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Členové Společenstva českých optiků 
a optometristů mají časopis zdarma.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po více než roce proměnlivého epidemického přílivu a odlivu s roz-
vážnou nadějí tušíme, že se nám snad zase začíná lépe dýchat (vy, 
co máte jarní alergie, mi tento obrat promiňte). Po více než roce 
virtuálního života v soukromí domovů si přejeme, abychom mohli 
opět bez obav vykročit ven ze dveří. Na uplynulý rok jistě jen tak 
nezapomeneme. S trochou nadsázky lze říct, že jednou to budeme 
vyprávět vnoučatům nebo pravnoučatům. 

Byl to rok plný výzev v osobním i pracovním životě. Zejména 
i kvůli zjištění, že i přes veškeré digitální vymoženosti a technické 
výdobytky, které nám umožnily přesunout život do virtuálního 
prostředí, jsme v sobě možná objevili, jak významnou roli pro nás 
má osobní kontakt s  lidmi, stopy skutečných lidí a otisky jejich 
zručnosti a práce. Čím více toho na nás chrlí roboti a 3D tiskárny 
nebo zobrazují počítače a tablety, tím více oceníme hmatatelné 
věci, které prošly lidskýma rukama. 

Oční optiky měly tu výhodu, že mohly dál poskytovat své služby, 
umožnily reálné setkávání lidí. Podle mého názoru jsme tím ukázali 
společnosti, že jsme jako obor její důležitou součástí. Jistě, pro ně-
které to bylo složitější, pro jiné to bylo výzvou a někomu třeba tento 
nesnadný rok pomohl ke změnám, které povedou k posunu zase 
o kousek dál. Je jisté, že se svět změnil. My jsme se změnili. Je to 
jedna ze zákonitostí, které s jistotou platí. V našem časopise proto 
naleznete rubriky z historie, jako například o vývoji designu brýlových 
obrub na našem území nebo výroční pohled na náš časopis, který 
je tu s námi takřka padesát let, a vedle toho články s tématy, která 
nám v poslední době rezonují – syndrom suchého oka (i v souvislosti 
s nošením roušek a respirátorů), software pro oční optiky a motivace 
a příležitosti, jak tuto dobu zvládnout. Doufám, že v časopise najdete 
něco, co vám obohatí život – to bych si opravdu přála.

Milé čtenářky, milí čtenáři, pojďte se s námi zhluboka nadechnout!

Simona Bramborová
členka redakční rady
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Stránky SČOO autor:  
Ing. Pavel Šebek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, oční optici, 
optometristé a podnikatelé v oboru, věříme, že 
bychom si všichni již zasloužili osobní setkání 
během kongresu, výstavy, párty nebo jiné pro-
fesní události.

Současná situace není pro obor dobrá:
 • Optici a optometristé nezískávají nové 
odborné znalosti ani informace o novinkách na 
trhu. Úroveň znalostí v oboru z vnějších příčin 
stagnuje.

 • Společnosti by jistě uvítaly podporu svých 
propagačních a obchodních aktivit, tedy 
oslovení svých zákazníků.

Omezení setkávání vládními opatřeními trvají 
již déle než rok. I přes nedávné ukončení nou-
zového stavu a probíhající rozvolňování výhledy 
na nejbližší měsíce nevypadají pro větší osobní 
setkávání příliš jasně a optimisticky a co se bude 
dít na podzim, uvidíme, i když doufáme, že již 
bude všechno v pohodě.

V  rámci daných možností proto přicházíme 
před prázdninami s  projektem, který by nám 
všem měl situaci alespoň trochu ulehčit, zpříjem-
nit a také vytvořit pro optiku a optometrii virtuální 
místo pro získání informací, zkušeností, znalostí 
i povědomí o novinkách na trhu.

OPTINFO – virtuální výstava oční 
optiky a optometrie

Začátkem června proto v  rámci našeho webu  
www.scoo.cz spustíme virtuální výstavu, jež bude ve 
skutečnosti spíše informačním rozcestníkem, kterým 
se můžete přehledně a jednoduše proklikat k no-
vinkám na optickém trhu, tedy k prezentacím spo-
lečností (nazvěme je virtuálními výstavními stánky).

V rámci výstavy zveřejníme také několik zajíma-
vých odborných vzdělávacích videoprezentací.

Celý projekt je pojat velmi jednoduše a  jeho 
úspěch je postaven především na centrální pozici 
SČOO v rámci profese. Přístup na web výstavy bude 
veřejný a zdarma.

Co na webu naleznete?
 • Prezentace společností.
 • V každé prezentaci naleznete krátkou informaci 
od společnosti na téma „Co je u nás nového?“ 
a odkaz na vlastní virtuální stánek společnosti.

 • Informační a vzdělávací videoprezentace od 
SČOO.

Akce se na webu Společenstva spouští 1.  červ-
na a kvůli aktuálnosti informací bude ukončena  
31. července. Těšíme se na vaši návštěvu naší virtuální 
akce OPTINFO na webu www.scoo.cz.

SČOO pořádá virtuální 
výstavu OPTINFO

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA OCNÍ OPTIKY A OPTOMETRIE
PORADATEL 1.CERVNA-31.CERVENCE 20211.CERVNA-31.CERVENCE 2021 WWW.SCOO.CZWWW.SCOO.CZ
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Informační a vzdělávací 
videoprezentace během akce 
OPTINFO

1)  Zdravotnické prostředky, nový zákon, 
MDR, brýle (Mgr. Jan Zahálka)

Tragédie, nebo záchrana pro oční optiky? Co 
vše se mění od května zavedením nového 
zákona o zdravotních prostředcích?
V  květnu nabylo účinnosti evropské nařízení 
o zdravotnických prostředcích (MDR), spolu s no-
vým českým zákonem, který na nařízení navazuje, 
a  bohužel také zavedení regulace reklamy na 
zdravotnické prostředky. Jedná se o největší změ-
nu ve zdravotnických prostředcích od roku 1993.

Je to pro oční optiky průšvih, nebo se nám po-
dařilo na poslední chvíli vytáhnout hlavu z oprátky?

Zajímá vás?
 • Co se tedy nyní mění?
 • Budou oční optiky dále považovány za 
výrobce individuálně zhotovovaných 
zdravotnických prostředků?

 • Kam budou vlastně optiky patřit v rámci 
registru RZPRO?

 • Jaké povinnosti budou na optiky dopadat?
 • Co to znamená pro úhrady brýlí?
 • Mění se doba platnosti poukazu?
 • Co bude znamenat v praxi zavedení 
e-poukazu?

 • Budou předepisujícími nově i optometristé?
 • Jak je do toho zapojeno Společenstvo a jak 
nastavuje ideální prostředí pro oční optiky?

 • Co doporučuje SČOO očním optikám?

 2)  Novela zákona o regulaci reklamy a její 
dopady na oční optiku (Mgr. Jan Zahálka)

Od 26. května 2021 se zavádí také regulace 
reklamy na zdravotnické prostředky, jako 
součást zákona o regulaci reklamy  
(č. 40/1995 Sb.).

Zajímá vás?
 • Co všechno je považováno za reklamu?
 • Co nesmí a co musí obsahovat reklama?
 • Specifická pravidla pro hrazené, nehrazené 
a všechny ZP?

 • Liší se pravidla pro reklamu cílenou na 
odborníky a na širokou veřejnost?

 • Co s již vytisknutými reklamními materiály – 
je nastaveno přechodné období?

 • Kdo bude kontrolovat dodržování nových 
pravidel?

 • Doporučení SČOO, jak s novou regulací 
v našem oboru nejbezpečněji „naložit“ – 
neboli „dohoda o odpovědnosti za reklamu“.

Pro naše členy SČOO jsme v rámci pravidelného 
poradenství již zveřejnili podrobné informace jak 
k novému zákonu o zdravotních prostředcích, tak 
k  regulaci reklamy, a  to v  interní sekci našeho 
webu www.scoo.cz.

Celé odborné veřejnosti (tedy i  nečlenům) 
poskytujeme na zmíněná témata zajímavé in-
formace ve dvou videopřednáškách, které jsou 
součástí virtuální výstavy OPTINFO.

Představení Modré knihy ECOO  
(Ing. Pavel Šebek)
Společenstvo přeložilo a zveřejnilo na svém webu 
překlad Modré knihy Evropské rady optometrie 
a optiky (ECOO). Tento mnohostránkový dokument 
předkládá přehledným způsobem aktuální pohled 
na profesní situaci a její trendy v Evropě a porov-
nává profesi v jednotlivých státech Evropy. Slouží 
také jako výborný podklad pro zamyšlení se nad 
současným stavem, vývojem a budoucností oboru. 
Konkrétně tento zcela unikátní dokument popisuje 
nastavení vzdělávání, legislativy a praktikování pro-
fese, např. pole působnosti, standard vyšetření očí 
a zraku, počty odborníků a provozoven, zapojení 
do národního zdravotního systému a další, vše se 
spoustou podrobností, týkajících se  jednotlivých 
zemí Evropy. Tajemník Společenstva vás tímto 
46stránkovým dokumentem provede.

Jak na sociálních sítích budovat značku 
a získat nové zákazníky (Jana Kovářová, MSc.)
Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Tik Tok, 
Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest? Zajímá vás, 
kdo je používá, kolik na nich lidé tráví času, k čemu 
jsou důležité, čím jsou specifické? Co sdílet, jak ko-
munikovat, jak získat nové zákazníky? Jak je komerč-
ně inteligentně využít pro vaši oční optiku? Podívejte 
se na přednášku od odbornice na sociální sítě.



8

Zraková terapie slabozrakých 
a pacientů s nízkým vizem

Poruchám zraku a jejich rehabilitaci věnuje po-
zornost kromě čistě zdravotnických oborů také 
speciální pedagogika – zraková terapie, kterou 
se zabývá právě autorka této komplexní publi-
kace. Předmětem jejího zájmu jsou zde všechny 
aspekty péče o  osoby se zrakovým postižením 
ve srovnání období před rokem 1990 a moderní 
současnosti. Upozorňuje na osobnostní specifi-
ka osob se zrakovým postižením a rozdíly mezi 
dětmi s postižením od narození, a osobami se 
získaným zrakovým postižením. Nevyhýbá se 
ani ryze lékařskému popisu zrakového ústrojí 
a  zrakových vad. Přibližuje jednotlivé metody 
zrakové terapie a optické i neoptické pomůcky. 
Velmi cenné a názorné je i uvedení případových 
studií a  jejich analýz. Autorka neopomenula 
ani poslední sociologický výzkum informující 
o současných potřebách osob se zrakovým po-
stižením. Kniha představuje komplexní přehled 
problematiky z pohledu zrakového terapeuta; je 
určena především studentům tohoto oboru, ale 
poučení z ní získají i oftalmologové, optometristé, 
oční optici, sociální pracovníci a psychologové.

MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých 
a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton 2004. 203 s. 
ISBN 80-7254-476-4.

Visual Impairment: Access to Education 
for Children and Young People

Kniha podporuje přesvědčení, že děti se zrakovým 
postižením mají během školního roku nárok na 
přístup k plnohodnotnému vzdělávacímu progra-
mu. Vzdělání pro žáky a studenty se speciálními 
potřebami zahrnuje ve Velké Británii instituce od 
speciálních až po vysoké školy. Potíže s viděním 
vyžadují individuální vzdělávací potřeby a autoři 
této knihy, kteří jsou mimo jiné učitelé a lektoři, 
prostřednictvím publikace předávají dál své 
bohaté zkušenosti s výukou žáků a studentů se 
zrakovým postižením.  

MASON, Heather; McCALL, Stephen. Visual 
Impairment: Access to Education for Children and 
Young People. Routledge: David Fulton Publishers 
1997. 480 s. ISBN-13: 978-1853464126.

Doporučená literatura
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Design brýlí 
v Československu
Designér brýlí Ondřej Vicena, kterého můžete znát například jako návrháře 
pro Okula Eyewear a zakladatele brýlového studia Optiqa, přináší ve spo-
lupráci s redakcí pohled na vývoj designu brýlí v Československu. 

„Věřím, že připravovaný fotoseriál nabídne za-
jímavý pohled na historii brýlového návrhářství 
v jednotlivých dekádách a že ukáže českosloven-
ské brýle v novém světle a otevře zapomenuté 
kapitoly naší bohaté brýlové historie,“ uvedl  
Vicena, který se tomuto tématu dlouhodobě 
věnuje i v souvislosti s doktorandským projektem 
v ateliéru Design 3 na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v  Praze. Fotoseriál bude zároveň 
i pozvánkou na připravovanou výstavu s názvem 
Brejle a Okuliare, Design brýlí v Československu 
– která se uskuteční hned, jak to okolnosti dovolí. 

„Brýle jsou v zemích bývalého Československa 
neprávem opomíjenou kapitolou designu a módy. 
Může za to zejména fakt, že byly dlouhodobě po-
važovány za korekční pomůcku a za vadu, kterou 
je lepší skrývat a nehledat v ní krásu. Brejlařina, 
jak byl u nás v minulosti obor spjatý s výrobou 

brýlových obrub nazýván, se proto stala zapo-
menutou etapou řemesla, o němž toho doposud 
bylo zpracováno jen velmi málo. Přesto existují 
rozsáhlé prameny, ze kterých je patrná tradice 
a kvalita československého návrhářství v odvětví 
oční optiky, a to i v porovnání se světovou produk-
cí. Jak tedy vypadaly tvary brýlí, které se vyvážely 
z tehdejšího Československa do celého světa a na 
jak vysoké úrovni byl brýlový design u nás, zůstává 
v  současnosti zcela neprobádaným územím,“ 
dodal Vicena, jenž pro nadcházející čísla časopisu 
Česká oční optika připravuje mimo jiné pohled 
na optické závody z minulého století i na výrobu 
brýlí v časech monarchie. Podíváme se i na typy 
brýlí, které nosily slavné osobnosti Československa 
a jaké klady a zápory tyto brýle provázely.

Sledujte facebookovou skupinu Brýle v Česko-
slovensku a zůstaňte v obraze!

BREJLE JAKO 
ŘEMESLO

Brýle v současnosti 
považujeme za všední 
záležitost, která nám 
z podstaty připadá velmi 
jednoduchá. Stala se 
i jakýmsi symbolem 
obyčejnosti, jelikož ji mnozí 
z nás považují za součást 
sebe sama. 
Nicméně pokud se 
zaměříme na konstrukci 
a výrobu, ať už sériovou 
nebo v originálních kusech, 
zjistíme, že se jedná 
o technicky propracovaný 
produkt, který prochází 
několika desítkami 
výrobních procesů.  

Ondřej Vicena 

Koncová fáze leštění brýlí v továrně bratří Ecksteinů v Nýrsku a jejich dobový reklamní leták. 
Archiv muzeum Nýrsko.

autor: 
Ondřej Vicena, redakceOční optika
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BREJLAŘSKÝ DESIGN

Mluvíme-li o brýlovém 
designu, máme v prvé 
řadě na mysli tvar, který od 
sebe odlišuje jednotlivé 
modely obrub, přičemž 
toto tvarosloví určují i dílčí 
procesy při výrobě, které 
jejich design ovlivňují již ze 
samotné podstaty. Design 
může určovat i jednotlivé 
zpracování komponentů 
a také se může promítnout 
pouze skrze materiál 
použitý při výrobě obruby. 
Brýlový design tak zahrnuje 
specifickou formu zpracování 
i ve znamení inovace.

TVAR BRÝLÍ 
A DUCH DOBY

Design brýlí nemusí být 
jen praktický, může svým 

tvarováním podléhat i dobové 
módě, která má často 

velmi překvapivé inspirace, 
ovlivněné typickými formami 
určité dějinné epochy či staví 
na inovacích předcházejících 

stylů. Tyto aspekty lze 
uplatnit i na vývoj brýlí 

v Československu.

Dobová reklama na brýle z kolekce Opart, archiv muzeum Nýrsko. Vlevo model brýlí 
aerodynamického tvaru OC-118. Design Jaroslav Trubač. Vpravo detail bezpantových
brýlí Dolonit, archiv autora.

Reklama na bezpantové polyamidové brýle značky Dolonit. Ilustrace Bohumil 
Konečný, archiv autora. Vpravo prototyp brýlí s odnímatelným nosníkem. 
Design Jaroslav Trubač, archiv muzeum Nýrsko.
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Vizuální trénink 
je důležitým 
dílem v tréninkové 
skládačce, říká optický 
kouč Radovan Knap 
„Sportovci jsou schopni dosáhnout na sto procent své tělesné výkonnosti, 
ale dál už je mozek nepustí. Proto trénujeme neurovizuální systém, který po-
souvá jejich mentální hranici a umožňuje jim využít jejich potenciál,“ popsal 
Radovan Knap způsob, jak získat konkurenční výhodu. S vizuálním trénin-
kem začal před čtyřmi lety, když ve své oční optice Optika Fénix v Kroměříži 
přemýšlel, o  jaké služby rozšířit svou nabídku. V současnosti spolupracuje 
například s hráči nejvyšší hokejové ligy v České republice.

