při nošení 
kontaktních čoček.

Originál článku:
Merchea, M.: Surface wettability and depo-
sition. Optician, October 2012, str. 30–31.

Volně zpracoval Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně a Klinika nemocí očních a optometrie 
FN u sv. Anny v Brně.
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obr. 1  Měření kontaktního úhlu kapkovou 
metodou.

obr. 2  Hodnoty kontaktních úhlů pro tři typy kontaktních čoček měřených po vytažení 
z blistru (červeně) a po 18hodinovém máčení v roztoku umělých slz (modře).

obr. 3  Bílkovinné a lipidové usazeniny u tří typů kontaktních čoček po máčení v roztoku 
umělých slz.
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NARUŠENÝ POVRCH
kontaktních čoček může 
ohrozit pohodlí uživatele

Dr. John Pruitt, Ph.D., 
je v současné době 
vedoucím projek-
tu Biocompatibility 
Projects v oddělení 
pro výzkum a vý-
voj ve společnosti 
 Alcon Vision Care. 

Uživatelé kontaktních čoček 
nechtějí neustále myslet 

na své kontaktní čočky. Avšak 
u některých silikon-hydrogelo-
vých materiálů může dehydra-
tace a hromadění depozit snížit 
pohodlí uživatelů. Narušený 
povrch čočky může být zdro-
jem problému.

Na povrchu je víc, než vidí 
lidské oko   

Zatímco povrch silikon-hydrogelo-
vých kontaktních čoček se může jevit 
jako statický, je to ve skutečnosti docela 
aktivní složka. Silikon-hydrogelové kon-
taktní čočky obsahují jak hydrofobní 
(vodu odpuzující), tak hydrofilní (vodu 

přitahující) polymery, které se pohybují 
a mění orientaci na povrchu během 
nošení [1] – zvláště jsou-li vystaveny 
vzduchu a změnám slzného filmu mezi 
mrkáním.

Vystavení vzduchu uvádí 
silikon-hydrogelový povrch 
do pohybu     

Hydrofilní (vodu přitahující) mo-
lekuly na povrchu kontaktních čoček 
rotují směrem dovnitř a vyhledávají vyšší 
vlhkost. Hydrofobní (vodu odpuzující) 
silikonové části rotují zároveň směrem 
ven (obr. 1).

Výsledkem jsou hydrofobní místa na 
povrchu kontaktních čoček, která přita-

hují lipidy a proteiny, brání zvlhčování 
a mohou způsobovat nepohodlí.

Hodně závisí na povrchové dynami-
ce silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček. Bylo prokázáno, že některé mate-
riály silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček mohou přitahovat až 31krát více 
depozit než jiné dostupné varianty sili-
kon-hydrogelových kontaktních čoček 
[2, 3] (obr. 2).

Výrobci se snaží ochránit 
své kontaktní čočky 
různými způsoby    

Bližší pohled na technologii silikon-
-hydrogelových kontaktních čoček osvětlí 
různé pokusy výrobců o ochranu čoček 

kontaktní čočka

vzduch

vlhká suchá

obr. 1  Pohyb hydrofilních a hydrofobních molekul na povrchu kontaktních čoček.
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před osycháním a depozity zakrytím 
silikonových molekul na povrchu čočky.

Kontaktní čočky ACUVUE®  OASYS® 
jsou vyrobeny z materiálu, který ob-
sahuje polyvinylpyrrolidon (PVP). Ten 
váže vodu, ale nezakryje úplně silikon, 
což vede ke zvýšení lipidových depo-
zit. Při významné pohyblivosti silikonu 
dosahuje množství silikonu na povrchu 
u oschlých kontaktních čoček [6, 7] 
přibližně 10 %. 

Kontaktní čočky Biofinity® jsou 
vyrobeny z materiálu, který se skládá 
z modifikovaných silikonových mak-
romerů, které zvyšují smáčivost čoček. 
Čočka však stále umožňuje, aby byl sili-
kon exponován na povrchu – přitahuje 
tak lipidy, které snižují smáčivost. Silikon 
zůstává mobilní při vysokých hladinách 
silikonu na povrchu (> 10 %) při vysta-
vení kontaktních čoček vzduchu [6, 8].

Kontaktní čočky PureVision® pod-
stupují plazmatickou oxidaci, která 
silikon na povrchu mění na povrch po-
dobný jako u silikátového „skla“. Povrch 
praská a vytváří se tak silikátové ostrůvky. 
V prasklinách obnažený silikon způsobu-
je vysoké ulpívání lipidů [6, 9, 10]. 

Kontaktní čočky vyrobené z mate-
riálu lotrafilcon B, jako jsou kontaktní 
čočky AIR OPTIX®, mají unikátní povrch 
zušlechtěný plazmou, vytvořený fúzním 
procesem. Tento trvalý povrch minima-
lizuje mobilitu hydrofilních a hydrofob-
ních míst během mrkání tak, že zabrání 
vystavení silikonu v čočce účinkům 
vzduchu [10]. Tento hladký ochranný 
povrch umožní rovnoměrné rozložení 
slz, tím podporuje zadržení vlhkosti a mi-
nimální hromadění depozit. S integritou 
povrchu, která vydrží během fáze nošení, 
je naměřeno méně než 1 % silikonu na 
povrchu oschlých kontaktních čoček [8].

Závěr   

Silikon v silikon-hydrogelových kon-
taktních čočkách je vysoce žádoucí pro 
zlepšení přenosu kyslíku, zároveň však 
může vést k nedostatečnému zvlhčování 
a depozitům lipidů. Podívejte se blíže na 
povrch kontaktních čoček a dosáhněte 
lepší rezistence vůči depozitům, jasnější-
ho zraku a konzistentního pohodlí.

Z anglického originálu volně přeložil 
Bc. Petr Vykypěl
optometrista
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
petr.vykypel@alcon.com

Odkazy:
1.  Epstein, A., Stone, R.: Surface and Polymer Chemistry: 

the Quest for Comfort. Review of Cornea and Contact 
Lenses. 2010;147(1):15–19. 

2.  Ex vivo measurement of lipid deposits on lenses worn 
daily wear through manufacturer- recommended 
replacement period; CLeAr CAre® Cleaning and 
Disinfecting Solution used for cleaning and disinfection; 
significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data 
on file, 2008. 

3.  Nash, W., Gabriel, M., Mowrey-McKee, M.: A comparison 
of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein 
deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 
2010;87:e-abstract 105110. 

4. Afm 2.5 x 2.5 micron image; Alcon data on file, 2006. 
5.  Afm 2.5 x 2.5 micron image; Alcon data on file, 2009. 
6.  Huo, Y., Rudy, A., Wang, A.: Impact of ethylene oxide 

butylene oxide copolymers on the composition and 
friction of silicone hydrogel surfaces. tribol Lett. 
2012;(45):505–513. 

7.  Alcon data on file, 2010, 2011. 

8. Alcon data on file, 2011. 
9.  Zhao, Z., Carnt, N., Aliwarga, Y. Wei, X., Naduvilath, T., 

Garrett, Q., Korth, J., Willcox, M.: Care regimen and 
lens material influence on silicone hydrogel contact 
lens deposition. Optom vis sci. 2009;86(3):251–259. 

10.  Jones, L., Senchyna, M., Glasier, M-A., Schickler, J., 
Forbes, I., Louie, D., May, C.: Lysozyme and lipid 
deposition on silicone hydrogel contact lens 
materials. Eye & Contact Lens. 2003;29(is):575–579.

Úplné informace o nošení, péči a bezpečnosti viz 
informace o produktu.

® Obchodní známky jsou majetkem svých příslušných 
vlastníků.
Důležité informace pro kontaktní čočky AIR OPTIX® 
AQUA (lotrafilcon B), AIR OPTIX® AQUA Multifocal 
(lotrafilcon B) a Air OPTIX® for astigmatism (lotrafilcon B): 
pro denní nošení nebo prodloužené nošení až na 6 nocí 
u krátkozrakosti/dalekozrakosti, presbyopie a/nebo 
astigmatizmu. Riziko závažných očních problémů (tj. 
vřed rohovky) je vyšší v případě prodlouženého nošení. 
Ve vzácných případech může dojít ke ztrátě zraku. 
Mohou se objevit vedlejší účinky, jako je nepohodlí, 
mírné pálení nebo píchání.