Hranice fyzických možností lidského těla se ve 
sportovním odvětví neustále posouvá. Tento 
proces názorně ukazuje maratonský běh. Od 
roku 1908, kdy je oficiální délka tohoto atletické-
ho závodu 42,195 kilometru, dokázali sportovci 
v průběhu více než sta let zrychlit skoro o šedesát 
minut. Na počátku 20. století potřebovali vítězo-
vé bezmála tři hodiny, současní běžci atakují čas 
pod dvě hodiny. Nabízí se otázka: Jak dlouho je 
možné posouvat fyzické hranice těla a kde hledat 
potřebnou konkurenční výhodu? 

Klíčovým faktorem v progresu sportovců už 
dávno není jen fyzická příprava, ale i ta mentální. 
To platí zejména u kolektivních sportů, v nichž 
rozhoduje rychlost reakcí. Trénink mozku a vizuál-
ního systému se proto stává nedílnou součástí 
komplexní tréninkové skládačky a kdo chce patřit 
k těm nejlepším, neobejde se bez tréninku svalů 
i hlavy. V USA to už vědí několik desetiletí.

„Martin Červenka, náš nejlepší baseballista, 
který v USA hraje druhou nejvyšší baseballovou 
ligu a  snad se mu povede dostat do MBL, je 
ukázkovým příkladem správného nastavení 
komfortní zóny,“ ukazoval mi Radovan Knap 
video, v němž Červenka udržoval rovnováhu na 
balanční desce, do toho žongloval a  používal 
aplikaci NeuroTracker na zvýšení kognitivních 
funkcí. Všechny tři úkoly zvládl najednou a bez 
jediné chyby. „To je názorná ukázka komfortní 
zóny, v níž je mozek schopen vnímat a provádět 
tři věci najednou. Člověk je díky tomu schopen 
zpracovávat více informací a  pocitově si zpo-
malovat hru, což z něj dělá lepšího sportovce,“ 
vysvětloval Knap, který se vizuálním tréninkem 
sportovců zabývá čtvrtým rokem. Svou základnu 
v optice Fénix v Kroměříži později rozšířil o nové 
pražské působiště v Centru pohybové medicíny 
Pavla Koláře v areálu Waltrovka.

Rozhovor autor:  
Aleš Sirný, DiS.
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Co Vás přivedlo k vizuálnímu tréninku?
Přemýšlel jsem, jakým směrem dál posunout 
svou optiku. Jak se ještě více zaměřit na vizuální 
systém. Doposud jsme řešili poruchy funkčního 
vidění u  dětí, které může souviset s  dyslexií, 
dysgrafií, ADHD a  podobně. Obecně se totiž 
řeší výstup než vstup přes oči a ADHD a poruchy 
funkčního vidění mají 80 % symptomů totožných. 
Pokud máme špatný vstup přes oči, mozek není 
schopen informace správně zpracovat, a to ztě-
žuje učení nebo pochopení látky. Navíc člověk 
netuší, že nějakou chybu vidění má, a  nadále 
s ní pracuje, z čehož plynnou všechny problémy. 
Potíže se soustředěním v  současnosti ukazuje 
distanční výuka – děti se ocitají v pasti. Zpravidla 
mají obrovský problém uvolnit akomodaci, když 
koukají do monitorů a mobilů. Člověk není sta-
věný na to, aby se pořád díval do blízka. Obzvlášť 
do telefonu, s nímž souvisí enormní energetická 
spotřeba mozku. A co udělá mozek, když nemá 
energii? Donutí vás jíst cukry. Jenže tento pro-
blém digitální demence nikdo neřeší. Ten název 
jsem si nevymyslel, jde o knihu a doporučuji ji 
všem, nejen rodičům. (Digitální demence, autor 
Manfred Spitzer, pozn. red.)

Ale to jsem odbočil. Takže k vizuálnímu systé-
mu u dětí jsme přidali i sport. Chtěli jsme pomoct 
sportovcům, jejichž zrakový systém, periferní 
vidění a správné čtení hry je pro výkon zásadní.

V čem spočíval impuls přidat do Vaší nabídky 
i program pro sportovce?
Když můj syn, který nosil –1.0 D, hrával fotbal bez 
kontaktních čoček. Já si vždy říkal, proč běhá za 
ztracenými balony nebo proč nestíhá a v šedesáté 
minutě je fyzicky vyčerpaný. Vždyť  při tréninku 
všechno naprosto perfektně zvládal. Bylo to tím, 
že neměl správně nastavený vizuální systém.  

V kognitivních funkcích mozku jsou během trénin-
ku a zápasu velké rozdíly. A protože špatně viděl, 
mozek spotřebovával velké množství fyzické ener-
gie. Postupně jsem se o tuto problematiku začal 
zajímat a vzhledem k tomu, že jsem hrával hokej, 
začal jsem nejprve oslovovat hokejisty v Kroměříži. 
Staral jsem se o brankáře a s vizuálním tréninkem 
jsem se dostal až do reprezentačního hokeje. Po-
stupem času se začaly nabalovat i další sporty. No 
a sportovci nakonec převážili nad dětmi, protože 
jich bylo víc. Jsou zvyklí trénovat.

Jak mohou chyby ve vizuálním systému 
ovlivnit fyzickou výdrž?
Čím hůře vidíme, tím mozek zpracovává méně 
informací k reakci. Máme upřený zrak správným 
směrem, ale mozek to nevidí. Mozek spotře-
bovává na svůj pohon 20 % naší energie. To 
znamená, že se musí chovat efektivně, nemůže 
zpracovávat všechny informace, které vidíme. 
Selektuje vjemy a vybírá jen ty důležité. Takže 
když na něco špatně vidíme, tím méně máme 
informací a naše reakce jsou pomalejší. Rychlost 
reakcí na vizuální podměty odděluje špičkové 
sportovce od průměrných, protože tělo řídí 
mozek, nikoliv biceps nebo triceps. Jakmile se 
mozek vyčerpá a řekne stop, nepustí energii do 
svalů. Můžete mít natrénováno ze všech z týmu 
nejlépe, a stejně se najednou jako by zastavíte, 
protože vás mozek zarazí. Mentální a  fyzická 
námaha sídlí v jednom místě, a pokud hranici 
mentální námahy posunete o úroveň výš, au-
tomaticky tím zvýšíte i  fyzické limity, protože 
mozek ví, že může jít ještě dál. V podstatě je to 
něco na způsob dopingu. Ten však omezovač 
mozku vypíná a boří tak fyzické zábrany. Jenže 
tím si můžete ublížit, zatímco s tréninkem limity 
posunujete a máte je pod kontrolou.

Je nějaký rozdíl mezi vizuálním tréninkem 
u dětí a u sportovců?
Když někomu, kdo nikdy netrénoval, nastavíte 
tréninkový program, horko těžko se k němu do-
nutí. Předepíšete někomu deset až patnáct minut 
tréninku denně a  jestliže za čtrnáct dní nevidí 
posun, stává se, že s tím sekne. Patnáct minut se 
zdá krátká doba, ale zkuste se někdy sám sobě 
věnovat patnáct minut. Sednout si, bez zvuků 
televize nebo rádia, a pracovat na sobě. Není to 
snadné, ale jakmile se to člověk naučí, zklidní se. 
Akorát se první výsledky takového tréninku dosta-
vují zhruba po dvou měsících a pro některé jedince 
jde o dlouhou dobu. Proto nás to nasměrovalo ke 
sportovcům, kterým pravidelný trénink není cizí, 
mají železnou motivaci a makají na sobě.

To chápu. Když budu denně dělat kliky, za 
čtrnáct dní se někam posunu. U vizuálního 

Radovan Knap se 
vizuálním tréninkem 
zabývá čtvrtým 
rokem. 
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tréninku tak časnou průkaznost svého snažení 
mít nebudu. Čím pochybovače přesvědčit? 
Existují na toto téma už studie a výzkumy?
Ano, jsou studie a měřitelná data, že hráči zrychlili 
svou hru, zpřesnili přihrávky a že jim takový trénink 
pomáhá. Práce s vizuálním systémem přišla z USA. 
Tam jedou ve velkém, zatímco Evropa je ještě 
v plenkách. Samozřejmě nejlepší je zpětná vazba 
od samotného sportovce. Pokud hovoří o tom, že 
se cítí lépe, má lepší výsledky a jeho výkonnosti si 
všímají i ostatní, je to ta nejlepší odezva na naši 
práci. Nutno podotknout, že vizuální trénink jde 
ruku v ruce s klasickým tréninkem. Jedná se o jeden 
díl v komplexní skládačce ke zvýšení potenciálu.

Zmínil jste, že vizuální trénink pochází z USA. 
Jak dlouho se jím zabývají?
Začalo se s ním už v osmdesátých letech v base-
ballu, který je nejnáročnějším vizuálním sportem. 
Jen si to představte – kulatou pálkou musíte trefit 
malý kulatý míč. A míč od nahazovače k pálkaři letí 
zhruba 400 milisekund a 150 milisekund zabere 
švihnutí pálkou, přičemž dalších 150 milisekund 
trvá mrknutí oka. Takže pálkař musí míč, letící 
rychlostí až 160 km/h, přečíst v okamžiku nahození 
a rozhodnout se, kam a jak pálkou švihne, nebo 
jestli vůbec švihne. Bavíme se o neuvěřitelných 
rychlostech a čím je mozek připravenější, tím lépe 
bude vnímat situaci a pocitově si hru zpomalí, což 
je efekt, při němž je schopen vnímat více informací 
a přesněji dané okolnosti řešit.

V tom případě už chápu komfortní zónu 
baseballisty Martina Červenky na balanční 
desce. Jaké další sportovce trénujete?
Trénujeme několik brankářů v hokejové extralize 
a dva z nich se proti sobě postavili ve finále. Za 
Liberec Petr Kváča, který s námi spolupracuje dva 

roky a na druhé straně Ondřej Kacetl z Třince, 
kterému se věnujeme osm měsíců. Dohromady 
za ty čtyři roky, co se sportovcům věnujeme, jsme 
připravili asi tisícovku tréninkových programů 
a v současnosti se aktivně staráme asi o 150 až 
200 lidí napříč různými sporty. Například hokej, 
fotbal, tenis, házená, baseball a softball, kraso-
bruslení, kanoistika, volejbal, hokejbal, florbal, 
šerm nebo horolezectví.

U většiny disciplín si přínos vizuálního 
tréninku dokážu představit, ale 
u horolezectví... ?
Tam jde spíš o nastavení komfortní zóny. Aby při 
lezení po skále horolezec obrazně řečeno vypnul 
vědomí a stoupal jen s pomocí podvědomí. To je 
právě ta síla mozku, kterou trénujeme. Aby byl 
člověk odolný vůči ostatním vlivům a zbytečně 
nepřemýšlel, čímž by okamžitě ztrácel rychlost 
a přesnost. To platí například i u atletiky při běhu 
na sto metrů. V  této disciplíně také nemusíte 
usilovně trénovat vizuální systém. Klíčovým fak-
torem je trénink mozku, aby soustředění nespo-
třebovávalo zbytečně moc energie.

Řekněme tedy, že k Vám přijde sportovec 
poprvé. Jaké úkony budete provádět?
Provedeme screening a zjistíme, jak mu funguje 
vizuální systém. Nemluvím o ostrosti zraku, v tom 
je rozdíl. Samozřejmě ostrost zraku se musí vyřešit, 
protože můžete skvěle vidět na balon, ale ruku na 
jeho vykrytí už nedáte. Pro nás je klíčový přenos in-
formací do mozku, zpracování v mozku a následný 
přenos do svalů. Zásadní je spolupráce očí, kon-
vergence, divergence, spolupráce binokulárního 
vidění. Protože když na něco špatně vidím, nebudu 
mít správnou informaci. Mozek si ji samozřejmě 
dá nějak dohromady, ale trvá mu to dlouho a ještě 

Tréninková místnost 
v Centru pohybové 
medicíny Pavla Koláře 
v areálu Waltrovka.



nemusí být zcela přesný. Takže nejprve u klienta 
hledáme chyby ve vizuálním systému a první dva 
měsíce trénujeme vyloženě jen nápravu chyby. 
Od třetího měsíce kromě stálého tréninku se 
soustředíme na sport, kterému se klient věnuje.

Jakým způsobem tréninky probíhají?
Jedná se o domácí tréninky a sportovec je musí 
dodržovat sám. K  nám chodí jednou za měsíc 
a půl na kontrolu a na nastavení nového tréninku. 
Systém je zaměřený na oblast, kde má chybu. Ně-
kdo v divergenci, někdo v konvergenci. Někdo má 
vnitřní svaly silné, někdo zase naopak. Zapojíme 
všechny části a dáváme největší důraz tam, kde 
je chyba. Ať je to akomodace, nebo motilita. Ja-
kýmikoliv opravnými pohyby oka ztrácíte draho-
cenný čas a ten vás zdržuje v pohybu. Jako příklad 
uvedu fotbal. Hráči uprostřed hřiště jsou schopni 
zpracovat balon na první dotek. Pak přeběhnou 
do pokutového území, kde jsou pod tlakem a míč 
kopají na všechny strany. Proč? Protože je jejich 
systém v klíčových situacích nepodrží a oni nejsou 
schopni zpracovat informaci a správně nastavit 
nohu. Naopak kluci s dobře fungujícím systémem 
se v takových situacích chovají úplně jinak, v klidu. 
A za tím stojí jejich vizuální systém, nikoliv fyzička.

Co obnáší individuální trénink sportovce?
Má ho nastavený na patnáct minut denně. Klientovi 
dáme k dispozici základní pomůcky k vizuálnímu 
tréninku a poté například zapojujeme balanční 
desku, vestibulární systém, NeuroTracker na kogni-
tivní funkce a další metody. V podstatě čekáme, až 
se dostane na určitou úroveň a osvojí si konkrétní 
dovednosti a poté přidáváme další úkoly.

Řekněme, že trénujete brankáře. V čem 
spočívá jeho individuální trénink?
Po základním tréninku v prvních třech měsících 
zapojujeme i jeho pozici ve hře. Řešíme pohyb 
očí, vnímání a fixaci na puk, která je důležitá, pro-
tože pokud ji bude ztrácet, najednou se pro něj 
hra zrychlí a některé situace ho mohou překvapit. 
Perfektní fixací si ale hru zpomalí. Zároveň roz-
šiřujeme periferní vnímání. Nikoliv vidění, mezi 
oběma je rozdíl. Vnímání je, že mozek zpracovává 
správné informace, aniž by se člověk na konkrétní 
místo musel dlouho upínat. V zásadě ale platí, 
že všichni potřebují kolektivní rozhled a musí na 
svůj sport správně vidět. Řada lidí hraje, aniž by 
dobře viděla. A pokud například brankář v háze-
né špatně vidí, nasazení větší fyzické tréninkové 
zátěže ničemu nepomůže.

Jak dlouho kurz trvá a co následuje po jeho 
skončení?
Kurz trvá devět měsíců. Pokud někdo tvrdí, že 
stačí tři měsíce, je to nesmysl. Neuroadaptace 

trvá minimálně šest měsíců. Po skončení kurzu 
má klient nastavený dlouhodobý plán udrži-
telnosti, který se v podstatě stává součástí jeho 
pravidelného tréninku. Rozcvičuje se, protože ví, 
že mu to pomáhá. Jednou za rok se potkáváme na 
screeningu zraku, abychom případně tréninkový 
program adekvátně upravili.

Co obnáší předzápasové rozehřátí vizuálního 
systému?
Je toho dost. Cvičení s palci, q-ball, koordinace 
oko – ruka a podobně. Klienti si procvičí hlavu 
a  oči těsně před zápasem a  od první sekundy 
jsou koncentrovaní a  nachystaní podat maxi-
mální výkon.

A dodržují předzápasovou přípravu?
Určitě. Jak jsem říkal, máme hokejové brankáře 
v extralize, kteří poctivě trénují. Úspěšnost jejich 
zákroků v play-off je nad 95 % a  jsou schopni 
podávat konzistentní výkony. Důležité je, že od 
nich máme pozitivní zpětnou vazbu a vidíme, že 
vizuální trénink u nich funguje.

Zpětná vazba od sportovců je tedy pozitivní?
Ano, jsou nadšení. Vidí ve vizuálním tréninku 
velký přínos ve zlepšení výkonu a  tím pádem 
konkurenční výhodu. Jsou ochotní se vizuálnímu 
tréninku věnovat a  zařadit jej do své přípravy. 
Vnímají, že je to posunulo o další úroveň, a lépe 
si udržují koncentraci a konzistentní výkonnost. 
Ovšem jsou i lidé, kteří se spokojí s tím, co mají 
a dál do toho nešlapou.

Máte na mysli amatérské sportovce, nebo se 
to týká i těch profesionálních?
Ano, i profesionální sportovci to odmítnou s odů-
vodněním, že mají svůj tréninkový styl a nechtějí 
do něj zasahovat. Mají pocit, že takový trénink 
nepotřebují. Ale ti, co s  námi trénují, takovým 
lidem výkonnostně hodně odskočí.

Kdo Vás oslovuje častěji? Klub, nebo 
jednotlivci?
Spíše jednotlivci. V podstatě se jedná o novou 
věc, alespoň v Evropě, a cokoliv nového znamená 
pro řadu lidí vystoupení z komfortní zóny, k če-
muž není každý ochotný. Sportovci, které pohání 
nějaká vize, s tím problém nemají. Ti, co žijí ve 
své bublině, prožívají změny obtížněji a někteří 
je odmítají. Ale jedná se o  běžnou záležitost, 
která se děje v  každém oboru. Každopádně 
věřím, že časem budou mít příběhy o vizuálním 
tréninku velkou odezvu a stanou se standardní 
záležitostí. Trenéři si ani neuvědomují, že hodně 
jejich svěřenců špatně vidí. Ptám se jich, zdali 
mají přehled o  tom, kdo nosí kontaktní čočky 
nebo brýle. Překvapivě řada z nich o tom nemá 
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přehled. Klíčové pro ně je, když vidí, kolik jeho 
svěřenci „naběhali“. Jestliže řeknu trenérovi, 
aby k fyzickému tréninku nechal hráče trénovat 
i mozek, příliš ho to nenadchne. Neuvidí svého 
upoceného svěřence, jak hodinu trénoval. Nutno 
podotknout, že existuje celá řada trenérů, kteří 
vizuální trénink pokládají za přínosný a zajímají 
se o něj. Například pracujeme s ženskými házen-
kářskými kluby DHC Slavia Praha a DHC Sokol 
Poruba nebo s ženskou reprezentaci v softballu.

Možná by stálo za to dělat nějakou osvětu.
To samozřejmě děláme. Někdo to pochopí, jiný 
ne. Ptají se, jak na hřišti poznají, že zrovna vizuální 
trénink pomohl v té či oné situaci. Ale tímto způ-
sobem přínos nelze měřit. To je jako ptát se, v čem 
konkrétním pomohla sportovci řekněme těstovi-
nová strava. Jak jsem říkal, vizuální trénink je část 
celku, jenž zlepšuje výkon a reakce.

Liší se Váš trénink od toho, co dělají v USA?
Ne, v zásadě máme vizuální trénink přesně takový 
jako v zámoří. Není to tak, že bychom v Evropě byli 
o deset let pozadu. V USA jsou vizuální tréninky 
součástí téměř všech sportů a pokud nebudou 
profesionální sportovci v České republice reago-
vat, tamější konkurence jim uteče. To je škoda, 
protože „naši“ kluci jsou na tom fyzicky stejně 
nebo i  lépe než ti v USA. Ale může jim chybět 
správná rychlost v rozhodování.

Nabízíte tři tréninkové programy: Basic, 
Academy a Profi. V čem se liší?
Basic je určen juniorům a běžné populaci, která 
pracuje s počítačem a řeší únavu, bolest hlavy, 
pálení očí. Samozřejmě vzít si prášek proti bo-
lesti je nejjednodušší řešení, ale osvojením si 
určitých vizuálních návyků se vyvarujete zrako-

vému diskomfortu, a navíc oddálíte presbyopii. 
Což je sice pro optika kontraproduktivní, ale 
zákazníci vám pak důvěřují a  šíří svou spoko-
jenost i mezi své známé. Program Academy je 
rozšířenou verzí programu Basic, doplněnou 
tréninkem mozku s NeuroTrackerem a dalšími 
pomůckami. Profi je pak nastavený na nejvyšší 
úroveň pro profesionály.

Sídlíte v areálu Waltrovka ve stejných 
prostorách jako Centrum pohybové 
medicíny Pavla Koláře. Spolupracujete 
i s fyzioterapeuty?
Ano, vyškolili jsme pět fyzioterapeutů z Waltrovky 
a pět z Motola, kteří zapojují vizuální systém do 
rehabilitačních cvičení. Protože když cvičíte, sou-
středíte se na svůj úkon a jste schopen svou pozici 
udržet. Ale jakmile zapojíte kognici, to znamená 
mozek na nějaký jiný úkol než jen držení těla, tak 
se svaly vypínají. A právě při fyzioterapeutickém 
a vizuálním tréninku si zlepšujete spolupráci hla-
vy s tělem. Může se to brát i jako prevence proti 
zranění, protože jakmile se mentálně vypínáte, 
vypíná se i tělo a jsou z toho vymknuté kotníky, 
přetrhané vazy a  taková ta zranění, ke kterým 
dochází bez přičinění druhého.

Jak fungujete během času striktních opatření 
a nouzových stavů?
Jsme nestátní zdravotnické zařízení, takže jedeme 
dál, a jediné omezení, které se nás dotýká, jsou 
zákazníci v karanténách nebo s covidem-19, takže 
nemohou přijít a podobně. Ale jinak fungujeme 
bez restrikcí.

Za rozhovor poděkoval 
Aleš Sirný, DiS.
foto: autor

Aplikace 
NeuroTracker 
pomáhá se 
zvyšováním 
kognitivních funkcí. 
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BINOKULÁRNÍ MĚŘENÍ REFRAKCE

od roku 2001 světový lídr v binokulárním měření refrakce
screening zraku dětí od 6 měsíců
binokulární měření refrakce ze vzdálenosti 1 metru za 1 vteřinu
s okamžitým výsledkem měření
možnost záznamu prosvěcovacího testu

Plusoptix S16 (stacionární)

Plusoptix je jediný přístroj v ČR s doporučeným postupem screeningového testu vypracovaný odbornými 
společnostmi (České společnosti dětské o�almologie a strabologie, České společnosti ortoptistek, České 
kontaktologické společnosti, Asociace zrakových terapeutů a Společenstva českých optiků
a optometristů a se souhlasem ČOS).

Plusoptix A12 (mobilní)

zoom zornic

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 
T: 226 220 866 |E: info@videris.cz | www.videris.cz plusoptix.cz
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Legislativa autor:  
Mgr. Jan Zahálka

Přelom května a června roku 2021 přináší velké změny v oblasti zdravot-
nických prostředků, mezi které se řadí i brýle coby optické kompenzační 
zdravotnické prostředky. Zejména se jedná o (kvůli covidu-19 o rok od-
loženou) účinnost evropského nařízení o zdravotnických prostředcích 
(MDR), které doslova překreslí mapu trhu se zdravotnickými prostředky 
v EU. Zda k lepšímu, o tom se dá důvodně pochybovat, ale co je pro 
tento článek podstatné, s evropskou legislativou se bohužel svezla 
trošku jako černý pasažér i změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, která nově zařazuje zdravotnické prostředky mezi výrobky, 
jejichž propagace a obecně podpora prodeje je regulována. 

Cesta, kterou předkladatel, fakticky 
Ministerstvo zdravotnictví, zvolil, je 
bohužel značně nešťastná, nekoncepční 
a  lidsky řečeno ustřelená. Regulace 
reklamy byla silně inspirována (čtěte 
prakticky okopírována) z  osvědčené 
regulace léčiv, což však v praxi zname-
ná, že paragrafy, omezení a stanovená 
pravidla v  některých případech tak 
úplně nesedí na realitu zdravotnických 
prostředků. Základní problém, na který 
narazí většina regulací inspirovaných lé-
čivy (a že jich za posledních pět let bylo) 
spočívá jednoduše v tom, že zdravotnic-
ké prostředky jsou něco jiného než léči-
va – hovoříme zde o neuvěřitelně široké 
škále výrobků – je to náplast prodávaná 
v drogerii, ale také invalidní vozík, umě-
lá kyčel, srdeční implantát, magnetická 
rezonance za 30 milionů korun nebo 
právě brýle a kontaktní čočky.

Nenápadná novela

Návrh této novely po dlouhou dobu 
velice nenápadně proplouval par-
lamentem. Jistě i  díky tomu, že byl 
přilepen k  návrhu zákona o  regulaci  
in vitro diagnostických prostředků (vy-
hlášeno ve Sbírce posléze jako zákon 
č. 90/2021 Sb.), přibližně kolem strany 
č. 90 dokumentu. Pokud dovolíte leh-
kou nadsázku, pro případ odhalení byl 
návrh navíc vybaven falešnými doklady 
– velmi stručnou důvodovou zprávou, 
která především vyvolávala dojem, že 

regulace reklamy vychází z požadavků 
EU a  je provázána s  MDR. To nicmé-
ně není pravda. Regulace reklamy na 
zdravotnické prostředky, na rozdíl od 
léčiv, není na úrovni EU o  moc více 
regulována než, řekněme, obecná kla-
mavá reklama, kterou u nás hlídá ČOI. 
Musím proto bohužel konstatovat, že 
jsme si sami na sebe v České republice 
upletli bič a jsme (opět) papežštější než 
papež. Můžeme tedy diskutovat o tom, 
co bylo motivací ministerstva, nicméně 
faktem je, že právní úprava je zde, 26. 
května zahájila účinnost a jak subjekty 
na trhu, tak i  SÚKL (Státní ústav pro 
kontrolu léčiv) se musí na realitu nové 
regulace připravit.

Co všechno je reklama

Klíčová je definice samotného poj-
mu reklama. Podle zákona jde bo-
hužel o  velice vágní a  široký pojem, 
pod který se může vejít leccos. Zákon  
o regulaci reklamy doslova v § 1 a v § 5k 
uvádí, že reklamou se rozumí obecně: 
oznámení, předvedení či jiná prezen-
tace šířené zejména komunikačními 
médii, mající za cíl podporu podni-
katelské činnosti, zejména podporu 
spotřeby nebo prodeje zboží a  také 
specificky všechny formy informová-
ní, průzkumu nebo pobídek, konané 
za účelem podpory předepisování, 
výdeje, prodeje nebo používání zdra-
votnických prostředků. 

Jistě není třeba dodávat, že pod 
takto široce rozkročenou definici se 
vejde prakticky cokoliv. Dále však zákon 
ještě přidává a upřesňuje, že hovoříme 
rovněž o návštěvách obchodních zástup-
ců u  osob oprávněných předepisovat 
či vydávat zdravotnické prostředky, 
dodávání vzorků, podporu prodeje 
prostřednictvím darů, spotřebitelských 
soutěží nebo odměn, pořádání kongresů 
a tak dále. Naopak za zákonem regulo-
vanou reklamu se výslovně nepovažuje: 
korespondence nutná k  zodpovězení 
specifických dotazů na konkrétní zdra-
votnický prostředek a případné dopro-
vodné materiály nereklamní povahy 
a  také prodejní katalogy a  ceníky, ale 
jen pokud neobsahují popis vlastností 
zdravotnických prostředků.

Odborník versus veřejnost

Klíčovým rozlišením podle zákona je to, na 
koho reklama cílí, protože od toho zákon 
odvozuje, co je ještě povoleno nebo co 
naopak musí v reklamě zaznít. Kdo někdy 
zavítal na webové stránky lékařských ča-
sopisů, ten mohl být nucen k potvrzení, že 
je odborníkem apod., aby byl na stránky 
vpuštěn. To je příklad toho, že pokud 
je šířena volnější reklama zaměřená na 
odborníky, její šiřitel se pojišťuje, že na ní 
nespočine oko tzv. široké veřejnosti. 

Jaké jsou tedy rozdíly? Co si lze vůbec 
dovolit vůči odborníkům a kdo vlastně 
odborníci jsou? Podle definice v zákoně 
o regulaci reklamy (§ 2a) je odborníkem 
osoba oprávněná zdravotnické pro-
středky předepisovat nebo vydávat. Zde 
narážíme na problém – odborníkem by 
v současné chvíli byl pouze lékař (protože 
předepisuje) a pak např. farmaceut v lé-
kárně nebo i oční optik (protože zdravot-
nické prostředky vydávají). Minimálně 
pochybná situace bude u zdravotních 
sester, které se do definice jednoduše 
nevejdou. Souběžně přicházející nový 
zákon o  zdravotnických prostředcích 

Regulace reklamy 
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sice uvádí nově (i s přispěním SČOO), 
že lékařský předpis vystavuje kromě 
lékaře i  jiný zdravotnický pracovník se 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilostí, což může znamenat někte-
ré zdravotní sestry a zahrnuje to i opto-
metristu, ale je otázkou, zda pak tyto 
osoby mají na základě dalších předpisů 
(zejména vyhláška č. 55/2011 Sb., tedy 
o  činnostech nelékařů) právo poukaz 
vystavit. Optometrista toto oprávnění 
naštěstí (a zřejmě omylem) ve vyhlášce 
uvedeno má, takže i  optometrista se 
nám vejde do definice odborníka, ale jak 
je to například se specializovanými sest-
rami, s tím si bude muset poradit SÚKL.

Široká veřejnost definována nijak 
blíže není, jedná se tedy logicky o všech-
ny, kdo nejsou odborníky. Proč je toto 
rozlišení tak důležité? Princip regulace 
totiž spočívá v tom, že vůči odborníkovi 
si lze dovolit více, co se týče sdělovaných 
informací – velkým rozdílem je fakt, že 
srovnávací reklama (tedy např. porovnání 
dvou produktů) smí směřovat pouze na 
odborníky, pro širokou veřejnost nikoliv.

Výslovně zakázána je pak vůči ve-
řejnosti reklama na zdravotnické pro-
středky, které nelze volně koupit (což 
jsou např. různé přístroje pro podporu 
dýchání, ale také sluchadla nebo nit-
roděložní tělíska). Reklama zaměřená 
na veřejnost naopak některé informace 
obsahovat musí. U brýlí či kontaktních 
čoček bude konkrétně třeba na reklamě 
uvádět obchodní název, určený účel 
a musí z ní být zřejmé, že jde o zdra-
votnický prostředek. Lze tak očekávat, 
že se na designových plakátech začnou 
objevovat drobné nápisy, které tyto do 
značné míry absurdní požadavky naplní. 

Reklama rovněž nesmí být zaměřena na 
osoby mladší patnácti let – plakát s kr-
tečkem v brýlích bude zřejmě v ohrožení. 

U  reklamy zaměřené na odborníky 
je pak důležité, že nesmí docházet 
k  rozsáhlému dodávání vzorků – těch 
je možné poskytnout pouze nezbytné 
množství a jasně označených. Není také 
možné slibovat dary nebo jiný prospěch. 

Jistým překvapením možná bude, 
že regulace se nijak zásadně neliší pro 
zdravotní prostředky hrazené ze zdra-
votního pojištění. Jediné omezení nad 
rámec ostatních, obecných pravidel je 
to, že hrazené zdravotnické prostředky 
nesmí být předmětem spotřebitelské 
soutěže na množství předepsaných, 
vydaných nebo použitých prostředků.

Problémem je, že zákon obsahuje 
spoustu velice neurčitých povinností 
s  neostrými hranicemi a  je třeba vy-
čkat metodických pokynů SÚKL a jeho 
rozhodovací praxe. Napovědět může 
i praxe z léčiv, nicméně je jistě fér uzavřít 
problematiku s  tím, že s  jistotou nyní 
neví prakticky nikdo nic jistě. To uvádím 
zejména kvůli ostražitosti vůči různým 
školením, která se logicky vyrojila tak 
jako vždy, když se objeví nová regulace.

Kdo to bude hlídat

Regulaci reklamy dostal na starost, jak 
už bylo výše uvedeno, SÚKL, v  jehož 
rámci bude kontrola spadat do gesce 
odboru zdravotnických prostředků. 
Podstatnou a praktickou informací (ve-
řejně ověřitelnou) je to, že SÚKL, resp. 
příslušný odbor, nebyl za tímto účelem 
nijak posílen, a tedy celou novou agen-

du jistě „přivítají“ stávající zaměstnanci 
odboru. To celkem logicky znamená, že 
není nutné se obávat kontrolorů, kteří by 
27. května vykopávali dveře kvůli tomu, 
že u plakátu s brýlemi není uvedeno, že 
se jedná o brýle, které slouží ke korekci 
zraku. Navíc zákon obsahuje přechod-
né ustanovení, které nejtvrdší možné 
dopady významně změkčuje a oddaluje.