Reklamní sdělení společnosti Alcon Pharmaceuticals 
(Czech Republic) s.r.o. 
VC/HW/AIRG/140331/AR/CZ
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obr. 2  Povrch čočky chrání před každodenními depozity. 

Kontaktní čočky AIR OPTIX® AQUA
Technologie permanentního zušlechtění povrchu chemicky váza-
nou plazmou pro hladký, souvislý povrch [4]. 

Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS®
Bez permanentní plazmatické úpravy, nepravidelný povrch [4].

Kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCE®
Bez permanentní plazmatické úpravy, nerovnoměrný povrch [4].

Kontaktní čočky PureVision®
Povrch je tvořen silikátovými ostrůvky, které ho nepokrývají v plné 
míře [4].

Kontaktní čočky Biofinity®
Bez permanentní plazmatické úpravy [5].
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ROZŠÍŘENÁ 
NABÍDKA
pro spokojenost 
zákazníků
Na letošní jaro si společnost 

CooperVision připravila dal-
ší novinky v nabídce svých vý-
robků. V průběhu veletrhu OPTA 
2014 se vedle podzimní žhavé 
novinky v podobě jednodenních 
silikon-hydrogelových čoček 
MyDay představily hned dvě 
nové kontaktní čočky. Nabídku 
oblíbených měsíčních silikon-
-hydrogelových čoček Biofinity 
doplnila čočka Biofinity XR. No-
vou čočku jsme představili také 
v segmentu čtrnáctidenních sili-
kon-hydrogelových čoček Avaira. 
Jedná se o  čočky Avaira toric 
určené ke korekci astigmatizmu.

Rozšíření nabídky čoček 
Biofinity o novou čočku 
Biofinity XR  

Rodina silikon-hydrogelových kon-
taktních čoček Biofinity od společnosti 

CooperVision je dobře známá jak mezi 
očními specialisty, tak mezi nositeli 
čoček. Nyní jsme do této rodiny při-
vítali další přírůstek. Kontaktní čočky, 
které jsou schopny korigovat také vyšší 

hodnoty krátkozrakosti a dalekozra-
kosti – Biofinity XR. Stejně jako ostatní 
typy čoček Biofinity jsou také kontaktní 
čočky Biofinity XR vyráběny pomocí 
technologie Aquaform® Comfor t 
Science™, která jim poskytuje vysoký 
obsah vody, vysokou propustnost pro 
kyslík a jemnost a flexibilitu moderní-
ho silikon-hydrogelového materiálu. 
Všechny tyto vlastnosti umožňují nosi-
telům užívat si pohodlí čoček Biofinity 
po celý den.

Kontaktní čočky Biofinity XR jsou 
k dispozici  v rozsahu dioptr i í  od 
–20,00 D do –12,50 D (v kroku po 
0,50 D) a od +8,50 D až +15,00 D 
(také po 0,50 D). Rozšiřují tak ak-
t u á l n í  roz s a h  s fé r i c k ýc h  č o č e k 
Biofinity od –12,00 D do +8,00 D.
Díky osvědčenému materiálu, desig-
nu a aplikačním vlastnostem čoček 
Biofinity si můžete být jisti, že čočky 
Biofinity XR jsou vhodné také pro 
klienty, kteří dříve nebyli schopni 
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kontaktní čočky nosit, nebo s nimi 
z různých důvodů nebyli spokojeni. 
Jsou také ideální pro převedení stáva-
jících uživatelů hydrogelových čoček 
ve vysokých parametrech dioptrií na 
novou silikon-hydrogelovou techno-
logii kontaktních čoček.

Čočky Avaira toric – 
nové řešení pro klienty 
s astigmatizmem   

Také čtrnáctidenní silikon-hydro-
gelové kontaktní čočky Avaira dostaly 
s jarem svoji novou sestřičku. Na český 
a slovenský trh byla uvedena nová kon-
taktní čočka ke korekci astigmatizmu 
pod názvem Avaira toric. 

Také v tomto případě se k výrobě 
čočky využívá silikon-hydrogelová 
technologie Aquaform® Comfort Sci-
ence™. Výsledkem je přirozeně smáčivá 
kontaktní čočka, která si však zachovává 
výhodu spojenou s obsahem silikonu, 
tedy vysokou míru propustnosti pro 
kyslík. Nízký modul pružnosti je zároveň 
garantem velmi jemné a pružné čočky, 
která se snadno přizpůsobuje individu-
álním tvarům lidské rohovky a vykazuje 
tak velmi dobrou stabilitu a centrování. 

Kontaktní čočky Avaira toric jsou navíc 
opatřeny UV filtrem.

Nový torický design s mimořádně 
širokou optickou zónou zaručuje lepší 
kvalitu vidění. Vysoká míra stability 
a přesná orientace čočky ve vztahu 
k požadované ose cylindru je pro nás již 
samozřejmostí. Kontaktní čočka ve svém 
řešení vychází z již osvědčených čoček 
Biofinity toric a tento design dále rozvíjí.

Kontaktní čočky Avaira toric jsou 
aktuálně v nabídce v rozsahu od +6,00 D 
do –10,00 D sféry, ve čtyřech hodnotách 
cylindru (–0,75; –1,25; –1,75; –2,25 D) 
a ve všech parametrech osy v kroku 
po 10°.

Závěr   

Věříme, že stejně jako nové jedno-
denní čočky MyDay si i další dvě novinky 
brzy najdou svoje spokojené zákazníky 
a pomohou i vám aplikovat čočky širší-
mu počtu zákazníků, třeba i s optickou 
vadou mimo obvyklé rozsahy dioptrií. 

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager společnosti 
CooperVision pro Českou a Slovenskou 
republiku
TDobrensky@coopervision.com

Parametry kontaktních čoček Biofinity XR

Materiál comfilcon A

Obsah vody 48 %

Zakřivení 8,6 mm

Průměr 14,0 mm

Dioptrický rozsah +8,50 až +15,00 D (v krocích po 0,50 D)
–12,50 až –20,00 D (v krocích po 0,50 D) 

DK (ISO 9913-1 – 1998) 128

Parametry kontaktních čoček Avaira toric

Materiál enfilcon A

Obsah vody 46 %

Zakřivení 8,5 mm

Průměr 14,2 mm

Dioptrický rozsah +6,00 až –6,00 D (v krocích po 0,25 D)
–6,50 až –10,00 D (v krocích po 0,50 D)

Cylindr –0,75; –1,25; –1,75; –2,25 D

Osa 10° až 180° (v krocích po 10°)

DK (ISO 9913-1 – 1998) 100

DK/t (pro –3,00 D) 91

Zapomeneš, 
že je nosíš

Jednodenní
silikon hydrogelové
kontaktní čočky

MyDay®

www.coopervision.cz
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SOUČASNÁ 
ÚROVEŇ 
POHODLÍ 
u měkkých kontaktních 
čoček
Problematika pohodlí při noše-

ní kontaktních čoček je aktu-
ální a složité téma, což dokládá 
uspořádání mezinárodního se-
mináře sdružení TFOS. Dr. Robin 
Chalmers se pozastavuje nad 
posledními výzkumy v oblasti 
měkkých kontaktních čoček 
v souvislosti s pocitem suchých 
očí, který je nejvýznamnější 
překážkou omezující spokojené 
nošení čoček.

Posledním trendem ve vývoji měk-
kých kontaktních čoček je snaha dosáh-
nout co největšího pohodlí. Pro nositele 
kontaktních čoček je pohodlí nejdůle-
žitější vlastnost. Nepohodlí při nošení 
kontaktních čoček je hlavním důvodem 
pro upuštění od jejich nošení [1, 2]. 

Každoroční úbytek nositelů je kompen-
zován stejným počtem nově příchozích 
nositelů [3], což brání dalšímu rozšiřování 
počtu nositelů kontaktních čoček.

Projevy suchého oka u nositelů 
kontaktních čoček se liší od projevů 
u osob, které kontaktní čočky nenosí. Ti 
hodnotí suché oko jako velmi důležitou 
okolnost [4].

Poznatky plynoucí z onemocnění 
suchého oka je obtížné aplikovat na 
suchost očí a nepohodlí spojené s no-
šením kontaktních čoček. Z tohoto 
důvodu se sdružení zabývající se slzným 
filmem a povrchem oka (Tear Film and 
Ocular Surface Society, TFOS) rozhodlo 
pro konání mezinárodního semináře 
s tématem Nepohodlí při nošení kon-
taktních čoček (více informací v modrém 
boxu) [5]. Z tohoto semináře byla vydána 

zpráva, která shrnuje současné obecně 
uznávané závěry i názory, ve kterých 
se oční odborníci neshodují. Pohodlné 
nošení kontaktních čoček je velmi ak-
tuální téma.