Doba hájení

Zákon obsahuje nenápadné přechod-
né ustanovení, které doslova uvádí, že 
reklama na zdravotnické prostředky… 
vytvořená nebo šířená na základě 
smluv uzavřených přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se do 6 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto záko-
na posuzuje podle zákona [o reklamě] 
ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.

To lidskou řečí znamená, že není třeba 
plakáty strhávat nebo vyhazovat letáky, 
pokud byly např. vytištěny na základě 
smlouvy (s grafikem, tiskárnou…) uzavře-
né před 26. květnem 2021. Taková rekla-
ma je pak mimo veškerá nová omezení 
platná až do 26. listopadu 2021. V me-
zičase proto bude dostatek prostoru na 
to, aby státní orgány nastavily smysluplný 
a rozumný metr a nás, regulované, s ním 
seznámily. Za sebe si dovolím tvrdit, že 
současné osobní obsazení vedení SÚKL 
a odboru zdravotnických prostředků tuto 
naději podporuje.

Mgr. Jan Zahálka
Expert na zdravotnické právo, poradce SČOO
e-mail: jz@janzahalka.cz

komerční sdělení
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Kazuistika: 
Dystrofie čípků
Dystrofie čípků se považuje za vzácné degenerativní dědičné 
onemocnění sítnice, které se vyskytuje u jednoho člověka na 
25 000 obyvatel. V České republice sledujeme s touto diagnó-
zou cca 200 pacientů. První příznaky se objevují v raném věku, 
většinou v první dekádě života.

Anatomie sítnice

Pro správné pochopení podstaty této 
choroby připomeneme anatomické 
a fyziologické poměry sítnice. Na sítnici 
dopadají světelné paprsky, jsou přijí-
mány fotoreceptory,  chemickým pro-
cesem jsou přeměňovány na elektrické 
impulzy a putují zrakovým nervem dále 
do mozku. Sítnice se vyznačuje ten-
kou strukturou o tloušťce 0,1–0,3 mm 

a představuje vlastní světločivou vrstvu 
oka. Tvoří ji několik vrstev. Vnitřní část 
představují světločivé elementy – tyčin-
ky a čípky, nervová vlákna a pomocné 
buňky. Zevně je uložena vrstva pigmen-
tového epitelu. Sítnice je topograficky 
rozdělena na dvě části. První z nich je 
optická část, tzv. pars optica retinae, 
která je takto pojmenována díky obsahu 
světločivých buněk – tyčinek a  čípků. 
Druhou částí je slepá oblast, tzv. pars 

coeca retinae. V této oblasti, která po-
krývá vnitřní plochu řasnatého tělíska 
a zadní plochu duhovky, se nenacházejí 
žádné smyslové ani nervové elementy. 
Sítnice je volně přiložena k  cévnatce, 
fixována je pouze k  okraji zrakového 
terče a v oblasti ora serrata. Sítnici tvoří 
deset vrstev. 

První zevní vrstvu představuje pig-
mentový epitel – stratum pigmento-
sum. Tvoří jej vrstva kubických buněk. 
Pigmentový epitel sousedí s chorioka-
pilaris cévnatky a je od ní oddělen ba-
zální membránou. Pigmentový epitel, 
Bruchova membrána a choriokapilaris 
tvoří zevní hematoretinální bariéru. 
Samotný pigmentový epitel se podílí 
na látkové výměně mezi choriokapilaris 

autorka:  
MUDr. Lenka OttováKazuistika
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a  vnějšími vrstvami sítnice a  zajišťuje 
výživu i  transport kyslíku k  fotorecep-
torům a syntézu rhodopsinu. Obsahuje 
pigment fuscin. Pod pigmentovým epi-
telem se nachází vrstva zevních výběžků 
tyčinek a  čípků. Pod touto vrstvou je 
umístěna vnější hraniční membrána 
(membrana limitans externa). Tato 
membrána je tvořena Müllerovými 
podpůrnými buňkami. Na tuto vrstvu 
navazuje vnější jaderná vrstva tyčinek 
a čípků. Pod ní se nachází zevní plexi-
formní vrstva – oblast synapsí vodivých 
výběžků smyslových buněk a dendritů 
bipolárních buněk. Další vrstvou sítni-
ce je vnitřní jaderná vrstva. Obsahuje 
jádra horizontálních, bipolárních, 
amakrinních a Müllerových buněk. Na 
ni navazuje vnitřní plexiformní vrstva, 
oblast synapsí neuritů bipolárních 
buněk a dendritů amakrinních a gan-
gliových buněk, představuje synapsi 
mezi I.  a  II. neuronem zrakové dráhy. 
Vrstva gangliových buněk je tvořena 
těly multipolárních neuronů. Následuje 
vrstva zrakových nervových vláken, která 
obsahuje neurity gangliových buněk, 
dále neuroglii a  silnější cévní kmeny 
retinálního cévního systému. Poslední 
vrstvou je vnitřní hraniční membrána, 
která je hranicí mezi sítnicí a sklivcem. 
Je tvořena výběžky Müllerových buněk.

Na sítnici je umístěna papila, která 
je místem, kde nervová vlákna vystu-
pují ze sítnice do zrakového nervu. Leží 
3 mm nazálně od zadního pólu bulbu 
a  mírně nad ním. Nevyskytují se tam 
žádné receptory, proto bývá nazývána 
také slepou skvrnou. Ze sítnicových 
vrstev obsahuje pouze vnitřní hraniční 
membránu. Na okraji se lehce nadzve-
dává, což je zapříčiněno nahromadě-
ním nervových vláken. Papila má díky 
obsahu četných arteriol růžové zbar-
vení. V jejím středu můžeme pozorovat 
exkavaci, ze které vystupují retinální 
cévy. Jako fovea centralis se označuje 
ztenčené místo sítnice o  velikosti cca 
1,5 mm, nacházející se na zadním pólu 
oka. Je také nazývána místem nejostřej-
šího vidění. V jejím centru leží 0,3 mm 
velká zóna, obsahující pouze čípky, 
zvaná foveola. Kolem celé fovey se 
rozprostírá 3–5 mm velká oblast ozna-
čovaná jako macula lutea nebo žlutá 
skvrna. Díky obsahu žlutého pigmentu 
xantofylinu se vyznačuje svým charak-
teristickým zbarvením. Ora serrata je 

název pro cid:3D931824-CFE1-4AA7-
-B8F5-CD24A435EBF3@expodata.local 
klikatou linii představující přechod mezi 
pars optica retinae a pars coeca retinae. 
Můžeme na ní pozorovat mírné oploš-
tění. Dochází zde k redukci smyslových 
a nervových částí sítnice.

Dystrofie čípků

Dystrofie čípků je spojena s poklesem až 
ztrátou centrální zrakové ostrosti, zpo-
čátku se vyznačuje poruchou vnímání 
barev, postupným poklesem, až ztrátou 
centrálního vidění, světloplachostí a ně-
kdy i nystagmem. Onemocnění může 
být na počátku snadno přehlédnutelné 
vzhledem k  normálnímu nálezu na 
sítnici. Někdy zaznamenáme drobné 
změny charakteru chorioretinální atro-

fie. U některých pacientů se vyskytuje 
zraková vada a  následně esotropie či 
exotropie. V  pozdějších stadiích je 
onemocnění nápadné svými změnami 
v seskupení pigmentu či oválnou jizvou 
v makule, může dojít i k atrofii zrakové-
ho nervu, a to buď parciální, či totální. 
Fundus má mramorovaný vzhled a ar-
terie mívají nitkovitý charakter. Pro-
gnóza je nepříznivá, u většiny pacientů 
progreduje snížení vizu k hodnotě 0,1 
a hůře, končí praktickou nevidomostí. 
Na OCT vidíme ztenčení centrální části 
sítnice s kompletním vymizením vrstev 
ve fovee. Při fluorescenční angiogra-
fii nacházíme v  centru sítnice obraz 
připomínající býčí oko, jde o  kontrast 
tmavé fovey s  okolní perifoveální hy-
perfluorescencí. Elektroretinografie se 
vyznačuje přítomností abnormálně níz-
ké odpovědi při fotopickém flicker ERG, 

obr. 1 Třináctiletý Hynek má za sebou tři desítky závodů v krosových terénních bězích.
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fotopickém flash ERG a  normálním 
skotopickým ERG záznamem. Dědič-
nost tohoto onemocnění je ve většině 
případů autozomálně recesivní, ale byla 
popsána i  autozomální dominance. 
Dystrofie čípků vykazují všechny známé 
typy monogenní dědičnosti a na jejich 
vzniku se podílejí především mutace 
v genech RPGR, CNGA3, ABCA4.

Kazuistika

Naše kazuistika se týká malého chlapce 
Hynka (obr. 1), který poprvé navštívil 
oční centrum Ottlens ve věku 3,5 roku. 
Důvodem návštěvy byla kontrola na 
doporučení dětské lékařky pro suspektní 
konvergentní strabizmus pravého oka, 
kde byl zjištěn pokles vizu na 0,4, zatím-
co vlevo byl vizus 1,0. Rodiče šilhání ne-
zaznamenali. Oční rodinná anamnéza 
byla negativní, pouze otec nosil brýlovou 
korekci pro lehkou myopii. Chlapec 
pochází z plně funkční rodiny, je naro-
zen v  termínu, psychomotorický vývoj 
probíhal fyziologicky. Nález na sítnici 
při první kontrole byl normální. Refrakce 
v cykloplegii byla vpravo +4,25–0,5/143 
a vlevo +3,75–0,25/67. Diagnostickým 
závěrem byla oboustranná střední hy-
permetropie s akomodační pravostran-
nou esotropií a supresí vpravo.

Následovala standardní léčba stra-
bizmu, zahrnující plnou korekci podle 
cykloplegie, okluzní léčbu vlevo a rov-
něž byla naplánována sada ortoptických 
a pleoptických cvičení. Při další kontrole 
proběhla úprava brýlové korekce na 
E-line s adicí +3,0, a to pro nastupující 
smíšenou esotropii s vysokým pomě-
rem AC/A i výraznou akomodační kom-
ponentou při pohledu do blízka. V pěti 
letech byl chlapec odeslán pro nelepšící 
se stav, navíc pokles vizu vlevo na 0,6 při 
plné korekci a dále nově vzniklý strabi-
zmus levého oka na pracoviště s vyšší 
odborností ke konzultaci stavu. Tam 
byl také sledován a  v  šesti letech byl 
odeslán na operaci na oční kliniku do 
Olomouce. Byla provedena retropozice 
vnitřních přímých svalů obou očí a vý-
sledkem byla zbytková neakomodační 
úchylka +10 stupňů s  korekcí a  +30 
stupňů bez korekce. Fundus se stále 
jevil jako fyziologický.

Vzhledem k  horšícímu se vidění 
i  postavení očí po operaci strabizmu 

i přes veškerou ortoptickou a domácí 
péči bylo poprvé v sedmi letech vyslo-
veno podezření na poruchu v  oblasti 
sítnice i při jejím normálním vzhledu. 
Bylo provedeno OCT vyšetření na na-
šem pracovišti s nálezem téměř vymize-
lé foveolární kontury a bylo poukázáno 
na výraznou atrofii neuroepitelu, atrofii 
a nepravidelnosti v oblasti RPE. Chlapec 
byl v sedmi letech věku odeslán do sít-
nicové poradny na oční kliniku v Hradci 
Králové, kde se potvrdila diagnóza 
čípková dystrofie (obr. 2), která je nyní 
příčinou praktické slepoty. Monokulární 
vizus byl tehdy oboustranně bez brýlové 
korekce 0,06 a s vlastní korekcí 0,1.

Konfrontační zkouškou byl tehdy 
prokázán normální rozsah zorného pole. 
Test barvocitu prokazoval tritanopii. 
Na ERG byla zaznamenána reziduální 
fototopická aktivita sítnice. Multifokální 
ERG při omezené spolupráci malého 
pacienta vykazovalo spornou aktivitu 
v  centrálních 13 stupních a  zevně jen 
reziduální odpovědi. Centrum nejevilo 
žádné reflexy. Fluorescenční angiogra-
fie prokázala makulopatii charakteru 
bulls eye a diagnóza byla pozměněna 
na parciálně akomodační nerefrakční 
získanou sekundární esotropii se sen-
zorickou složkou následkem oční pato-
logie charakteru progredientní čípkové 
dystrofie. V elektrofyziologickém nálezu 
dominovala porucha funkce centrální 
oblasti sítnice i  čípkového systému. 
Funkce tyčinkového systému vzhledem 
k omezené spolupráci pacienta nebyla 
testována. Periferie sítnice nevykazovala 
hrubé ložiskové změny ani pigmentace.

Byla doporučena pravidelná stra-
bologická vyšetření s optimální korekcí 
refrakční vady, nasazení ochranných 
skel s  červeným filtrem, která dávala 
chlapci pocit lepšího vnímání obrazu. 
Chlapec začal od sedmi let navštěvovat 
zrakového terapeuta, který doporučil 
zajištění dobrého osvětlení pracovního 
místa, vyváženou stravu s vitaminovou 
terapií, omega-3 mastné kyseliny, 
lutein a  zeaxantin. Zrakový terapeut 
vyzkoušel u  chlapce řadu brýlových 
filtrů pro zvýraznění kontrastů a zlep-
šení orientace a  doporučil oranžový 
filtr Zeiss Clarlet F 580, alternativně filtr 
Multilens 550 nm a dále červenooran-
žový Multilens 585 nm. Filtry měly být 
vsazeny do obrub s většími brýlovými 
čočkami a pro korekci byla doporučena 

sportovní obruba – vhodná Sun Three 
a jako alternativa obruba Ver Sport – 
případně i  jiná sportovní obruba ne-
propouštějící světlo z boku. Brýle měl 
chlapec nosit při pohybu v  prostoru 
a při zrakové práci ve škole. Dále byl 
objednán na vyzkoušení a předpis spe-
ciálních optických pomůcek buď v mís-
tě bydliště, nebo v  Centru zrakových 
vad. Zrakový terapeut kladl důraz na 
kompenzační podporu rozvoje jiných 
smyslů, zvláště sluchu a hmatu. Nácvik 
prostorové orientace a samostatného 
pohybu probíhal ve spolupráci se Spe-
ciálně pedagogickým centrem (SPC) 
pro zrakové poruchy v  Olomouci. Ve 
spolupráci se SPC také probíhal nácvik 
čtení a psaní bodového Braillova písma 
a nácvik psaní na klávesnici počítače 
bez použití zraku. Takový pacient má 
i  nárok na příspěvek na digitální te-
levizní lupu a  počítač se speciálními 
programy pro prakticky nevidomé, 
např. JAWS, Win menu s hlasovou pod-
porou a jiné. Podmínkou byla znalost 
psaní na klávesnici. Byla předepsána 
bílá signalizační skládací pětidílná 
i  sedmidílná hůl, ovšem náš pacient 
tyto pomůcky nepoužívá. 

V  devíti letech se vizus pohyboval 
v pásmu praktické slepoty a sám chlapec 
vykazoval při vyšetření behaviorální pro-
jevy praktické slepoty. V současné době 
chlapce sledujeme dvakrát do roka, na 
sítnici dominuje nález s nepravidelnými 
změnami pigmentu, až ohraničenou 
jizvou, ztenčením centrální části sítnice, 
s kompletním vymizením neuroretiny ve 
foveole. Mezi arkádami sledujeme atro-
fii RPE, tapetoidní reflexy, pigmentace 
a arterie se jeví zúžené. ERG potvrzuje 
jen reziduální elektrickou aktivitu sítnice 
a spolu s očním nálezem svědčí pro gene-
ralizovanou dystrofii. Pravidelné kontroly 
na pracovišti s vyšší odborností probíhají 
jednou za tři roky. U chlapce se vyskytla 
vada zcela ojediněle bez návaznosti na 
rodinnou anamnézu. U  dalších členů 
rodiny nebyly zatím provedeny žádné 
genetické testy. U Hynka se navíc poprvé 
v devíti letech objevují při vyčerpání či 
rozrušení ze silných zážitků nepříjemné 
epileptické záchvaty, nyní s  frekvencí  
1× za dva měsíce. Medikuje Orfiril 300 mg  
2× denně, pravidelně jej sleduje neurolog 
a na EEG záznamu se objevuje výskyt 
vysokých ostrých vln v zadních oblastech, 
ale i frontálně.
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Kompenzační pomůcky

Hynek navštěvuje od 5. třídy školu pro 
žáky se specifickými poruchami Schola 
Viva v Šumperku. Do té doby pracoval 
na základní škole za pomoci asistenta 
pedagoga s  velmi dobrými školními 
výsledky a  dobře reagoval na spolu-
práci s  učitelkou. Nejdůležitější školní 
kompenzační pomůckou se pro paci-
enta stal Pichtův psací  stroj  pro zápis 
Braillova písma, který používá denně. 
Přestože není chlapcovou oblíbenou 
pomůckou, všechny zápisy a  úkoly 
provádí Braillovým písmem. Chlapcův 
otec se vzdal své práce a vykonává péči 
o  osobu blízkou na plný úvazek, sám 
ovládá znaky Braillova písma, ovšem 
všechny zápisy provádí náš pacient sám. 
Zadání ve škole probíhá výhradně touto 
formou, diktafon nepoužívá. Nejtěžší 
prací na Pichtově psacím stroji je pro-
vedení zápisu z matematiky. Výsledek 
úlohy chlapec zná mnohdy dříve, nežli 
provede matematický zápis. Chlapec 
ovládá práci za pomoci mluvícího po-
čítače, zapisuje v programu Word a má 
tuto práci raději než práci na Pichtově 
psacím stroji. Mobilní telefon má 
nastaven na hlasovou SMS a  hlasové 
vytáčení – takto komunikuje s  ostat-
ními členy rodiny a také s nevidomým 
kamarádem, se kterým se seznámil na 
běžecké akci pořádané naším očním 
centrem Ottlens. Každé léto jezdí náš 
pacient v  doprovodu matky a  mladší 
sestry na týdenní pobyt pro nevidomé 
v Jindřichovicích pod Smrkem u Liber-
ce. Letní tábor pořádají dobrovolníci 
z pražského tyfloturistického oddílu díky 
projektu Nadačního fondu Českého 
rozhlasu Světluška.

Hynek bude mít v létě čtrnáct let, je 
velmi aktivní, snaží se zapojit do běžné-
ho života a má mnoho zájmů. S nevi-
domým učitelem se schází pravidelně 
jednou týdně a  píšou spolu povídku. 
Díky škole se učil lyžovat, ale v  tomto 
sportu jej omezují obavy a  strach. 
Dává přednost plavání a běhu. V těch-
to aktivitách se snažíme podporovat 
chlapce i  my. S  pomocí vodičů z  řad 
našich sester, lékařů, optiků, ortoptistek 
a  optometristů i  ostatních závodníků 
zvládl hoch třicet  závodů v  krosových 
terénních bězích v  dětských katego-
riích, odkud si přinesl třicet  medailí. 
V plavání jsme ho podpořili účastí na 

dětském aquatlonu. V roce 2017 se díky 
zaměstnancům centra Ottlens účastnil 
atletických závodů v  rámci národního 
mistrovství Českého hnutí speciálních 
olympiád v atletice pro handicapované 
sportovce (obr. 4). Pro naše pacienty 
se zrakovým postižením jsme spolu 

s  funkčními trenéry centra GoFlex 
uspořádali několik odpolední v přírodě 
či tělocvičně. Do těchto aktivit se Hynek 
také zapojil. Na sportovní aktivity jsme 
pořídili Hynkovi z  naší nadace Zlatá 
Andělka sportovní oblečení s reflexními 
prvky a pro jeho traséry vesty ve stejných 

obr. 2 Perifoveální čípková dystrofie v raném stádiu. Nativní snímek, FAG a OCT sken. Zdroj: 
Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016; 47:1115–1126.  

obr. 3 Počínající fáze makulárních změn.
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barvách. Pravidelně v letních měsících 
pobýval na ortoptických příměstských 
táborech, které Ottlens pořádá ve 
spojení s Ústavem ekologického vzdě-
lávání v  Mladoňově. Naše ortoptistky 
pořádají v  období Vánoc a  Velikonoc 
výtvarné dílny pro naše malé pacienty. 
I těchto se chlapec s nadšením účastní. 
Na vzdělávacím semináři, který pořádá 
Ottlens pro dětské lékaře, ukázal Hynek 
odborníkům práci, kterou provádí, 
a  předvedl dovednosti, jichž dosáhl. 
Když jsme organizovali workshop pro 
studenty 2. a 3. ročníku ortoptiky, Hynek 
předvedl práci s  kompenzačními po-
můckami a spolu s tatínkem se podělili 
o svůj životní příběh. Budoucí ortoptisté 
si tak mohli vyzkoušet komunikaci 
s pacientem, jehož vidění se pohybuje 
v  pásmu praktické nevidomosti. Nyní 
jsme Hynkovi zajistili pro vyvíjející se 

skoliózu páteře léčebné rehabilitace 
u zkušené fyzioterapeutky.

Je vhodné připomenout, že v  ČR 
existují spolky a  nadace podporující 
handicapované děti a  stojí za to se 
o  jejich činnosti v  podobných přípa-
dech informovat. Hynek získal pod-
poru z České olympijské nadace, která 
přispívá handicapovaným dětem na 
sportovní vybavení a výstroj a také na 
členské poplatky do sportovních klubů, 
na sportovní kempy a soustředění.

Závěr

Možnosti léčby dědičných onemoc-
nění sítnice jsou velmi omezené. Ke 
zpomalení progrese onemocnění 
se některým pacientům doporučuje 
podávání vysokých dávek vitaminu A. 

Další klinické studie zaměřené na 
suplementaci jinými látkami, např. 
luteinem, probíhají. Znalost mole-
kulárně genetické příčiny zlepšuje 
klinické poradenství pacientům i  je-
jich rodinám a umožňuje postiženým 
jedincům s vysokým rizikem přenosu 
onemocnění na potomstvo podstou-
pit preimplantační diagnostiku a tak 
zabránit dalšímu přenosu onemoc-
nění. Na základě příznivých výsledků 
z klinických studií u pacientů s muta-
cemi v RPE65 byla v roce 2017 v Ame-
rice a v roce 2018 v Evropě schválena 
první genová terapie. Nadějné jsou 
také studie zaměřující se na výzkum 
kmenových buněk. Předpokládá se, 
že postupně budou klinické zkoušky 
s genovou terapií rozšířeny i na jiné 
geny, což umocní důležitost znalosti 
molekulárně genetické příčiny one-
mocnění.

U každého šilhavého dítěte je třeba 
mít na paměti, že příčinou nesprávné-
ho postavení oka nemusí být pouze 
zraková vada. Je také podstatné myslet 
na co nejintenzivnější integraci těchto 
dětí do běžných aktivit od raného věku 
a pěstovat jejich vůli, aby se nenechaly 
odradit nově vzniklými zdravotními 
překážkami. U Hynka se oční vada roz-
vinula ve věku, kdy již mohl navázat na 
zkušenosti, které měl vypěstované od 
narození. Všechny aktivity, se kterými 
se setkal v  předškolním věku, mohl 
v  pozdějším období s  jistým omeze-
ním provozovat nadále, jelikož jeho 
paměť pro tyto aktivity byla již vytvo-
řena a v raném věku používal zrak bez 
výrazného omezení. Zapojení celého 
okolí do pomoci pacientovi v návratu 
do relativně normálního života je dů-
ležité nejen pro pacienta samotného, 
ale i  jeho rodinu, která kvůli vzniklé 
vadě musí od určitého momentu zcela 
změnit svůj každodenní život.

Věříme, že se každý z  nás může 
zapojit do pomoci nevidomým a slabo-
zrakým. První informace vám poskytne 
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých. Lze se také obrátit pří-
mo na nás – Centrum oční a estetické 
medicíny Ottlens v Šumperku.

MUDr. Lenka Ottová
Ottlens – Centrum oční a estetické 
medicíny, Šumperk
foto: archiv autorky

obr. 4 Hynek v doprovodu autorky článku MUDr. Lenky Ottové.



Digitalizace se prolíná všemi činnostmi i odděleními. 

Essilor v proudu digitalizaceEssilor v proudu digitalizace

Bc. Miloslav Še�
Commercial Manager Essilor CZ

Je tomu již více než rok, kdy se naše 
populace potýká se zásadní, doposud 
ne tolik objasněnou pandemií, která 
během krátké chvíle dokázala na-
prosto změnit naše běžné životy. 

Velmi často jsme se byli nuceni přizpůsobit neobvyklým situ-
acím jak v našem soukromí, tak i v profesních životech. Zá-
roveň i drtivá většina obchodních společností prošla v uply-
nulém roce mnohými změnami tak, aby byla schopna 
re�ektovat vývoj trhu, nastavení a vládní restrikce a zároveň 
změnu v nákupním chování jejich spotřebitelů, či odběrate-
lů. Výjimkou není ani naše společnost Essilor. Hlavním tren-
dem této doby je „Digitalizace“. Vzhledem ke striktním 
vládním nařízení jsme právě díky digitalizaci a obchodnímu 
týmu byli velmi rychle schopni zajistit poskytování profesio-
nálního odborného poradenství v on-line prostředí. S nut-
ným omezením počtu zaměstnanců v prostorách kanceláře 
jsme byli schopni digitalizovat zákaznické centrum tak, aby 
naše operátorky mohly požadavky všech zákazníků vyřizo-
vat z pohodlí domova. I v době pandemie naše společnost 
investuje do digitalizace servisního zázemí, abychom mohli 
poskytovat co nejrychlejší a nejefektivnější služby. Také jsme 
se zaměřili na pestrost akční nabídky, kterou vždy po 3 měsí-
cích upravujeme tak, abychom všem zákazníkům dokázali 
zvýhodnit ten správný segment, či kategorii produktů. 
Rovněž jsme v letošním roce na trh uvedli novinku 
Varilux Comfort Max, která se velmi dobře ujala nejen díky 
novým produktovým technologiím, ale také díky rychlé 
a příjemné akceptaci ze strany uživatelů. I nadále se budeme 
zaměřovat na co nejbližší a proaktivní spolupráci s každým 
ze zákazníků ať personálním přístupem našich odborných 
poradců v obchodním týmu, tak zároveň prostřednictvím 
stále zdokonalovaného týmu operátorek zákaznického 
servisu. V letošním roce pro vás také připravujeme spuštění 
nového Partnerského programu, který bude čítat mnohé vý-
hody a benefity, které napomůžou nejen při komunikaci 
s konečnými uživateli. 

Milan Terš
Country Instrument Manager CZ & SK

Díky tomu, že provozovny očních 
optik byly skoro po celou dobu pan-
demie otevřeny a vy jste neustále 
poskytovali tu nejlepší péči svým zá-
kazníkům, tak i naši technici měli stále 

plné ruce práce s instalací nových přístrojů a servisem pří-
strojů stávajících. Je pravdou, že každý majitel oční optiky 
má v této době obavy z větších investic do nových přístrojů, 
ale vývoj jde neustále dopředu a kdo chce uspět v konkuren-
ci, měl by se určitě nějak odlišit. A právě využívaní nových 
technologií a jedinečných přístrojů, které vám nabízíme je 
jistě tím správným krokem. 
V poslední době nebyla příležitost potkat se na výstavách 
a kongresech, proto jsme velice rádi využili příležitosti 
k představení přístrojů, alespoň na online konferencích, 
které pro vás společnost Essilor - Optika připravila. 
Stále pro vás také aktualizujeme naše webové stránky 
www.essilorinstruments.cz, které jsme pro vás v době pan-
demie zprovoznili. Zde se můžete dozvědět veškeré informa-
ce týkající se našich přístrojů a také zjistit jaké novinky 
přicházejí na optický trh.
Největší inovací jsou bezesporu nové refrakční přístroje 
Essilor Vision R-800 a Vision R-700. Tím ale nový trend 
v refrakci nekončí a společnost  Essilor i pro letošní rok chystá 
převratné novinky, které významně ovlivní nový pohled na 
refrakci a přinesou další revoluční změny v tomto oboru.
Pevně věřím, že vám, našim zákazníkům je budeme moci 
brzy představit na optickém veletrhu Opta 2021. Velice se již 
těším na osobní setkání s vámi.

Ing. Monika Spálavská
Marketing Manager Essilor CZ

Oblast marketingu a marketingové 
komunikace se v souvislosti s pande-
mií koronaviru v mnoha směrech zá-
sadně změnila. Některé naše aktivity 
se přesunuly více do online prostředí, 
což nám pomohlo být více responsiv-

ní vůči vašim potřebám. V dnešní době máte například pří-
stup k široké škále marketingových materiálů a demonstrač-
ních pomůcek, které si můžete jednoduše vyhledat 
a objednat na Marketing Online Portále. Kromě toho zde 
máte přístup k logům produktů, digitálním bannerům a vi-
deím, které vám mohou pomoci ve vaší digitální komunikaci 
na vaše koncové zákazníky. Vše najdete přehledně na jed-
nom místě kdykoli si vzpomenete. Do online prostředí jsme 
bohužel museli přesunout i naše akce pro zákazníky a tak 
jsme vám letos formou online konference představili, co plá-
nujeme v tomto roce. Ale doufáme, že v tomto ohledu u onli-
ne formy dlouho nezůstaneme, a že se s vámi budeme opět 
setkávat osobně. Jednou z příležitostí by měl být veletrh 
OPTA, který je plánován na září a my věříme, že nezůstane-
me pouze u této jedné akce. 
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Anomálna retinálna 
korešpondencia
Anomálna retinálna korešpondencia (ARK) predstavuje binoku-
lárnu, centrálne nervovú anomáliu. Fovea vedúceho oka začne 
kooperovať a vytvárať nový miestny vzťah s pôvodne disparátnym 
miestom na sietnici uchýleného oka a následné získavajú spoloč-
nú priestorovú lokalizáciu. Takéto miesto na sietnici odchýleného 
oka označujeme aj ako pseudofovea. Najčastejšou príčinou tohto 
javu je manifestný strabizmus [1,2].

U  ľudí s  normálnou retinálnou kore-
špondenciou je mozog schopný tole-
rovať drobné odchýlky vo vergencii. Ak 
sú však tieto odchýlky väčšie, je nutné, 
aby došlo k  ich motorickej kompen-
zácii pomocou okohybných svalov. Pri 
veľkých odchýlkach alebo zlej funkcii 
motorického (okohybného) aparátu sa 
tieto odchýlky prejavia zjavným nasta-
vením očných osí, teda manifestným 
strabizmom. Príčiny strabizmu môžu byť 
rôzne a môžu súvisieť s ďalšími javmi, 
prevažne refrakčnou vadou, akomodá-
ciou alebo binokulárnymi refrakčnými 
anomáliami vedúcimi k  vzniku odliš-
ných obrazov v oboch očiach [1,2,4].

Podľa vzájomného vzťahu medzi 
objektívnou a subjektívnou odchýlkou 
môžeme ARK rozdeliť na nasledujúce tri 
druhy: harmonická anomálna retinálna 
korešpondencia (HARK), disharmonická 
anomálna retinálna korešpondencia 
(DARK) a paradoxná anomálna retinál-
na korešpondencia (PARK) [2,4].

Harmonická anomálna 
retinálna korešpondencia 
(HARK)

Pri tomto type ARK sa subjektívna 
odchýlka rovná nule, to znamená, že 
pacient bude mať jednoduché videnie. 
Uhol anomálie je teda rovnaký ako 
objektívna odchýlka. Vo výsledku to 
znamená, že HARK plne senzoricky kori-
guje odchýlku spôsobenú strabizmom. 
Situácia je schematicky znázornená na 
obr. 1. Tento stav môžeme považovať za 
pseudobinokulárne videnie [2,4].

Disharmonická anomálna 
retinálna korešpondencia 
(DARK)

Jedná sa o veľmi unikátnu formu a naj-
správnejšie to pochopíme vďaka príkla-
du. Predstavte si malé dieťa, ktoré má 
vyvinutý malý, ale stabilný strabizmus 

s pridruženou HARK. Účelom HARK je 
odstrániť diplopiu a vytvoriť určitý stupeň 
binokulárneho videnia aj za prítomnosti 
strabizmu. Uhol anomálie sa bude rovnať 
objektívnemu uhlu strabizmu. Pokiaľ po 
mnohých rokoch adaptácie trpí pacient 
problémami, ako sú napríklad parézy 
okohybných svalov, môže sa ich dôsled-
kom zmeniť uhol strabizmu a následne 
sa prejaví aj diplopia. Ak by HARK bola 
plytká, môže dôjsť k  vytvoreniu novej 
pseudofovey, subjektívna odchýlka sa 
opäť bude rovnať novej objektívnej od-
chýlke a uhol anomálie bude nulový. Ak 
by však HARK bola indikovaná pri star-
šom, dlhotrvajúcom strabizme, potom by 
pôvodná pseudofovea pretrvávala aj pri 
novom strabizme. Subjektívna odchýlka 
by potom bola medzi uhlom starého 
a nového strabizmu. Uhol anomálie by 
nebol rovný nule a ani jednej subjektív-
nej alebo objektívnej odchýlke. V takom 
prípade, keď nastane zmena strabizmu až 
v neskoršom detstve alebo v dospelosti, 
kedy je už vyvinuté vnímanie pseudofo-
veou, pacient trpí diplopiou (obr. 2) [3,4].