Co je to pohodlí 
u kontaktních čoček?   

Tento článek shrnuje poznatky studií 
zaměřených na symptomy suchého oka 
u měkkých kontaktních čoček, které jsou 
zdrojem nepohodlí. Chronická forma su-
chého oka a nepohodlí se musí odlišovat 
od nepohodlí mechanického, které klient 
pocítí během adaptace. Musí se také odlišit 
od pálení a štípání oka, které může být spo-
jeno s prostředky péče o kontaktní čočky, 
jež běžně přicházejí do kontaktu s okem.
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Předchozí podobné články byly 
publikovány před příchodem většího 
počtu inovací a nových doporučených 
postupů v péči o kontaktní čočky [3, 6]. 
Silikon-hydrogel (SiH) byl uveden ke 
konci 90. let s cílem snížit komplikace 
spojené s hypoxií – umožňoval klien-
tovi nosit kontaktní čočky nepřetržitě 
až 30 nocí. V současné době je však 
častěji doporučováno denní nošení 
s občasným příležitostným přespáním.

Klientům s občasným pocitem su-
chého oka byla nově aplikována čočka 
ze silikon-hydrogelu [7] a poměrně 
neočekávaně se u nich prodloužil čas 
pohodlného nošení oproti původnímu 
hydrogelovému materiálu [7–10]. Jed-

na z původních teorií to zdůvodňovala 
vysokou prostupností pro kyslík, která 
je zodpovědná za zvýšené pohodlí na 
konci dne, ačkoliv senzoricky ani fyzi-
ologicky nemáme pro tento fenomén 
vysvětlení [11–13].

Tento článek poskytuje informace 
o soudobých výzkumech suchého 
oka u nositelů měkkých kontaktních 
čoček a zabývá se ovlivnitelnými i ne-
ovlivnitelnými faktory (obr. 1). Postup, 
jak k této problematice přistupovat, je 
popsán na obr. 2. Mějme na paměti, 
že nepohodlí a suchost očí se netýkají 
pouze nositelů kontaktních čoček. Tyto 
příznaky popisují i nositelé brýlí a lidé, 
kteří žádnu korekci zraku nemají.

Prostředí

Nositel kontaktních čoček

Suchost očí
a nepohodlí

Vnější
prostředí

prostředí
Oční

Ovlivnitelné
faktory

u klienta

Neměnné
faktory

u klienta

Vlastnosti
materiálu

Péče o čočky 

Usazení čoček
 a režim nošení

Tvar čoček

Symptomy (CLDEQ-8)
Mrkání – frekvence a úplnost
Slzný film

– kvalita a kvantita

– LWE, LIPCOF

silikon-hydrogel)

   

   
  

Následná kontrolanestandardní

Otázky

Nácvik mrkání

obr. 1 Faktory vedoucí k pocitu suchého oka a nepohodlí.

obr. 2 Praktické doporučení pro řešení nepohodlí u kontaktních čoček.

Pracovní seminář TFOS
Sdružení TFOS (The Tear Film and 

Ocular Surface Society) publikovalo 
nálezy ze svého mezinárodního semi-
náře. Závěry byly publikovány v práci 
s názvem Contact Lens Discomfort 
Report, která byla vydána jako speci-
ální číslo časopisu Investigative Oph-
thalmology and Visual Science (v říjnu 
2013). Cílem tohoto semináře bylo:
 • Navrhnout hodnocení nepohodlí 
kontaktních čoček založené na 
důkazech u zdravých a nemoc-
ných klientů.

 • Popsat současné znění definice, 
klasifikace, epidemiologie a neu-
robiologie nepohodlí u kontakt-
ních čoček.

 • Prozkoumat význam materiálu 
kontaktních čoček, jejich tvaru 
a péče v etiologii nepohodlí.

 • Posoudit biokompatibilitu kon-
taktních čoček se slzným filmem 
a povrchem oka.

 • Popsat vhodné normy pro prová-
dění srovnávacích studií, včetně 
měření výsledků.

 • Navrhnout doporučení pro 
správné řešení a terapii v případě 
nepohodlí u kontaktních čoček.

V rámci tohoto semináře byla 
určena tato definice nepohodlí kon-
taktních čoček:

„Nepohodlí je u měkkých kon-
taktních čoček charakterizováno 
epizodickým nebo trvalým nepří-
jemným pocitem oka při nošení kon-
taktních čoček, s možným vlivem na 
zrakovou ostrost.  To vede ke snížené 
kompatibilitě mezi kontaktní čočkou 
a očním prostředím. Důsledkem je 
snížená doba nošení nebo úplné 
přerušení nošení kontaktních čoček.“

Seminář mimo jiné určil jednotný 
pohled na mnoho aspektů souvi-
sejících s nepohodlím u měkkých 
kontaktních čoček a stanovil rámec 
pro budoucí studie a klinické aktivity. 
Popsáním toho, co skutečně víme, 
jsme poukázali na stálou potřebu 
výzkumníků a výrobců kontaktních 
čoček pokračovat v úsilí, jež vede k pl-
nému pochopení tohoto problému.
Plné znění najdete na: www.iovs.org 
nebo na www.tfos.org.
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Jak hodnotit pohodlí?   

Výzkumníci nedávno navrhli dotaz-
ník, který hodnotí negativní příznaky 
nošení v závislosti na čase a mezi jednot-
livými typy kontaktních čoček [14–17]. 
Byly identifikovány klinické známky, které 
souvisejí se suchým okem a nošením 
měkkých kontaktních čoček. Jedná se 
o epitelopatii víčkového okraje (LWE – 
Lid Wiper Epitheliopathy) [18] a paralelní 
nařasení bulbární spojivky (LIPCOF) [19]. 
Tyto projevy byly studovány za účelem 
zjistit bližší význam mucinu na povr-
chu oka [20, 21], tření na povrchu oka 
a celkové příznaky u nositelů měkkých 
kontaktních čoček [22, 23].

Specialisté na materiály v uplynulých 
letech upravili existující kontaktní čočky 
a povrch kontaktních čoček s cílem snížit 
tření pomocí vyšší povrchové kluzkosti. 
Tyto nové metody využívají povrchové 
úpravy, příměsi, pomalu se uvolňující 
látky z materiálu nebo začleňují vnitřní 
zvlhčující látky, které se naopak z mate-
riálu čoček neuvolňují [24–29].

Mnoho nositelů kontaktních čoček 
má zkušenost s nepohodlím a suchým 
okem. Počet klientů, kteří sami sebe 
hodnotí, že trpí syndromem suchého 
oka, převyšuje počet klientů, kteří měli 
pocit suchého oka již dříve [4]. Zjištěná 
anamnéza klientů se liší pracoviště od 
pracoviště, odborník od odborníka, 
a často chybí klíčové informace. Až 
donedávna neexistoval mezi odborníky 
žádný validní postup, jak zhodnotit zjiš-
těné symptomy týkající se povrchu oka 
u nositelů měkkých kontaktních čoček.

Zařazení krátkého dotazníku do 
vyšetřovacího procesu pomůže kontak-
tologům odhalit, zda jejich klient patří do 
skupiny symptomatických nositelů [14]. 
Existuje však jeden důležitý společný 
rys. V průběhu dne je nošení kontakt-
ních čoček doprovázeno vzrůstajícím 
pocitem suchých očí a zvyšujícím se 
nepohodlím. Dotazování se na suchost 
a nepohodlí na konci dne je nejlepší 
způsob, jak zjistit podmínky, které ovliv-
ňují úspěšnost a pokračování nošení 
kontaktních čoček [2].

Nedávno uvedená krátká verze do-
tazníku CLDEQ-8 (Contact Lens Dry Eye 
Questionnaire) byla předložena klientům 

s rozdílnou zkušeností, kteří nosili svůj 
běžný typ měkkých kontaktních čoček 
[14]. K následné kontrole klientů byly 
mimo jiné použity mobilní technologie, 
které umožňují hodnotit pocity z nošení 
čoček kdykoliv během dne [30, 31]. Další 
studie zjišťovala oční pohodlí pomocí 
naplánovaného textového posílání 
krátkých zpráv a shledala, že se pohodlí 
během dne zhoršuje u velké skupiny no-
sitelů s různými typy kontaktních čoček 
[30]. K dálkovému získávání individuál-
ních dat v klinických testech se nabízí 
mobilní technologie Blackberry nebo 
aplikace na moderních smartphonech 
[9, 31, 32].

Kteří klienti jsou nejvíce 
náchylní k nepohodlí?    

Pohlaví a věk    

Ideální klient je spokojený mladý no-
sitel měkkých kontaktních čoček, který je 
libovolně nosí jako svou hlavní korekční 
pomůcku po dobu několika desetiletí. 
Hlavní důvod, který vede k přerušení 
dlouholetého nošení kontaktních čoček, 
je snížení celkového pohodlí.

Analýzou typických příznaků u vel-
kého počtu nositelů kontaktních čoček 
se vyčlení převládající a závažné příznaky 
a odhalí se rizikové faktory [2, 4, 31–34].

Věk a ženské pohlaví patří mezi 
důležité a neměnné faktory ovlivňující 
suché oko u osob, které nenosí kontaktní 
čočky. Tyto vlastnosti mají ovšem mno-
hem menší váhu mezi nositeli měkkých 
kontaktních čoček. Ve většině studií 
měla mužská a ženská část nositelů 
stejné příznaky suchých očí [4], přičemž 
nošení kontaktních čoček častěji přeru-
šili muži [2].

Mladí nositelé měkkých kontakt-
ních čoček ve věku od 8 do 14 let mají 
mnohem méně problémů spojených 
se suchým okem než dospělí nosite-
lé (4,3 % oproti 56,2 %) [35]. Většina 
epidemiologických studií prokázala 
silnou vazbu mezi výskytem suchého 
oka u osob nenosících kontaktní čočky 
a zvyšujícím se věkem, zvláště pokud 
jsou do hodnocení zařazeni geriatričtí 
klienti [36–39].

U dospělých nositelů kontaktních 
čoček a lidí, kteří čočky nenosí, je souvis-
lost mezi věkem a výskytem a intenzitou 
nepohodlí na konci dne velmi rozdílná. 
Ve skupině nositelů hydrogelových čo-
ček mezi 18 a 39 lety je zvyšující se věk 
spojován s narůstající frekvencí potíží 
souvisejících se suchým okem, s před-
chozí diagnózou suchého oka a s klienty, 
kteří přestali nosit kontaktní čočky [40].

Mezi nositeli silikon-hydrogelových 
kontaktních čoček jsou případy se su-
chým okem nebo s přerušením nošení 
čoček mnohem méně časté a nejsou 
spojovány s věkem. Vlastnosti materiálů 
kontaktních čoček mají hlavní podíl na 
problémových příznacích a celkové 
úspěšnosti dlouhodobého nošení kon-
taktních čoček. Je zaznamenán menší 
počet nežádoucích příznaků, pokud 
dojde ke změně typu na moderní silikon-
-hydrogelovou kontaktní čočku [7, 9, 10, 
16]. Použití silikon-hydrogelového mate-
riálu je zvláště opodstatněné u mladých 
nositelů, kteří podle průzkumu [40] hlásí 
problémy se suchým okem ještě před 
nošením kontaktních čoček.

Celkové zdraví a léčba    

Existuje jen málo studií hodnotících 
dopad celkového zdraví na pohodlí 
u nositelů měkkých kontaktních čo-
ček. Registrujeme však mnoho léků na 
systémové onemocnění, které mohou 
zvýšit oční nepohodlí u lidí, kteří nenosí 
kontaktní čočky, a mohou hrát zásadní 
roli v nežádoucích příznacích u nositelů 
měkkých kontaktních čoček [36, 41]. 
U klientů s cukrovkou může mít fyziolo-
gie rohovky během nošení kontaktních 
čoček ochranný účinek. Konkrétní oční 
příznaky nejsou však přesně určeny [42].

Jaký je rozdíl mezi 
symptomatickým 
a asymptomatickým 
nositelem?    

Symptomatický nositel měkkých 
kontaktních čoček se od asymptoma-
tického nositele neliší pouze v počtu 
problémových příznaků. Udává na-
příklad větší pokles pohodlí a nárůst 
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pocitu suchého oka během dne [43]. 
Po šesti hodinách nošení má sympto-
matický nositel mnohem méně stabilní 
slzný film a nižší průtok a produkci slz 
[44]. Mezi ostatní faktory spojované 
se suchým okem patří ženské pohlaví, 
množství užívaných léků proti bolesti, 
hydrogelové čočky s vysokým obsahem 
vody, nízký break-up time slzného filmu 
na povrchu kontaktní čočky a zvýšená 
osmolalita slz [45].

V jedné studii byli symptomatičtí no-
sitelé měkkých kontaktních čoček 6,5× 
náchylnější k potížím se suchým okem 
bez kontaktní čočky, byl však zazname-
nán jen lehký nárůst použití umělých 
slz a zvlhčujících kapek. Tito klienti byli 
mnohem méně spokojeni s celkovým 
pohodlím, snižovali dobu nošení čoček 
v průběhu dne a byli méně ochotni nosit 
kontaktní čočky po dobu, kterou by si 
skutečně přáli [46].

Další studie identifikovala 31 % no-
sitelů měkkých kontaktních čoček, kteří 
si stěžovali na pravidelné problémy se 
suchým okem a na zvyšující se intenzitu 
nepohodlí na konci dne [47]. Nositelé, 
kteří si stěžovali na suché oči, se nelišili 
od symptomatických nositelů pohlavím,  
materiálem kontaktních čoček ani po-
užitým roztokem pro péči o kontaktní 
čočky. Udávali celkově kratší čas, po 
který čočky nosili pohodlně, a celkově 
vyšší počet nežádoucích příznaků. Ač-
koliv 47 % nositelů uvádí, že má pocit 
suchého oka, u pouhých 38 % byl tento 
problém diagnostikován ještě před 
nošením kontaktních čoček. Podrobné 
klinické zkoumání odhalilo, že zhruba 
čtvrtina nositelů nemá žádné klinické 
znaky spojované se suchým okem [48].

Jak můžeme určit, který 
klient bude mít problém?    

Klinické nálezy nařasení spojivky 
(LIPCOF) a epitelopatie víček (LWE) mo-
hou předem napovědět, který nositel 
bude mít příznaky nepohodlí se svými 
kontaktními čočkami [22]. LIPCOF je 
pozorovatelný na bulbární spojivce na 
4. a 8. hodině a projevuje se uvolněnými 
záhyby přiléhajícími na spodní víčko při 
normálním pohledu vpřed (obr. 3). LWE 

se zase projevuje jako linka lisaminové 
zeleně nebo barvení fluoresceinem 
podél okraje horního nebo dolního 
víčka (obr. 4) [18]. Častěji je pozorujeme 
u typicky symptomatických nositelů 
kontaktních čoček a lidí se suchým 
okem, kteří kontaktní čočky nenosí. Není 
ještě zcela známo, zda je proces LIPCOF 
nebo LWE vratný, jedná se však o klinické 
pozorování velmi důležité pro konečné 
zhodnocení.

Souvisí celkové zdraví 
s pohodlím při nošení 
kontaktních čoček?    

Klienti se špatným celkovým zdra-
votním stavem nebo s vážnými pro-
blémy suchého oka se sami vyřazují 
z možného nošení kontaktních čoček. 
Nositel kontaktních čoček by měl mít 
zdravý povrch oka, který mu umožňuje 
nošení čoček bez vážných komplikací. 
Mnoho nositelů s průvodními potížemi 
středního významu, jako je blefaritida 
nebo dysfunkce Meibomských žláz, hlásí 
vyšší výskyt suchého oka [48].

Faktor nošení kontaktních čoček 
není v rámci klasifikace dysfunkce Mei-
bomských žláz (MGD) brán v potaz [49].

Novější studie prokázaly tvarové 
změny na sekrečních žlázách spojivky 
a jejich nižší sekreční schopnost u kli-
entů, kteří nosí kontaktní čočky déle 
než rok. Délka nošení kontaktních čoček 
je pak určena anatomickými změnami 
těchto žláz [50–52]. Tyto změny většinou 
hrají důležitou roli v pocitu suchého oka 
u velké skupiny nositelů kontaktních 
čoček.