Paradoxná anomálna 
retinálna korešpondencia 
(PARK)

Ak hovoríme o paradoxnej anomálnej 
retinálnej korešpondencii, tak hovorí-

Optometrie autorka:  
Bc. Andrea Kandráčová
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me o dvoch typoch: PARK I. typu (obr. 3) 
a PARK II. typu (obr. 4). Pri PARK prvého 
typu je uhol anomálie väčší ako objek-
tívna odchýlka, v prípade PARK druhého 
typu je objektívna odchýlka menšia 
než subjektívna. Paradoxná anomálna 
retinálna korešpondencia sa vyskytuje 
najčastejšie po operáciách strabizmu, 
v  dôsledku, ktorých došlo k  zmenše-
niu (ale nie k úplnej eliminácii) alebo 
k zmene orientácie uhlu strabizmu [3,4].

V literatúre sa stretneme s viacerými 
názormi na vývoj retinálnej korešpon-
dencie po chirurgickom zákroku. Naj-
známejší názor pozostáva z troch štádií. 
V  prvom zostala prítomná anomálna 
retinálna korešpondencia, v  druhom 
štádiu došlo k rivalite medzi normálnou 
retinálnou korešpondenciou a  ARK 
a v poslednom, treťom štádiu v priazni-
vej situácii vznikla NRK. Ďalej autor pred-
pokladal, že nie každý pacient prechádza 
týmito troma fázami a  vývoj sa môže 
zastaviť v ktorejkoľvek z nich. Ovplyvniť 
tieto fázy mohol napríklad vek pacienta, 
individuálna adaptácia alebo hĺbka ARK. 
Vyzdvihol však, že vývoj anomálnej reti-
nálnej korešpondencie si žiada čas [5].

Záver

Tak ako pri každom binokulárnom 
probléme je dôležité správne testova-
nie a následné určenie typu anomálnej 
retinálnej korešpondencie. Pri vyšet-
rovaní sa používajú hlavne disociačné 
testy, kedy oddelíme vnem pravého 
a ľavého oka a následne porovnávame 
subjektívny a objektívny uhol odchýlky. 
Medzi základne testy patria napríklad 
následne obrazy, Bagoliniho sklá, ale 
aj amblyoskop, ktorý je často využívaný 
v ortoptickej praxi. Pri vyšetrovaní mô-
žeme využiť aj modifikovaný Malletov 
OXO test, ktorý má primárne využitie 
na detekciu fixačnej disparity. V nepo-
slednom rade je dôležité zamerať sa na 
podrobnejší popis vnímania pacientom 
a následne vyhodnocovanie jeho sub-
jektívnych odpovedí [4,5].

Bc. Andrea Kandráčová 
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci
katedra optiky
andrea.kandracova01@upol.cz
grafické podklady: archiv autorky
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Nový zážitek z vidění a lepší pohled 
na svět díky konceptu B.I.G. Vision 
Rodenstock 

komerční sdělení

Současné výrobní technologie jsou téměř na hranici možnos-
tí, jak nejlépe opracovat materiál a vyrobit brýlovou čočku. 
Můžeme tedy ještě posunout hranice vidění? Odpověď zní: 
„Ano, možné to je“. Je ovšem potřeba připustit nový pohled na 
systém vidění jako celek. Díváme se mozkem a oči nám obraz 
zprostředkovávají, to zásadně ovlivňuje co a hlavně jak vidíme.
Aby mozek mohl vytvořit co nejlepší obraz nejostřejšího vidění, 
je potřeba mu dodat optimální signál, který přichází skrze jed-
notlivé oči. Oko snímá a přenáší signály, které zaznamenává 
v zorném poli, neustále reaguje na měnící se situace, zaostřuje 
na různé vzdálenosti, které pozoruje. Při tom vykonává až 
250 000 pohybů za den. Mozek, který tyto signály přijme, pak 
vytvoří obraz toho, kam se právě díváme. Čím je tento obraz 
ostřejší, čím větší poskytuje detaily a kontrast, tím vidíme lépe 
a vnímáme více informací. Oči pak nemusí neustále doostřovat 
a tím se vyčerpávat.

Lidský zrak je unikátní a komplexní systém.  Přijímání vizuálních 
informací je u každého člověka ovlivněno jinými parametry 
a individuálními odlišnostmi. Samotné oko je u každého člově-
ka různě veliké a rozdíl jeho délky může dosahovat až 10 mm. 
Oko má odlišné specifické nerovnosti, které ovlivňují kvalitu 
vnímaného obrazu. Různě také reaguje ve dne a v noci, což se 
odráží v rozdílné kvalitě vidění, kde hlavně za šera nebo v noci 
nevidíme tak dokonale, jak bychom si přáli a potřebovali.

B.I.G. Vision, unikátní koncept společnosti Rodenstock, dokáže 
posunout hranice kvality vidění pomocí biometrických údajů, 
které jsou použity pro výrobu brýlových čoček. Pomocí speci-
álního scanneru DNEye zjistí oční optik biometrické údaje oka 
v několika tisících bodech, změří individuální parametry oka, 
průměr zornice za různých světelných podmínek a další para-
metry, které mohou ovlivnit vidění. Speciální technologie pak 
vytvoří biometrický model oka a až na jeho základě se vyrábí 
brýlová čočka.

Díky těmto údajům a brýlovým čočkám s tzv. DNEye optima-
lizací, tedy zahrnutými všemi biometrickými údaji, se uživateli 
brýlí otevírá nový „rozměr“ vidění. Obecně platí, že pomocí 
DNEye optimalizace získává nositel brýlí lepší vidění za sníže-
ných světelných podmínek, tedy za šera nebo v noci, a vnímá 
ostřejší a kontrastnější pohled na všechny vzdálenosti.

Progresivní brýlové čočky  
Použití biometrické inteligence u tohoto typu čoček přináší 
výhody v podobě širších zorných polí, které hrají důležitou roli 

při návyku a obecně zvyšují pohodlí při vidění s tímto typem 
brýlové čočky. Zajišťují ostřejší vidění na dálku i  na blízko 
a celodenní nošení brýlí je pohodlnější.

Pracovní brýlové čočky – brýle na počítač
Brýle určené hlavně pro práci s počítačem v kanceláři nebo 
na home office, získají s biometrickou optimalizací perfektní 
zobrazení každého detailu. Text má lepší kontrast a zorné pole 
je širší jak pro čtení, pro pohled na obrazovku počítače, tak 
v prostoru kanceláře.

Brýle do dálky
Brýle na dálku s biometrickou optimalizací DNEye poskytují 
výjimečný zážitek z vidění, který ocení uživatelé při veškerých 
venkovních aktivitách a zejména při řízení automobilu. Lepší 
vnímání detailů přináší větší jistotu ve dne i za šera. Ostřejší 
obraz a lepší prostorové vnímání pak zvyšuje lepší orientaci 
v  prostoru, například při předjíždění nebo při parkování. 
Perfektní zobrazení barev pomáhá ke zlepšení bezpečnosti 
v  silničním  provozu a  umožňuje vychutnat si naplno krásy 
okolní krajiny.

Možností využití brýlí je nepřeberné množství a biometrická 
inteligence posouvá kvalitu vidění s brýlemi u většiny z nich. 
Vychutnejte si naplno novou dimenzi vidění s B.I.G. Vision od 
společnosti Rodenstock.

Autor textu: Libor Pivoňka, Produktový specialista Rodenstock.

Zažijte nejostřejší možné vidění s brýlovými čočkami 
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Krátký přehled korekce 
presbyopie metodou 
monovision
Monovision je technika korekce presbyopie pracující s binokulari-
tou zrakového systému, u níž se záměrně indukuje anizometropie 
korekcí každého oka na jinou vzdálenost. Pro korekci na dálku se 
obvykle určuje oko dominantní a do blízka oko nedominantní. 
V případě rozdílné ametropie obou očí se pro korekci na dálku 
určuje více hypermetropické, nebo méně myopické oko, do blízka 
pak méně hypermetropické, nebo více myopické oko.  

Monovision využívá schopnosti mozku 
zpracovat ostrý obraz, promítající se na 
sítnici jednoho oka, zatímco se neostrý 
obraz druhého oka potlačí. K  tomu 
ovšem dochází na úkor prostorového vi-
dění a snížení centrální zrakové ostrosti. 
Monovision lze implementovat kon-
taktními čočkami, refrakční laserovou 
chirurgií rohovky nebo kataraktovou 
chirurgií, a to vložením monofokálních 
nitroočních čoček [1, 2].

Indikace a kontraindikace 

U velkého počtu pacientů je monovision 
tolerována, přesto je na místě posoudit 
indikace a kontraindikace, které zvyšují 
míru úspěšnosti monovision. Pro mo-
novision jsou vhodní pacienti, kteří často 
střídají pracovní vzdálenosti, a je pro ně 
důležitější flexibilnost než dokonalost 

vidění. Chtějí být nezávislí na brýlích 
a jsou schopni akceptovat omezení této 
metody, jako je např. snížení kvality pro-
storového vidění. Pro aplikaci monovision 
nejsou vhodná povolání a koníčky vyža-
dující kvalitní prostorové vidění a dlou-
hodobou práci na jednu vzdálenost. Dále 
je pro výběr pacienta určeného k aplikaci 
monovision důležitý stupeň oční domi-
nance. Žádaná je slabá oční dominance, 
v  ideálním případě střídavá pro dálku 
a do blízka, umožňující alternující vidění. 
Silná oční dominance je kontraindikací 
pro monovision, protože způsobuje ne-
schopnost potlačení rozostřeného obrazu 
jednoho z očí. Kontraindikací monovision 
je také amblyopie, strabizmus či jakákoliv 
binokulární anomálie v anamnéze pa-
cienta. Faktorem, který může způsobit 
nepřijetí monovision, je i vysoká induko-
vaná anizometropie způsobená vysokými 
adicemi [2, 3, 4, 5, 6].

Adaptace

Aplikaci monovision by měl předcházet 
důkladný rozhovor s pacientem, vyšet-
ření pro odhalení možných kontraindi-
kací a nejlépe aplikace diagnostických 
kontaktních čoček, na kterých si pacient 
vyzkouší vidění s monovision. 

Po aplikaci monovision si pacient 
musí zvyknout na změněné zrakové 
podmínky. Prochází tzv. obdobím 
adaptace, kdy se učí potlačit rozma-
zaný obraz. Během tohoto období 
může pacient pociťovat mlhavé, až 
rozmazané vidění, celkový diskomfort či 
dezorientaci a neměl by řídit. Z tohoto 
důvodu je pro překonání tohoto období 
nutná velmi silná motivace pacienta. 
Po překlenutí adaptačního období je 
úspěšnost monovision uváděna okolo 
80 % [2, 5].

Vliv na zrakové funkce

Nevýhodou monovision je její možné 
ovlivnění zrakových funkcí související 
zejména s  navozením anizometropie. 
Monokulární rozostření ovlivňuje hlavně 
binokulární vidění. Díky rozdílným sítni-
covým obrazům je narušena fúze a tím 

Optometrie autorka: 
Bc. Hana Řeháková 
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snížena stereopse. U monovison může 
dále docházet ke snížení binokulární 
sumace, která může vést až k binoku-
lární inhibici. Jelikož dochází k rozdílné 
rychlosti zpracování jinak ostrých obrazů, 
může mít monovision vliv i na vnímání 
pohybu a zkreslení vzdáleností u pohy-
bujících se předmětů [1, 2, 7].

Komplikace monovision souvisejí 
zejména s indukovanou anizometropií 
a  za jejich hranici je považována ani-
zometropie 1,5 D. Z tohoto důvodu se 
u  vyšších adicí uchylujeme k  některé 
z alternativních variant monovision pro 
snížení velikosti anizometropie. Obecně 
však platí, že pokud je aplikace mono-
vision úspěšná, jsou tyto komplikace 
minimální [3].

Druhy monovision

Klasická monovision, vyznačující se 
plnou korekcí jednoho oka na dálku 
a druhého do blízka, může způsobovat 
významně ovlivněné zrakové funkce díky 
velikosti navozené anizometropie. Kom-
plikace můžeme omezit aplikací někte-
rého z alternativních druhů monovision. 

U skromné monovision se volí pod-
korekce oka většinou pro blízkou vzdá-
lenost na velikost anizometropie obvykle 
1,25 D. Tento druh monovision umožňuje 
kvalitnější vidění na dálku a střední vzdá-
lenost, nezajišťuje však nezávislost na 

brýlích do blízka. Pokud je monovision 
kombinována s brýlemi na specifické čin-
nosti, je označovaná jako částečná [9, 10].

Poddruhem skromné monovision 
je minimonovision, ke které se nejčas-
těji přistupuje v  kataraktové chirurgii. 
U  tohoto druhu je velikost navozené 
anizometropie obvykle 0,75 D a rovněž 
oko na dálku se nepatrně myopizuje [6].

Dalším druhem je monovision modi-
fikovaná, při které se jedno z očí, obvykle 
nedominantní, koriguje bifokální nebo 
častěji multifokální kontaktní čočkou. 
Tuto variantu volíme obvykle u  počá-
tečních presbyopů nebo při preferenci 
kvalitního vidění na dálku a zachování 
střední vzdálenosti. V  případě, že se 
tento druh monovision aplikuje pomocí 
refrakční nebo kataraktové chirurgie, 
nese název hybridní monovision [3, 4].

Závěr

Na korekci presbyopie jsou, vzhle-
dem k  neustále se zvyšujícímu počtu 
presbyopů, kladeny vysoké nároky. 
Metoda monovision nabízí efektivní 
a levnou korekci presbyopie s vysokou 
úspěšností pro osoby, které chtějí být 
nezávislé na brýlích, případně pro 
kandidáty na kataraktovou chirurgii. Je 
ovšem důležité zvážit veškeré indikace 
a kontraindikace, aby vliv této metody 
na zrakové funkce byl co nejnižší.

Bc. Hana Řeháková 
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci
katedra optiky
rehakha@centrum.cz
foto: archiv autorky
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obr. 1  Simulace vidění s monovizní 
korekcí – obraz viděný okem korigovaným 
na blízko.

obr. 2  Simulace vidění s monovizní 
korekcí – obraz viděný okem korigovaným 
na dálku.
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Vyšetření kolísání 
průměru rohovky 
v průběhu dne
Přesné určení rohovkového průměru má velký význam pro 
diagnostiku různých očních onemocnění, pro kataraktovou 
i refraktivní chirurgii, stejně jako pro volbu kontaktní čočky. 
Kromě měření průměru viditelné hranice rohovky od limbu 
k limbu (bílé–bílé, v literatuře označováno WTW z angl. white 
to white) jsou navrženy zvláštní způsoby určení velikosti před-
někomorové i  zadněkomorové čočky. K  tomu patří měření 
topografického přechodu skléry a rohovky, a to od ciliárního 
sulku k ciliárnímu sulku, od sklerální ostruhy ke sklerální ost-
ruze a vztahu protilehlých komorových úhlů (obr. 1).

K  určení průměru rohovky od limbu 
k limbu (WTW) lze použít invazivní i ne-
invazivní metody. Klasicky se používá 
kalibrované měřítko Castroviejo v míst-
ním umrtvení, současně existuje řada 
bezdotykových metod, které umožňují 

přesné určení rozměru. K  tomu patří 
manuální metody podle Holladay-Do-
dwina, měření okulárem, analýza na 
štěrbinové lampě, stejně jako automa-
tizované Scheimpflugovy metody, to-
pograf s užitím placidova keratoskopu, 

optická koherentní tomografie nebo 
profilometrie podle Fouriera.

Fyziologické kolísání rohovky vede 
ke změnám její tloušťky i  topografie 
– fyziologické noční prosáknutí rohov-
ky má malý, přesto znatelný význam 
v  obou hodnotách. Z  toho vycházejí 
variace v průběhu dne – axiální délka, 
nitrooční tlak, hloubka přední komory, 
tloušťka chorioidey stejně jako sítnice. 
Většina anatomických i  fyziologických 
parametrů lidského oka v  průběhu 
dne kolísá. Dosud nebylo stanoveno, 
zda kolísá během denního rytmu také 
průměr rohovky a do jaké míry lze při 
použití měřicích metod stanovit tyto 
hodnoty.

Cílem této studie je stanovit va-
riace rohovkových rozměrů a evaluací 

překlad:  
prof. MUDr. Blanka 
Brůnová, DrSc.
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možných změn v průběhu dne dvěma 
automatickými a  jednou manuální 
metodou. 