Nemoc klienta může vyžadovat 
použití systémových léků, které sníží 
produkci slz a následně tak vzroste pocit 
suchosti v nose, ústech a očích. Jako 
příklad můžeme uvést léky na vysoký 
krevní tlak, antidepresiva a antihistami-
nika. Mnoho nositelů má sezonní alergie, 
které řeší topickou nebo ústní aplikací 
antihistaminik. Vysoký výskyt alergií způ-
sobuje, že jsou antihistaminika jedněmi 
z nejčastěji užívaných léků. Klienti však 
tyto léky svému kontaktologovi nehlásí, 
protože se jedná o léky, které jsou běžně 
prodávané bez lékařského předpisu.

Dva typy jednodenních kontaktních 
čoček (etafilcon A a nelfilcon A) mají 
certifikaci FDA, která deklaruje lepší 
pohodlí u nositelů se středně závažným 
nepohodlím a pocitem píchání očí sou-
visejícím s alergiemi [53, 54]. Nošením 
jednodenních kontaktních čoček se sníží 
možnost vzniku usazenin, čímž se také 
sníží vliv povrchových alergenů.

Pomůže změna tvaru 
nebo materiálu?    

Výrobci zkoumali vliv vlastností 
kontaktních čoček, jako jsou modul 
pružnosti (tuhost), povrchová kluzkost, 
pohyblivost na oku, tloušťka nebo tvar 
okraje čočky, na konečné pohodlí nosi-
tele. Jedna studie se zabývala okrajem 
kontaktních čoček, barvením spojivky 
a pocitovým pohodlím u značkových 
kontaktních čoček z různých typů ma-
teriálů [55]. Výsledkem bylo zjištění, že 
tenký (nožovitý) okraj je pohodlnější než 
okraj kulatý, i když vykazoval jisté barvení 
spojivky, ovšem klinicky nevýznamné. 
Všechny fyzikální vlastnosti (tvar čočky, 
povrch, modul pružnosti, tvar okraje 
atd.) se vzájemně ovlivňují a musí se 
brát v potaz ne jako jednotlivé veličiny, 
ale jejich celkový dopad, aby se dosáhlo 
optimálního pohodlí.

Pocit suchého oka u měkkých kon-
taktních čoček byl zkoumán také u spo-
kojených nebo nespokojených nositelů 

obr. 3  Paralelní nařasení spojivky u okraje 
víčka.

obr. 4 Epitelopatie víčkového okraje.
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po změně materiálu čočky na nový sili-
kon-hydrogel [7–10]. Poznamenejme, že 
tyto studie málokdy obsahují kontrolní 
skupinu, která by neměla žádné změny 
v léčbě, což snižuje obecnou platnost zá-
věrů. Nově je dostupný hydrogelový ma-
teriál navržený tak, aby zmírnil suchost 
v očích. Z tohoto důvodu řada klientů 
stále pokračuje v nošení hydrogelových 
kontaktních čoček. Z toho vyplývá, že 
konečné rozhodnutí je velmi individu-
ální. Několik soudobých studií popisuje 
nositele, kterým byl změněn typ čočky 
ze silikon-hydrogelové na hydrogelovou.

Jedna analýza srovnává příznaky 
u předchozích nositelů hydrogelových 
kontaktních čoček a věkově shodných 
osob, které čočky nenosí. Zjištěné pří-
znaky u nositelů hydrogelu byly pak 
srovnány se skupinou nositelů silikon-
-hydrogelového materiálu, kteří nově 
do této studie vstoupili. Suchost očí 
během dne a na konci dne byla hlášena 
o polovinu častěji než u nositelů silikon-
-hydrogelového materiálu [10]. Po výmě-
ně hydrogelové čočky za silikon-hydro-
gelový materiál byly příznaky suchosti 
snížené a konstantní po dobu tří let [56]. 
Pocit suchosti týden po změně typu 
čočky (hodnoceno na úrovni „občasné“ 
nebo „střední“ intenzity) byl spojován 
s pravděpodobným přerušením nošení 
kontaktních čoček.

Rozsáhlá studie zvyklostí mezi nosi-
teli měkkých kontaktních čoček shledala, 
že celých 52 % má příznaky, které klienty 
řadí do skupiny problémových nositelů. 
Nejčastějším zjištěným projevem byly 
dvě hodiny nepohodlného nošení den-
ně, ty byly dále následovány konstantním 
pocitem suchých očí. Jen velmi malý po-
čet nositelů měl nějaké viditelné projevy 
na očích [8]. Určité skupině nositelů se 
zmíněnými problémy byla nasazena sili-
kon-hydrogelová kontaktní čočka z ma-
teriálu senofilcon A. Tři čtvrtiny z nich 
udávaly menší pocit suchosti, lepším po-
hodlí, menší pocit nepohodlného nošení 
a menší počet klinicky pozorovatelných 
znaků. Objektivní a subjektivní znaky 
byly lepší po změně typu na silikon-hyd-
rogelový materiál, a to i u dlouholetých 
spokojených nositelů hydrogelového 
materiálu [7]. Správné dodržování péče 
u čtrnáctidenních nebo měsíčních čoček 

ze silikon-hydrogelu může zvýšit pohodlí 
a kvalitu vidění v průběhu celého cyklu 
nošení kontaktních čoček [57].

V celkové analýze nositelů měkkých 
kontaktních čoček 12,2 % nositelů samo 
sebe označilo, že mají „citlivé oči“ [58]. Tito 
nositelé hlásí jednoznačně vyšší úroveň 
suchosti, podráždění a červenání než 
nositelé „bez citlivých očí“, i když nebyly 
zřejmé žádné klinické změny. Náhodně 
jim byla aplikována kontaktní čočka 
z materiálu senofilcon A nebo z jiného 
materiálu pro lepší srovnání (lotrafilcon B, 
omafilcon A, balafilcon A). Se senofilco-
nem A nositelé hlásili nižší výskyt suchosti, 
podráždění a červenání a celkově delší 
čas pohodlného nošení.

Jednodenní kontaktní 
čočky poskytují vyšší 
pohodlí    

Usazeniny na kontaktní čočce s plá-
novanou výměnou ovlivňují vnímání 
pocitu suchého oka. Změnou na jed-
nodenní typ čoček se problém snadno 
vyřeší [59]. Bylo prokázáno, že se celkový 
obsah proteinů a lysozymu během no-
šení jednodenních kontaktních čoček 
zvyšuje. Podíl aktivního lysozymu se 
naopak lehce snižuje bez ohledu na to, 
zda se jedná o symptomatického, nebo 
asymptomatického nositele. Množství 
aktivního lysozymu souvisí s pohodlím 
a suchostí už po dvou hodinách nošení.

Některé studie sledovaly změny 
u nositelů, kterým byly nahrazeny čočky 
s plánovanou výměnou za jednodenní 
typ [60–63]. Vzájemné srovnání pro-
bíhalo po dobu 10 dnů a skončilo ve 
prospěch materiálu omafilcon A, který 
byl v 60 % zvolen jako pohodlnější na 
konci dne. V celkovém rozhodování 
nebylo celých 20 % lidí schopno roze-
znat rozdíl mezi oběma typy [60]. Další 
větší randomizovaná studie srovnávala 
pohodlí při změně typu kontaktních 
čoček s plánovanou výměnou na jed-
nodenní typ (etafilcon A a nelfilcon A) 
[61]. Skupina s kontaktními čočkami 
z materiálu etafilcon A hlásila po jednom 
týdnu nošení vyšší pohodlí a delší čas 
pohodlného nošení a také delší celko-
vou dobu nošení.

Další studie zkoumala symptomatic-
ké nositele hydrogelových a silikon-hyd-
rogelových kontaktních čoček. Jednalo se 
o uživatele, kteří denně nosili čtrnáctiden-
ní nebo měsíční kontaktní čočky. Všem 
byl změněn typ na jednodenní variantu, 
která uvolňuje nekřížově spojený poly-
vinylalkohol během nošení (nelfilcon A) 
[62]. Frekvence příznaku suchosti byla 
snížena u 54 % klientů a 40 % klientů mělo 
nižší pocit suchých očí.

Některé studie se soustředily na 
pohodlí v kategorii jednodenních silikon-
-hydrogelových čoček. Studie se zaměřila 
na aplikaci jednodenních silikon-hydro-
gelových kontaktních čoček prvonosite-
lům (narafilcon A), kdy nenalezla žádný 
rozdíl oproti lidem, kteří čočky nenosí 
vůbec. Nositelé dokonce během několi-
ka prvních měsíců začali uvádět stabilní 
pocit pohodlí – bez jeho poklesu během 
dne [63]. Jediným znakem, kterým se 
lišil nositel od osoby nenosící čočky, 
bylo nevýznamné spojivkové barvení. 
Stupeň limbálního překrvení, barvení 
rohovky a další jiné znaky byly po roce 
nošení kontaktních čoček z materiálu 
narafilcon A stejné jako u osob, které 
čočky nenosí vůbec. 

Jedinečnou vlastností jednodenních 
kontaktních čoček je použití roztoku 
z blistru a neopotřebovaný čistý povrch 
kontaktní čočky. Kvalita povrchu nové 
jednodenní kontaktní čočky, která byla 
právě vyjmuta z blistru, může ovlivnit 
smáčivost při nošení [64]. Kontaktolog 
má k dispozici několik typů jednodenních 
kontaktních čoček, které mu umožňují 
vybrat tu vhodnou. Optimální typ čočky 
je kompatibilní s klientovým slzným 
filmem a udržuje si dobrou smáčivost 
v průběhu dne.

Jsou nově zavedené 
technologie zvyšující 
pohodlí účinné?   

Existuje mnoho technologických pří-
stupů, jak změnit stávající materiál nebo 
vyvinout nový materiál, který sníží přízna-
ky suchého oka [24–29, 65]. Současné 
zvlhčující technologie používají například 
postupně se uvolňující polyvinylalkohol 
(PVA) z celkového objemu čočky [24], 
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nebo se přidává polyvinylpyrrolidon (PVP) 
či kyselina hyaluronová (HA) do materiálu 
[28] za účelem zvýšení smáčivosti. V bu-
doucnu se zřejmě dočkáme postupného 
uvolňování vysokomolekulární HA z těla 
čočky, čímž materiál získá biomimetické 
vlastnosti [26].

Objevily se také nové techniky k mě-
ření koeficientu tření (lubricity) za umě-
lých fyziologických podmínek, které 
napodobují chování kontaktní čočky na 
povrchu oka [27]. Doladění laboratorních 
technik pravděpodobně zvýší předvídací 
hodnotu in vitro testů, které se týkají tření 
a očních nálezů (papilární konjunktivitida 
způsobená kontaktní čočkou a LWE). Tyto 
nálezy úzce souvisejí s lubricitou a bio-
kompatibilitou materiálů a se systémy 
péče o kontaktní čočky.

Nositelé torických kontaktních čo-
ček, ve srovnání se sférickými nositeli, 
hlásí častější a intenzivnější nepohodlí 
a suchost očí [16]. Pravý důvod není 
přesně znám, ačkoliv nositelé torických 
kontaktních čoček mohou zažít rychlejší 
osychání kontaktních čoček i přes stabilní 
usazení. Předpokládá se ale, že se spíše 
jedná o interakci víčka a stabilizačních 
zón, které klient chybně interpretuje jako 
suché oko. Výběr správného materiálu, 
který minimalizuje příznaky, může být klí-
čový u astigmatických klientů s hraničním 
pocitem suchých očí.

Ovlivňují roztoky pro 
kontaktní čočky pohodlí?    

Zkoumal se také vliv dezinfekčních 
systémů a jejich možné působení na 
silikon-hydrogelové kontaktní čočky. 
Původním záměrem bylo prozkoumat 
přechodné a povrchové barvení rohovky 
fluoresceinem pozorované po krátkodo-
bém akutním nasazení kontaktní čočky 
společně s daným systémem péče (rozto-
kem) [66]. Pozornost se však poté zaměřila 
na zkoumání dopadu roztoku na pohodlí 
nositele a souvislosti mezi materiálem, 
roztokem a očními nálezy [67].

Krátkodobé vystavení    

Jedna ze studií zkoumala kontaktní 
čočky z materiálu lotrafilcon B a galyfil-

con A, která byla na šest hodin namo-
čena v roztoku. Ve výsledku byl roztok 
se sloučeninami Polyquad/Aldox (MPS) 
spojen s nižším pohodlím. Důsledkem 
byl pálivější, píchavý pocit a nositelé jej 
vnímali více než roztok se sloučeninou 
polyhexanid (PHMB) [67]. Tyto dva sys-
témy způsobovaly barvení rohovky se 
zřetelnou časovou závislostí (SICS, obr. 5). 
U obou typů roztoků byla míra výskytu 
SICS nízká, avšak vyšší hodnoty SICS byly 
prokázány s PHMB roztoky. Nebylo však 
prokázáno, že by tyto projevy roztoků 
a oční nálezy byly ve vzájemné závislosti. 
Další studie shledala rozdíl v barvení 
u silikon-hydrogelových čoček po jedno-
denním nošení a po celonočním pono-
ření v různých roztocích. Nakonec však 
ani zde nebyl shledán mezi roztoky rozdíl 
v barvení oka nebo očních nálezech [68].

Pravidelná péče klienta   

Jedna malá studie srovnávala klinické 
působení jednokrokového peroxidového 
roztoku ve srovnání s roztokem se slou-
čeninou Polyquad/Aldox a s dvěma typy 
kontaktních čoček – lotrafilcon B a seno-
filcon A [69]. Po měsíci používání každého 
roztoku nebyl v klinických projevech 
nalezen žádný rozdíl. Klienti přesto hlá-
sili delší pohodlí při nošení čoček, pokud 
používali peroxidový roztok, a to nezávisle 
na používaném typu kontaktních čoček.

Měsíční používání roztoku se slou-
čeninami Polyquad/Aldox spolu s běžně 
dostupnými značkami kontaktních 
čoček vedlo k lepšímu pohodlí (při na-
sazení a na konci dne) a celkové vyšší 
spokojenosti než u roztoku s PHMB [70]. 
Srovnání 24 kombinací silikon-hydroge-
lových kontaktních čoček a dezinfekčních 
systémů, kdy se hodnotilo oční pohodlí, 
vidění a barvení rohovky v průběhu třech 
měsíců, poukázalo na spojitost mezi SICS 
a horším pohodlím v průběhu dne a na 
konci dne [71].

Jiní výzkumníci porovnávali sub-
jektivní reakce při nošení silikon-hydro-
gelových čoček a roztoků v kombinaci, 
která podle předchozích studií poskyto-
vala nejlepší a nejhorší pohodlí na konci 
dne [72]. Oční pohodlí, pocit suchosti 
a vnímání kontaktní čočky u sympto-
matických nositelů může být zlepšeno 

převedením na vhodnou kombinaci 
kontaktních čoček a roztoku. U asym-
ptomatických nositelů nebyly zjištěny 
žádné jednoznačné změny ve vnímání.

Pohodlí ovlivňuje také začlenění kro-
ku mnutí a opláchnutí čočky. Srovnávací 
studie použila tři systémy péče o čočky 
z materiálu galyfilcon A. Výzkumníci 
shledali, že u těch nositelů, kteří věno-
vali mnutí čoček při jejich čištění řádnou 
pozornost, se významně snížil výskyt 
depozit [73]. Jiní autoři předpokládají, 
že mnutí a oplachování víceúčelovým 
roztokem před samotnou dezinfekcí 
pomůže dosáhnout lepšího pohodlí [74].

Zkoumána byla také účinnost no-
vého složení roztoků na lepší pohodlí. 
Systém, který obsahoval surfaktant 
a diblokový kopolymer ke zlepšení 
povrchové smáčivosti, byl srovnáván 
s roztokem s konzervační látkou PHMB 
[75]. Nové složení skutečně zvýšilo po-
hodlí a snížilo další typické projevy, jako 
je například barvení rohovky. Odlišná 
studie porovnávala účinek dvou nových 
roztoků se zvlhčujícími aditivy na ex vivo 
čočkách pomocí hodnocení hydratace 
a subjektivních příznaků [76]. Úroveň de-
hydratace byla u těchto nových roztoků 
zpomalena v průběhu celého měsíčního 
nošení a bylo také sníženo subjektivní 
vnímání nepohodlí.

Pomohou zvlhčující 
kapky?    