Metodika

Probandi
Přesně 20 studentů Vyšší odborné 
školy pro optiky v  Kolíně nad Rýnem 
bylo dobrovolnými probandy (věk 26,8 
± 2,7 roku, 12 žen, 8 mužů). Vyloučeni 
byli ti s  rohovkovými změnami (např. 
keratokonem, rohovkovými jizvami, 
vředy či erozí po refraktivní chirurgii 
nebo vůbec po oční chirurgii). Pro-
bandi nesměli nosit kontaktní čočky 
nejméně 24 hodin před vyšetřením. 
Všichni byli před vyšetřením informo-
váni o obsahu studie, souhlas potvrdili 
podpisem. 

Nejprve byl měřen ve třech různých 
časech dne (8.00, 11.00 a 14.00 hod.) 
horizontální průměr pravého oka 
oběma automatizovanými metodami 
– Scheinpflugovým postupem (Pen-
tacam HR, Oculus) a placidobazickým 
topografem (keratograf 5M, Oculus) 

a  poloautomatickým postupem se 
softwarovou analýzou na štěrbinové 
lampě (BQ 900 s digitálním zobraze-
ním modulu). Probandi byli vyzváni, 
aby se dívali přímo před sebe. Pro 
zachování stability slzného filmu byli 
před měřením oslněni, při měření už 
nikoliv. Postup měřicích přístrojů byl 
randomizován, a  to s  odstupem pěti 
minut mezi jednotlivými měřeními. 

Všechna měření prováděl jeden vyšet-
řující, každá hodnota byla třikrát opa-
kována a byl udán statistický medián.

Měřicí přístroje

Pentacam HR
Používá rotující Scheimpflugovu kame-
ru (180°) a monochromatickou modrou 

obr. 1 Body, vztahující se k určování průměru rohovky a přední komory.

Pojďte do toho s námi! 
Neváhejte a pošlete 

nám svůj životopis na
kariera@grandoptical.cz

PŘIDEJTE SE K NÁM 
A ZÍSKEJTE NÁBOROVÝ 
BONUS AŽ 60 000 KČ!

Jste nadšení optometristé a rádi 
posouváte hranice svých možností?

V GrandOptical pro vás máme skvělou 
příležitost! Staňte se součástí našeho 
týmu a pomáhejte s námi pečovat o zrak 
našich zákazníků. 

K tomu vám poskytneme moderní 
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štěrbinovou diodu (470 nm), které se 
otáčejí kolem optické osy a  vytvářejí 
trojdimenzionální obraz předního úse-
ku oka. Přitom v průběhu dvou sekund 
je sejmuto 50 obrazů s  maximálně 
138 000 měřenými body. Pentacam HR 
je vybaven kamerou, která ze záznamu 
automaticky vypočítává horizontální 
průměr rohovky WTW (obr. 2).

Keratograf 5M
Je rohovkový topograf s užitím pla-
cidova keratoskopu, jenž může být 
použit k fluosimulaci při aplikací kon-
taktních čoček k analýze slzného filmu, 
meibografii a k určení konjunktiválního 
překrvení. Kromě možnosti manuální-
ho měření pravítkem na štítu obsahuje 
i tento systém způsob automatického 
měření horizontálního průměru ro-
hovky WTW (obr. 3). V této studii jsou 
výsledky hodnoceny automaticky.

LED štěrbinová lampa se 
zobrazovacím modulem typu  
Haag-Streit
Haag-Streit BQ 900 je štěrbinová 
lampa s  LED světlem, která s  difuz-
ním osvětlením a  desetinásobným 
zvětšením snímá a nakonec v imaging 
modulu (IM 900) hodnotí rohovkové 
obrazy. Manuálně označená přímka 
(WTW) je nejprve zobrazena v  pixe-
lech a přepočítána na mm (obr. 4).

Statistické vyhodnocení

Statistické vyhodnocení se provádělo 
pomocí Shapirova-Wilkova testu. Po-
kud se nevyskytl žádný signifikantní 
rozdíl, byly údaje statisticky analy-
zovány. K  přezkoušení rozdílů mezi 
získanými údaji byla použita dvoufak-
toriální analýza (ANOVA). Vztah mezi 
různými hodnotami rozličných metod 
byla korelována metodou Pearsonova 
korelačního koeficientu. Soulad všech 
tří měřicích metod byl hodnocen 
Holm-Bonferroniho metodou. K úva-
ze o  opakovatelnosti těchto měřicích 
metod byl použit koeficient vnitrotřídní 
korelace (ICC) a koeficient variací (CV).

Výsledky

Výsledné údaje různých metod jsou uve-
deny v tabulce 1. Dvoufaktoriální analýza 

obr. 2 Automatické určování horizontální vzdálenosti WTW na Pentacamu HR.

obr. 3 Automatické určování horizontální vzdálenosti WTW keratografem 5M. 

obr. 4 Manuální měření horizontálního WTW digitálním pravítkem na LED štěrbinové 
lampě se zobrazovacím modulem typu Haag-Streit.
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nemohla vykázat žádný signifikantní efekt 
různých přístrojů, různých časových bodů 
ani souvislosti mezi použitým přístrojem 
a časem měření (obr. 5).

Výsledky vykazují vysokou korelaci 
mezi automaticky měřenou hodnotou 
WTW keratografem 5M a Pentacomem 
HR ( r = 0,932; p < 0,001) a  vysokou 
korelaci mezi manuálním měřením 
na štěrbinové lampě a  automaticky 
měřených hodnotách na keratografu 
5M (r = 0,817; p < 0,001), stejně jako 
na Pentacamu HR (r = 0,853; p < 0,001).

V průměru byly manuálně namě-
řené hodnoty na štěrbinové lampě 
lehce vyšší než automatické hodnoty 
– Pentacam HR (+0,12 mm), keratograf 
5M (+0,05mm) –, kdy statistické rozdíly 
nejsou signifikantní (obr. 6).

Mezi automaticky měřenými hodno-
tami na keratografu 5M a Pentacamu HR 
nejsou rovněž žádné signifikantní rozdíly.

Pro všechny tři použité přístroje 
byla potvrzena opakovatelnost. Ma-
nuální měření na štěrbinové lampě 
vykazovala lehce vyšší odchylky než na 
keratografu a Pentacamu HR (tab. 2).

Diskuze

Cílem předložené studie bylo porovnání 
dvou automatických a jedné manuální 
metody k určení rohovkového průměru 
WTW. Milimetrové pravítko, měřicí oku-
lár, posuvné pravítko, stejně jako ma-
nuální posun s digitálním pravítkem na 
obrazech jsou pokládány za manuální 
postup určující viditelný průměr rohov-
ky WTW. V uvedeném případě je nutná 
aktivní spolupráce pozorovatele, aby 
určil, kde začíná a končí průměr WTW. 
Při automatickém určování rozměru 
WTW rozpoznají (určí) samy přístroje 
přechod limbus – rohovka podle stupně 
šedi a vypočítají tak průměr rohovky.

V této studii s automatickou Scheim-
pflugovou kamerou (Pentacam HR) 
jsou naměřené hodnoty v  souladu 
s předchozími výsledky i s uveřejněný-
mi výsledky od autorů Dominiquez-
-Vincent a spol., získanými na zdravých 
očích, a Salouti a spol. či Shajari a spol., 
v  nichž byl horizontální průměr WTW  
měřen rovněž na Pentacamu HR.

Oritz-Toquero a spol. použili k vyšet-
ření rohovkový topograf (keratograf). Au-
tomaticky měřený průměr byl WTW 11,82  

± 0,49 mm u zdravých očí a 11,76 ± 0,48 
mm u očí s keratokonem, což není statistic-
ky signifikantní (p = 0,45). Uvedené hodno-
ty, měřené keratografem 5M na zdravých 
očích, jsou rovněž v souladu s literaturou.

Pinero se spolupracovníky udává při 
měření manuálně, digitálním pravítkem 

na kamerovém záznamu na topografu 
CSO vyšší průměr WTW 12,25 ± 0,49 mm. 
Uzavírají toto měření konstatováním, že 
toto manuální měření je někdy obtížnější, 
protože se začátek a konec rohovky těžko 
přesně definuje. Fokusace na centrum 
rohovky, nikoliv na limbus, měření ztížilo. 
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obr. 6 Bland-Altmanova tabulka ukazuje rozdíl rohovkového průměru WTW mezi 
štěrbinovou lampou a Pentcamem HR (n = 20).
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obr. 5  Boxplot neboli krabicový graf pro medián (plná linie) a střední hodnotu (čárkovaně). 
Měřeno třemi různými metodami ve třech denních dobách (n = 20).
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Při závěrečném manuálním měření byly 
v centru získány lehce vyšší hodnoty bez 
statistické signifikance. Viditelný průměr 
rohovky WTW neodpovídá přesnému 
topografickému korneosklerálnímu 
přechodu. Při jeho měření zjistil Consejo 
a spol. v průměru o 0,33 ± 0,24 mm větší 
průměr, než byl stanoven WTW. Stejně 
tak průměr rohovkový úhel – rohovkový 
úhel a ciliární sulkus – ciliární sulkus je 
větší. Tento údaj má význam pro spoleh-
livé určení velikosti intraokulární čočky.

Obě automatické i manuální metody 
vykazují výbornou opakovatelnost (ICC). 
Kawamorita a spol. ukázali upravenou 
technologickou metodu vyšetření na 
štěrbinové lampě s použitím průměru 
WTW (ICC = 0,984) stejně jako úhel – úhel 
(ICC 0,938) a sulkus – sulkus (ICC 0,976).

Venkatamaran a spol., Ortiz-Toque-
ro a spol., Pinero a spol. ve svém zkou-
mání nalézali pouze malé odchylky 
původně naměřených hodnot. 

Znalost přirozených variací různých 
rohovkových průměrů v průběhu dne je 
pro výzkum i praxi podstatný. Přední plo-
cha rohovky ukazuje ráno po probuzení 
oploštění, zatímco zadní plocha je poně-
kud příkřejší, s  lehkým astigmatizmem. 
Tyto změny korelují se stavem rohovky, 
která vykazuje větší změny v periferii než 
v centru, což dokreslují přesné numerické 
údaje v práci von Reada a spol. DuToit 
a  spol. udávají, že kolísání rohovky při 
otevřených očích je velice individuální 
a kolísá mezi 1,3 až 7,2 %. Je třeba si 
uvědomit, že kolísání tloušťky rohovky je 
ovlivněno pohybem víček, produkcí slz, 
slzným filmem a nitroočním tlakem.

V průběhu dne se mění i  zakřivení 
přední plochy tenčí rohovky. Tyto variace 
zakřivení a  tloušťky rohovky souvisejí 
s nočním kolísáním a signifikantně se 
projevují mezi měřením ráno a v poledne.

Měření rohovkového průměru v roz-
mezí mezi 8.00 a 14.00 hod. nevykazují 
v předložené studii žádné signifikantní 
změny. Read se spolupracovníky předpo-
kládá, že noční kolísání rohovky by mohlo 
vést ke změnám hloubky přední komory. 
Tyto změny v axiální změně přední komo-
ry však nemají vliv na průměr rohovky. 

V této pilotní studii bylo vyšetřeno 
pouze 20 probandů. Ve statistickém 
pohledu nejsou prokázány změny ani 
v získaných hodnotách měření v čase, 
ani v použitých metodách měření. Při 
pevně stanovené signifikantní úrovni 

a = 0,05 a rozdílu standardní odchylky 
0,5 mm, N = 20 a tří měření (tab. 1) je 
hodnota méně než 0,1. Pro potřebnou 
hodnotu 0,8 by bylo třeba změřit nej-
méně 2000 probandů. Pro srovnání 
dvou měření dvěma metodami (např. 
keratograf a  Pentacam HR, tab. 1) – 
rozdíl od 0,1 mm při standardní od-
chylce 0,4 mm – by bylo nutné vyšetřit 
260  probandů. Rozdíly v  naměřených 
výsledcích jsou jak v  udávaných ča-
sových hodnotách, tak v  použitých 
metodách měření průměrů rohovky 
nepatrné. To je v souhlasu s udávanými 
hodnotami i reprodukovatelnosti sou-
časných přístrojů, nicméně klinicky ani 
fyziologicky nejsou v  současné běžné 
praxi relevantní.

Závěr

Manuální i   automatické metody 
použité k  měření průměru rohovky 
prokazují dobrou shodu a  reprodu-
kovatelnost. Ve vyšetřované skupině 

nebylo shledáno signifikantní kolísání 
naměřených hodnot průměru rohovky 
během dne.

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
grafické podklady: DOZ 10/2020

Literatura:
NAKHOUL, M.; KOTLIAR, K.; 
BANDLITZ, S. Untersuchung 
tageszeitlicher Schwankungen des 
Hornhautdurchmessers, DOZ Deutsche 
Optikerzeitung. Heidelberg: DOZ Verlag, 
2020, 10, 88–94.

tab. 1  Popis použitých metod vyšetření a časových údajů. Popis dat: střední hodnota, 
standardní odchylka, medián a rozsah horizontálního průměru rohovky [mm ], 
měřených třemi metodami v různých časech (n = 20).

8.00 hod 11.00 hod 14.00 hod

Pentacam HR 11,75 ± 0,48 11,72 ± 0,48 11,78 ± 0,51 Stř. hodnota ± 
stand. odchylka

11,70 11,68 11,80 Medián

11,00–12,60 11,32–12,51 11,00–12,60 Rozsah

Keratograf 5 M 11,81 ± 0,34 11,83 ± 0,34 11,81 ± 0,37 Stř. hodnota ± 
stand. odchylka

11,79 11,78 11,69 Medián

11,32–12,41 11,32–12,51 11,36–12,47 Rozsah

Štěrbinová lampa 11,97 ± 0,59 11,78 ± 0,50 11,85 ± 0,56 Stř. hodnota ± 
stand. odchylka

Štěrbinová lampa 11,97 11,74 11,95 Medián

Štěrbinová lampa 10,83–12,96 10,96–12,95 10,39–12,76 Rozsah

tab. 2 Opakovatelnost tří metod popsána je koeficientem vnitrotřídní korelace (ICC) 
a koeficientem variací (CV %).

Stř. hodnota ± stand. 
odchylka tří měřicích 
bodů

Koeficient 
vnitrotřídní 
korelace (ICC) 

Koeficient variací 
(CV %) ± stand. 
odch.

Pentacam HR 11,75 ± 0,44 0,992 0,23 ± 0,55

Keratograf 5M 11,81 ± 0,34 0,990 0,37 ± 0,28

Štěrbinová 
lampa

11,87 ± 0,50 0,942 0,82 ± 0,58
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Optická únia 
Slovenska informuje 
Možnosti štúdia očnej optiky 
a optometrie na Slovensku 

Keďže potreba a atraktivita študijných 
odborov očný optik a  optometrista 
neustále narastajú, budú aj v  nastá-
vajúcom školskom roku stredné zdra-
votnícke školy v Bratislave a v Košiciach 
otvárať rôzne formy týchto študijných 
odborov.

Stredná zdravotnícka škola v Brati-
slave bude v  nasledujúcom školskom 
roku 2021/2022 otvárať študijný odbor 
očný optik pre 20 študentov v dennom 
štvorročnom štúdiu pre absolventov 
základných škôl. Prijímacie pohovory 
sa konajú formou testu zo slovenského 
jazyka a biológie.

Stredná zdravotnícka škola v Koši-
ciach bude takisto otvárať dennú for-
mu štvorročného študijného odboru 
očný optik pre 15 študentov. Prijímacie 
pohovory prebehnú za rovnakých pod-
mienok ako na SZŠ v Bratislave.

V nasledujúcom školskom roku sa 
podarilo vedeniu SZŠ v Košiciach s le-

gislatívnou podporou Optickej únie 
Slovenska opätovne obnoviť po ročnej 
prestávke dvojročné vyššie odborné 
štúdium v  študijnom odbore diplo-
movaný optometrista. Podmienkou 
prijatia na toto štúdium je minimálne 
dvojročná prax v  odbore očný optik 
po ukončení štúdia v  tomto odbore 
a po úspešnom absolvovaní prijíma-
cích skúšok formou písomného testu 
z biológie a fyziky. Prijímacie pohovory 
budú prebiehať v druhej polovici júna 
2021 (pozn. red.: absolvováním studia 
diplomovaný optometrista na SZŠ 
v  Košicích se absolvent nekvalifikuje 
pro výkon práce optometristy v České 
republice, neboť nesplní podmínky 
zákona č. 96/2004 Sb.).

Optická únia Slovenska po odbor-
nej stránke, ale aj finančne a  legisla-
tívne neustále podporuje všetky formy 
štúdia očných optikov a optometristov 
na Slovensku. Našich nových kolegov 
v  budúcnosti veľmi radi privítame na 
našich odborných kongresoch a iných 
aktivitách Optickej únie Slovenska.