Pokud doporučíme vysoce smáčivý 
materiál, zvlhčující roztok nebo jedno-
denní čočky a přesto nedosáhneme 
zlepšení, je nutné použít jiné prostředky. 

obr. 5  Barvení rohovky způsobené roz-
tokem (zveřejněno s  laskavým 
svolením Garyho Andraska).
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Používání zvlhčujících kapek je faktor 
poukazující na suchost při nošení měk-
kých kontaktních čoček [45]. Na trhu 
je mnoho kapek a všechny mají jednu 
společnou vlastnost; po vkápnutí do 
oka během nošení kontaktních čoček 
se dočasně omyje přední povrch kon-
taktní čočky, což může pomoci odstranit 
usazeniny. Teoreticky mohou zvlhčující 
kapky na krátkou dobu změnit i třecí 
vlastnosti povrchu.

Zvlhčující kapky mají omezenou 
funkčnost. Úleva není taková, jakou si 
přejeme, a trvá velmi krátce [74]. Účinek 
zvlhčení různých viskózních složek na 
pohodlí byl testován při nošení hydroge-
lového a silikon-hydrogelového materiálu 
[74]. Všechny lubrikanty úspěšně zvýší po-
hodlí ihned po aplikaci do oka, avšak po 
šesti hodinách bylo pohodlí u hydrogelu 
jednoznačně horší. S jakýmkoliv typem 
kontaktní čočky je pohodlí po šesti 
hodinách nošení na poloviční hodnotě.

Symptomatičtí nositelé ve středním 
věku byli sledováni po dobu 60 dnů, 
kdy si 4× denně kapali hypoosmolární 
zvlhčující kapky [77]. Index hodnotící 
poškození povrchu oka (OSDI – Ocular 
Surface Disease Index) se významně 
zlepšil, stejně jako další klinické znaky. 
Studie ovšem neobsahovala kontrolní 
skupinu nebo maskované pozorovatele.

Jiná ze studií srovnávala klinické 
pohodlí a vznik proteinů na čočce při 
kapání zvlhčujících kapek obsahujících 
povrchově aktivní surfaktanty bez kon-
zervačních látek [78]. Pokud prvonosi-
telé nosili své měkké kontaktní čočky 
v 30denním kontinuálním režimu, sym-
ptomy nepohodlí v závěru dne se obje-
vily bez ohledu na zkoumanou skupinu. 
Ti, kteří používali zvlhčující kapky, udávali 
vyšší pohodlí při nasazování a bylo zjiš-
těno menší množství denaturovaných 
lysozymových usazenin. Pocit suchosti 
byl však v obou skupinách srovnatelný.

Další výzkum se zabýval dobou 
účinnosti kapek, a to prostřednictvím 
měření objemu slzného menisku po 
určitou dobu. Studie osob, které čočky 
nenosí, a symptomatických a asympto-
matických nositelů měřila vliv kapek 
po 5, 10, 20 a 30 minutách. Tato studie 
zjistila, že symptomatičtí nositelé mají 
objem slzného menisku vždy nejmenší 

v kterémkoliv měřeném čase. Objem 
slz a klesající pocit pohodlí související 
s nošením čoček byl po 10 hodinách 
nošení stejný u obou skupin nositelů 
kontaktních čoček [79]. Po vkápnutí byl 
zaznamenán nárůst slzného objemu 
a lepšího pohodlí jen po dobu 10 až 20 
minut pro obě skupiny nositelů.

Jeden výzkumný tým měřil in vivo 
osmolaritu materiálu kontaktních čo-
ček a efekt hypoosmotických versus 
hyperosmotických solných kapek u sym-
ptomatických a asymptomatických 
nositelů kontaktních čoček [80, 81]. Mezi 
kapkami nebyl shledán žádný rozdíl ve 
stabilitě slzného filmu, barvení rohovky, 
smáčivosti kontaktní čočky nebo obsahu 
vody. Celých 60 % klientů preferovalo 
hypoosmotické kapky. Při jejich použití 
hlásili nižší suchost očí a nepohodlí. Tyto 
kapky proto mohou být užitečné pro 
řešení symptomu suchých očí u nositelů 
kontaktních čoček.

Další možnosti zvýšení 
pohodlí   

V některých zemích je k léčbě střed-
ně závažné diagnózy suchého oka 
používán protizánětlivý cyklosporin 
(Restasis, Allergan) [82]. U nositelů 
měkkých kontaktních čoček, kteří sami 
uvádějí pocit suchého oka, bylo dosa-
ženo většího snížení pocitu suchého 
oka při použití zvlhčujících kapek a cy-
klosporinu (0,05 %) než při samotném 
používání zvlhčujících kapek. Po třech 
měsících nošení se zvýšil průměrný 
čas nošení a snížila se frekvence kapání 
[83]. Topické použití experimentálního 
antibiotického makrolidového roztoku 
(1% azithromycin) testovaného proti 
účinkům běžných kapek vydávaných 
bez lékařského předpisu vedlo k něko-
likahodinovému zvýšení pohodlného 
nošení s nižšími příznaky suchých očí 
na konci dne [84].

U mnoha nositelů měkkých kontakt-
ních čoček může oční alergie významně 
negativně ovlivnit pohodlí. Byla prove-
dena srovnávací studie subjektivních 
výsledků a klinických nálezů u klientů, 
kteří používali 0,05% epinastin (oční 
antihistaminikum a stabilizátor žírných 

buněk) a kapky na zvlhčení, oproti 
skupině, která používala pouze kapky 
na zvlhčení [85]. Skupina používající 
antihistaminikum hlásila delší čas po-
hodlného nošení, mírně prodloužený 
celkový čas nošení, menší svědění očí 
a menší nutnost kapat do očí zvlhčující 
kapky. Sezonní komplikace jsou častým 
průvodním jevem nositelů měkkých 
kontaktních čoček a topická antihista-
minika pomohou překlenout období 
s nejvážnějšími komplikacemi.

Punktální zátky    

Jedním ze způsobů, jak snížit projevy 
suchého oka u nositelů kontaktních 
čoček i osob, které čočky nenosí, je za-
držení slzného objemu. Zátka je vložena 
do spodního slzného bodu a zvýší tak 
slzný objem blokací jeho odtoku. Lé-
čebný model předpokládá, že suché oko 
ovlivňuje objem slz a nikoliv chemické 
podpůrné složení slz. U řady klientů s pří-
znaky suchého oka jsou zdrojem zánětu 
jejich víčka (blefaritida, MGD) nebo slzná 
žláza [86]. Klinické zkoušky s punktálními 
zátkami neprokázaly jejich úspěšnost při 
řešení nepohodlí u nositelů kontaktních 
čoček [87].

Doplňky stravy   

Další terapeutickou možností jsou 
doplňky stravy s omega-6 mastnými 
kyselinami. Po dobu šesti měsíců byly 
sledovány ženy středního věku, které 
nosí kontaktní čočky a každý večer 
užívaly pupalkový olej (EPO) nebo 
olivový olej jako placebo [88]. Skupina 
užívající pupalkový olej měla nižší po-
cit suchého oka, ostatní projevy byly 
v obou skupinách stejné. Potravinové 
doplňky stravy mohou v první řadě 
zvýšit tělní produkci protizánětlivého 
prostaglandinu [89]. Pokud je nějaký 
stěžejní zánětlivý mechanizmus spojený 
se suchým okem a pocitem suchosti při 
nošení kontaktních čoček, může být tato 
léčba s úspěchem použita.

V odborné literatuře se také doporu-
čuje konzumovat denně dva litry vody 
a vyhnout se nadměrné konzumaci 
odvodňujících nápojů (káva, čaj, alkohol, 
energetické nápoje) k udržení dobrého 



Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® kombinují technologie 
HYDRACLEAR® PLUS a Accelerated Stabilisation Design 
spolu s UV ochranou 1. třídy* a díky tomu poskytují nositelům 
mimořádné pohodlí, stabilní vidění a zdravé nošení.

Nabídka parametrů 
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM 
se rozrostla o 40 %, takže kontaktní 
čočky řady ACUVUE® OASYS® nyní 
můžete nabídnout až 98 % svých klientů!3

HYDRACLEAR®

ACUVUE® OASYS®:
Nyní kompletní 
pokrytí 180°!

Rozšířená nabídka parametrů

 od +6.00D do -9.00D

 -0.75DC, -1.25DC, 
 -1.75DC, -2.25DC

Ztenčená zóna pod víčkem
Zrychlený náběh

Stabilizační body

Optická zóna

Zrychlený náběh

Ztenčená zóna pod víčkem

Accelerated Stabilisation Design (ASD) zajišťuje 
ostré a stabilní vidění při astigmatismu1,2

Je to tak jednoduché. Proč ještě aplikovat něco jiného?
*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. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534-538. 2. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26. 
3. JJVC data on fi le 2013. Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® pokrývají 98 % všech předepisovaných sférických a torických korekcí. 
ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a HYDRACLEAR® jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.Johnson & Johnson Vision Care, 
divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2014.
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zdravotního stavu. Ačkoliv kontaktolo-
gové i klienti mají toto pravidlo v po-
vědomí, nebyla ještě provedena studie, 
která by takový pozitivní vliv prokázala.

Pomohou změny okolního 
prostředí?    

Okolní prostředí má jednoznačný vliv 
na vnímání suchosti v průběhu nošení 
kontaktních čoček. Silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky tento vliv okolí v někte-
rých aspektech minimalizují. Důkazem 
jsou rozsáhlé klinické studie klientů, kte-
rým byl změněn typ z hydrogelu na jeden 
ze tří silikon-hydrogelových materiálů 
[90]. U všech tří typů bylo po dvou týd-
nech nošení zaznamenáno lepší pohodlí 
v různých specifických prostředích (pobyt 
v klimatizované místnosti, nízká vzdušná 
vlhkost, zakouřené prostředí, prašné nebo 
znečištěné ovzduší nebo chvilkové zdřím-
nutí a spaní). Změna materiálu na senofil-
con A a galyfilcon A vedla ke zlepšení ve 
všech výše zmíněných prostředích.

Nositelé měkkých kontaktních čoček, 
kteří pracují s digitálními obrazovkami 
po dobu delší než čtyři hodiny denně, si 
stěžují na velmi vysoký stupeň zrakových 
a pocitových obtíží. Tito nositelé mají 
nízkou úroveň slzného menisku v po-
rovnání s lidmi, kteří čočky nenosí, nebo 
s klienty s kratší pracovní dobou před 
obrazovkou [91]. Srovnáním příznaků 
mezi nositeli kontaktních čoček a lidmi, 
kteří čočky nenosí, v různých pracovních 
prostředích byla mezi nositeli kontaktních 
čoček nalezena závislost mezi prací na 
obrazovkách a pálením očí [92]. Tato prá-
ce způsobovala problematické projevy 
i u osob bez kontaktních čoček. Klimati-
zace a vytápěné prostředí je spojováno 
s vyšším výskytem nežádoucích projevů 
mezi nositeli v porovnání se skupinou 
osob bez kontaktních čoček. 

V pečlivě monitorovaném nežádou-
cím prostředí byli testováni klienti, kteří 
nosili své běžné kontaktní čočky, čočky 
z materiálu senofilcon A anebo neměli 
čočky vůbec [90]. V prostředí s nízkou 
vzdušnou vlhkostí se nošením čoček 
z materiálu senofilcon A docílilo lepšího 
pohodlí ve srovnání s nositeli běžných 
kontaktních čoček a dokonce i s osobami 

bez čoček. Materiál kontaktních čoček 
může poskytnout ochranu před roztrže-
ním slzného filmu a následným vnímáním 
rohovkou [93].

Závěr   

Tento přehled zhodnotil nejdůležitější 
aspekty pohodlí souvisejícího s nošením 
kontaktních čoček, které mohou vyústit 
v přerušení nošení čoček. Každý odbor-
ník na péči o zrak by měl při hodnocení 
nositele kontaktních čoček rozlišit zdroje 
problémů, které mohou vést k projevům 
suchého oka. Současné postupy jsou 
nám nápomocné pouze tehdy, když se 
kontaktolog aktivně ptá nositele kontakt-
ních čoček na jeho nežádoucí příznaky. 
Dotazník pomůže zvláště těm, kteří chtějí 
těžit z klinických poznatků. 

Kontaktolog se znalostí soudobých 
poznatků lépe pochopí mnoho skrytých 
faktorů, které souvisejí s pocitem suchého 
oka. Jedná se například o věk, léky, nošení 
torických čoček, zaměstnání, míru práce 
na počítači, charakteristiku okolního 
prostředí. Pomůže mu to zahájit diskuzi 
s klientem o tom, jak zlepšit zkušenost 
s kontaktními čočkami. Vnímání po-
hodlí je individuální a je proto důležité 
přizpůsobit čočku klientovi, a ne klienta 
přizpůsobovat čočce.

Diferenční diagnostika by měla obsa-
hovat pečlivé vyšetření slz, povrchu oka, 
víček, tarzální ploténky a Meibomských 
žláz. Pomůže nám to rozpoznat klienta, 
který má fyziologické předpoklady 
vyžadující aktivní jednání ze strany kon-
taktologa. Pamatujte, že mnoho nositelů 
měkkých kontaktních čoček, kteří si 
stěžují na potíže, nemá klinicky viditelné 
znaky spojované se suchostí oka. Klienty, 
u kterých se projevila reakce na roztok, lze 
přesměrovat na jednodenní typ kontakt-
ních čoček.

Současný vývoj přinesl vylepšený 
hydrogel, silikon-hydrogelové materiály 
a zvlhčující roztoky pro péči o kontaktní 
čočky. Tyto novinky mohou zvýšit prav-
děpodobnost, že klient dosáhne dobrého 
standardu pohodlí během nošení kon-
taktních čoček. Uvědomme si, že způsob, 
jakým používáme naše oči, především 
dlouhé dívání na displeje a mobily, a zhor-

šená vnitřní kvalita vzduchu, naše oči 
zatěžuje. Pokud budeme tyto vzájemné 
vlivy respektovat, dosáhneme dobrého 
pohodlí s měkkými kontaktními čočkami, 
což je cílem každého kontaktologa.
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Klíčové poznatky do 
praxe
 • Použijte dotazník ke zjištění 
příznaků a indicií, které prozradí 
obvyklé problémy s kontaktními 
čočkami.

 • Ptejte se na suchost očí a nepo-
hodlí kontaktních čoček v závěru 
dne.

 • Ptejte se klientů na práci, volno-
časové aktivity, celkové zdraví 
a současnou léčbu.

 • Zařaďte do svého klinického 
pozorování LIPCOF skóre a hod-
nocení MGD.

 • U symptomatických klientů změň-
te materiál a tvar kontaktních 
čoček, upravte jim režim nošení.

 • Vyberte vhodnou kombinaci 
kontaktních čoček a roztoku, 
které jsou vzájemně kompatibilní 
a klientovi vyhovují.

 • Doporučujte jednodenní kon-
taktní čočky pro klienty trpící 
alergiemi.

 • Pamatujte, že nepohodlí a su-
chost očí netrápí pouze nositele 
kontaktních čoček.



  81

KONTAKTNÍ O KY S PROM NNÝM OBSAHEM VODY

Nová éra komfortu.

PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE NEBO ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS ALCON 800 12 20 20.

Nová éra komfortu.

VÝSLEDKY PODLOŽENÉ V DOU

Nová éra kontaktních cocek.
Nová éra komfortu.

Reference: 1. In vitro measurement of unworn lenses, Alcon data on file, 2011.
2. Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities among daily disposable lenses, Alcon data on file, 2010.
Kompletní informace o nošení, péči a bezpečnosti naleznete v příbalovém letáku.
© 2014 Novartis AG.    VC/DD/DT/PT/140204/CZ
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Predstavujeme kontaktní cocky 
DAILIES TOTAL1® 

První kontaktní cocky s promenným 

obsahem vody, který se zvyšuje od 

33% vody v jádru cocky k více než 

80% vody1 na povrchu cocky.

Poskytují nejvyšší propustnost pro 

kyslík2 (Dk/t 156 @ - 3,00D) 

a vyjímecný komfort až do konce dne.

PROMENNÝ OBSAH VODY

Prurez kontaktní cockou s hodnotami 
obsahu vody.
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Grafitově-zelená barva, vyvinutá ve 
spolupráci Essilor a Transitions Optical 

pomocí patentované technologie barev,  
poskytuje Vašim zákazníkům ještě 

přirozenější vidění a skutečné vnímání 
barev. Zatímco tradiční barevné brýlové 

čočky barvy zkreslují, grafitově-zelené 
brýlové čočky Transitions Signature 
zobrazují barvu velmi přesně, stejně 

přirozeně jako čiré brýlové čočky.
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