OPTA 2021

Medzinárodný veľtrh očnej optiky, 
optometrie a oftolmológie je v  tomto 
roku plánovaný v zmenenom termíne 
17.–19. septembra 2021. Veríme, že 
nám pandemická situácia konečne 
umožní sa v  tomto roku zúčastniť 
tejto jedinečnej akcie v  rámci Českej 
republiky aj Slovenska. Všetkým nám 
už nesmierne chýba atmosféra veľtrhu 
OPTA, stretnutia s kolegami a priateľmi 
z brandže a oboznámenie sa s európ-
skymi a svetovými novinkami z oboru, 
ktoré OPTA každoročne prinášala.

16. odborný kongres Optickej 
únie Slovenska

Pandemická situácia v  minulom roku 
nám prekazila realizáciu nášho 16. kon-
gresu v Jasnej. Veríme, že sa nám po-
darí v tomto roku náš kongres konečne 
zrealizovať. Naplánovali sme ho na 
15.–17. októbra 2021 a na posledných 
virtuálnych a  už aj osobných stretnu-
tiach predstavenstva OÚS sme začali 
pripravovať jeho program. Dúfame, že 
nás neodradia obmedzenia v podobe 
niektorých pandemických opatrení, 
ktoré nás pravdepodobne na jeseň 
čakajú. Podstatné je, že sa budeme 
môcť opäť spoločne stretnúť v príjem-
nom prostredí hotela Družba. My všetci 
z predstavenstva Optickej únie Sloven-
ska sa na to už veľmi tešíme!

Ing. Alexandra Kováčiková
viceprezidentka OÚS
foto: Ing. Martin Brečko

Stránky OÚS autorka:  
Ing. Alexandra Kováčiková

Studenti optometrie a oční optiky ze SZŠ Košice.
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OMEGA OPTIX, přední česká 
výrobní a distribuční 
společnost s téměř třicetiletou 
tradicí. Každý rok vyrobí 

v Brandýse nad Labem milion brýlových 
čoček a další tři miliony distribuuje nejen 
do českých optik, ale převážně do 
zahraničí.

I navzdory pandemii a různým omezením 
téměř v celé Evropě, produkce Omega 
Optix nepolevuje a jede na plné obrátky. 
Objem výroby je dokonce výrazně vyšší 
než čísla v předkrizovém roce 2019. 
„Krize se nás až tolik nedotýká, proto 
můžeme investovat do rozvoje,“ říká 
jednatel a provozní ředitel Omega Optix 
Jindřich Konrád. Jen letos to bude okolo 
30 milionů korun. Za rychlým 
znovunastartováním byznysu je mimo 
jiné právě silné postavení Omega Optix 
na zahraničních trzích.

Firma Omega Optix významně roste, 
systematicky investuje do modernizace 
a automatizace. Mezi jednotlivými 
odděleními převáží výrobky automatické 
dopravníky, firma testuje i autonomní 
roboty a pracuje na dalších inovacích. 
„Dnes v naší výrobě pracuje stejný počet 
operátorů, jako před 15 lety, přitom 
objem výroby narostl na čtyřnásobek, 
říká Konrád. 

Nové trendy v nákupním chování ukazují, 
že do očních optik chodí sice méně lidí 
než před pandemií. „Na druhou stranu se 
lidé nebojí investovat více peněz. Podle 
objednávek od našich zákazníků 

sledujeme rostoucí zájem o brýlové 
čočky s vyšší přidanou hodnotou. 
Například jde o novou generaci 
samozabarvovacích čoček Transitions 
Generace 8, zvyšuje se zájem o materiály 
a povrchové úpravy s ochranou proti 
modrému světlu, nebo o progresivní 
čočky“ popisuje obchodní ředitel Martin 
Matlocha. Na zvýšenou poptávku po 
nových materiálech a technologiích je 
Omega Optix připravena i díky velkému 
lokálnímu skladu 14,000 různých typů 
brýlových čoček a maximálním výrobním 
rozsahům.

Kromě výroby a prodeje čoček se firma 
zaměřuje na podporu prodeje 
a vzdělávání optiků. „Hodně se 
soustředíme na komunikaci na zákazníky, 
v poslední době stále častěji i v digitální 
podobě – v dubnu například proběhla 
naše první online konference. Pracujeme 
také na nabídce prodejních nástrojů, 
které umožní jednoduchou a jasnou 
demonstraci čoček a materiálů vyšší 
třídy,“ dodává Martin Matlocha. Dále je 
v přípravě spuštění nových webových 
stránek a marketingový online portál, 
kde zákazníci budou moct získat 
potřebné nástroje pro podporu prodeje.

Součástí komplexní nabídky služeb je 
také odborné a vždy dostupné 
callcentrum nebo rychlé dodací lhůty, 
přičemž zakázky na skladové čočky, 
které si večer zákazníci objednají, 
dostanou již druhý den ráno, výrobní 
čočky pak do několika dnů. Každodenní 
péči a podporu optikám poskytuje šesti 

členný obchodní tým, který nabízí velmi 
dobré odborné znalosti a dlouhodobé 
zkušenosti v oboru.

U brýlových čoček však nabídka Omega 
Optix nekončí. Firma dodává i kompletní 
přístrojové vybavení do očních optik, 
brousící systémy, refrakční přístroje pro 
optometrii a oftalmologii, a také 
specializované brýlové obruby – pro 
sportovní a ochranné brýle.

Skutečným krokem vpřed je aktuálně 
uvedení nového loga Omega Optix 
a kompletní proměna značky společnosti, 
kterou již teď lze vídat novém. Nové logo 
navazuje na cíle a ambice společnosti 
vybudovat silnou pozici v optickém 
odvětví, a to nejenom na lokálním trhu, 
ale i v rámci exportních aktivit. „Nové 
logo představuje opravdový milník 
v historii naší společnosti, krok vpřed 
s cílem hrdě obhajovat pozici Omega 
Optix mezi lídry v odvětví výroby 
a distribuce brýlových čoček,“ vysvětluje 
obchodní ředitel Martin Matlocha.

Váš lokální partner v péči o zrak.

Martin Matlocha, Jindřich Konrád

komerční sdělení
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Současné možnosti 
v konzervativní léčbě 
suchého oka očními 
kapkami
Cílem článku je předložit aktuální přehled přípravků pro mož-
ná řešení problémů se suchým okem, které jsou k dispozici 
na českém trhu. Volně navazuje na článek Vyšetření pomocí 
přístroje TearLab v  rámci diagnostiky nemoci suchého oka, 
uvedený v časopisu Česká oční optika 1/2021.

Diagnostika suchého oka by měla být 
velmi komplexní a obsahovat postupy, 
které vedou k  výslednému potvrzení, 
nebo vyvrácení dané diagnózy. Mezi 
hlavní příznaky očních potíží, spojované 
se suchým okem, řadíme mimo jiné pocit 
sucha v oku, zčervenání, pocit škrábání 
v oku, bolest, otok, tukové nebo hlenové 
usazeniny na očním povrchu [1]. Důležitá 
je také samotná diferenciální diagnostika 
a  odlišení problematiky suchého oka 
i jiných, v některých případech závažněj-
ších očních chorob (např. zánětů oka). 
Diferenciální diagnostiku lze provést 
i například podle typu usazenin v oku.

Typy usazenin v oku

Silný zelený nebo šedý hlen ukazuje na 
bakteriální infekci. Žlutý hlen může být 
způsoben ječným zrnem. Bílé a  žluté 
hlenové kuličky jsou obvykle známkou 
zánětu slzovodných cest (například 
dakryocystitidy). Pokud nezačne včasná 
antibiotická léčba tohoto onemocnění, 
mohou vzniknout velmi vážné oční 
komplikace v důsledku rozšíření infekce 
do okolních tkání. 

Nalezneme-li v oku tlusté hlenové 
krusty, může se jednat o  zánět víček 
a  jejich okrajů. Vláknité bílé hlenové 

provazce zase mohou doprovázet 
alergickou konjuktivitidu. Vodnatá hle-
novitá usazenina v oku může ukazovat 
na virovou příčinu konjuktivitidy. 

Suché oko obvykle doprovázejí malé 
suché částečky hlenu lokalizované v oč-
ních koutcích, které vznikají spojením 
hlenové a tukové složky při nedostat-
ku vodné složky slzného filmu. V  oku 
mohou být přítomny nejen ráno, ale 
i v průběhu celého dne (obr. 1). 

Oční přípravky pro řešení 
suchého oka

Pro terapii a snížení symptomů sou-
visejících se syndromem suchého oka 
lze využít různé typy farmak a podpůr-
ných prostředků. Mezi nejčastější však 
patří oční kapky, které se používají 
nejen pro řešení suchého oka nebo 
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potíží v  souvislosti s  nošením kon-
taktních čoček. Existují i  oční kapky 
pro léčbu červeného oka (například 
Visine Classic s obsahem látky tetry-
zolini hydrochloridum, která vyvolává 
vazospasmus), kapky proti alergiím 
(například Vividrin ectoin s obsahem 
kyseliny hyaluronové a  ectoinu, což 
je látka přírodního původu používa-
ná k ochraně buněčných membrán), 
antibiotické kapky (například Tobrex 
pro léčbu bakteriálních infekcí ) či 
kapky pro léčbu glaukomu (například 
Betoptic, které obsahují jako účinnou 
látku betablokátor betaxolol) [2].

Dále se v článku budeme zabývat 
především kapkami pro možnost 
snížení obtíží u  suchého oka nebo 
očních projevů při nošení kontaktních 
čoček. V současné době jsou na trhu 
k dispozici oční kapky, oční gely a oční 
masti, které lze při řešení potíží se 
suchým okem použít. Oční masti (na-
příklad VitA POS s vitamínem A) a gely 
(například Vidisic, oční gel s obsahem 
karbomeru) se častěji doporučují pou-
žívat spíše na noc. Díky svému složení, 
které má viskóznější charakter než 
kapky, mohou některým pacientům 
zhoršovat přes den vidění. Níže uvádí-
me abecední seznam a základní popis 
těch nejčastěji používaných přípravků, 
především očních kapek. U preparátů 
je uveden jejich stručný popis včetně 
účinných látek a naše zkušenosti s ob-
sahem i  obalem (formou aplikace). 
Objem jednoho balení očních kapek 
je většinou 10 ml. Cena jednotlivých 
preparátů je velmi variabilní, u  jed-
notlivých kapek je tedy uvedena pouze 
orientačně. Obecně se pohybuje v roz-
mezí od 150 do 400 Kč.

Seznam očních přípravků 
(abecedně)

Artelac TripleAction
Oční kapky od výrobce Bausch and 
Lomb obsahují hyaluronát sodný 
2,4 mg/ml, triglyceridy, glycerol a kar-
bomer. Mají jednoduchý aplikační 
systém. Po otevření se musí do šesti 
měsíců spotřebovat. Před aplikací je 
doporučeno vyjmout kontaktní čočky 
a počkat přibližně patnáct minut, než 
je po nakapání vložíte zpět. Orientační 
cena je 228 Kč.

Artelac CL
Oční kapky s  obsahem hypromelózy. 
Jedná se o balení 10 ml za orientační 
cenu 126 Kč. Jsou vhodné pro nositele 
kontaktních čoček.

Arufil
Oční kapky vyrábí firma Bausch and Lomb. 
Kapky se používají 4× denně. Přípravek 
obsahuje látku povidonum K30, dále 
benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatri-
um-edetátu, dodekahydrát hydrogenfos-
forečnanu sodného, dihydrát dihydrogen-
-fosforečnanu sodného, chlorid sodný, 
vodu na injekci. Orientační cena je 92 Kč.

Avilut
Jsou oční kapky se zvlhčujícím a lubrikač-
ním účinkem. Obsahují výtažek slézu a ky-
selinu hyaluronovou. Mohou se používat 
ve spojení s kontaktními čočkami. Balení 
obsahuje dvě sady s pěti jednotlivými am-
pulkami v každém proužku. Uzavíratelný 
obal s  jednou dávkou obsahuje 0,5 ml 
přípravku, což odpovídá přibližně deseti 
kapkám. Orientační cena činí 175 Kč.

Avizor Lacrifresh Moisture
Přípravek na bázi kyseliny hyaluronové 
dodává na český trh firma Wilens. Oční 
kapky pomáhají proti suchému oku 
a lze je používat s kontaktními čočka-
mi. Orientační cena je 127 Kč za balení 
15 ml. Kapky je třeba spotřebovat do 
šesti měsíců po otevření.

Biotrue MDO
Kapky od společnosti Bausch & Lomb 
jsou na trhu v balení o objemu 10 ml. 
Obsahují kyselinu hyaluronovou. Lze je 
používat s kontaktními čočkami.

Blink Contacts
Oční kapky pro úlevu při suchém oku. 
Je možné je aplikovat při nasazených 
měkkých nebo tvrdých kontaktních 
čočkách. Kapky je nutné spotřebovat 
do šesti měsíců po otevření. Jedná 
se o balení 10 ml. Orientační cena je 
169 Kč.

Blink Intensive Tears
Oční kapky s  pH 7,3 odpovídající lid-
ským slzám. Obsahují konzervační látku  
OCUPURE, která se po nakapání do 
spojivkového vaku rozkládá. Kapky 
jsou vhodné i pro nositele kontaktních 
čoček. Po otevření je třeba kapky do 
dvou měsíců spotřebovat. Orientační 
cena je 199 Kč za balení 10 ml.

Blink Refreshing Eye
Tento očí sprej obsahuje hyaluronát 
sodný a  aplikuje se ze vzdálenosti 
10  cm na otevřené oči. Nemá vliv na 
oční make-up. Přípravek je použitelný 
i s kontaktními čočkami. Míra pH je 7,2 
a absence parfému zajišťuje jeho dob-
rou snášenlivost. Do devadesáti dnů po 
otevření je nutno kapky spotřebovat. 
Orientační cena činí 199 Kč. 

ŽLUTÝ HLEN
může být způsoben 
ječným zrnem

BÍLÉ A ŽLUTÉ 
HLENOVÉ KULIČKY
známka zánětu 
slzovodných cest

TLUSTÉ HLENOVÉ KRUSTY
může se jednat o zánět 
víček a jejich okrajů

VLÁKNITÉ BÍLÉ 
HLENOVÉ PROVAZCE
mohou znamenat 
alergickou konjuktivitidu

VODNATÁ HLENOVITÁ 
USAZENINA
může ukazovat na virovou 
příčinu konjuktivitidy

MALÉ SUCHÉ ČÁSTEČKY 
HLENU LOKALIZOVANÉ 
V OČNÍCH KOUTCÍCH
známka suchých očí 
a syndromu suchého oka

CO ZNAMENAJÍ JEDNOTLIVÉ TYPY USAZENIN V OKU?

 Typy usazenin v oku [3].
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Cationorm
Výrobek je distribuován ve formě emul-
ze a obsahuje minerální oleje, glycerol, 
trometamin, cetalkonium chlorid a čiš-
těnou vodu. Je bez konzervantů. Výrob-
cem je Novagali Pharma SA. Výhodou 
je, že jej mohou používat i nositelé kon-
taktních čoček. Doba použitelnosti je tři 
měsíce od prvního otevření. Orientační 
cena je 249 Kč.

Comfort Drops
Jedná se o  oční kapky od společnos-
ti CooperVision s  objemem 20 ml. 
Hodnota pH kapek je stejná jako u slz. 
Kapky obsahují kyselinu hyaluronovou. 
Orientační cena činí 149 Kč.

Gelone
Spotřebovat se musí do 30 dnů po 
otevření. Neobsahují konzervační látky. 
Oční kapky pro suché oko a  alergiky 
s objemem 10 ml a orientační cenou 
109 Kč.

Horien
Jsou oční kapky, které zmírňují pocit 
unavených a suchých očí. Používají se 
s kontaktními čočkami. Obsahují poly-
hexanid jako dezinfekční činidlo, kyse-
linu ethylendiamintetraoctovou (EDTA) 
jako protisrážlivé činidlo, hydroxypropyl 
methylcelulózu (HPMC), borax, kyselinu 
boritou, hyaluronát sodný. Cena: orien-
tačně 116 Kč za balení 15 ml.

Hyabak
Oční kapky obsahují kyselinu hyalu-
ronovou, aktinochinol. Bez konzer-
vačních látek. Speciální kapací systém 
ABAK udržuje kapky po otevření 
sterilní. Výrobcem je firma Théa. Po 
otevření lze používat tři měsíce. V pro-
deji jsou s  orientační cenou 299 Kč 
a objemem 10 ml.

Hyal-Drop Multi
Oční kapky od výrobce Bausch and 
Lomb obsahují kyselinu hyaluronovou 
a  jsou bez konzervačních látek. Apli-
kační systém zabraňuje kontaminaci 
očí nežádoucími mikroorganizmy. Po 
otevření se mají kapky spotřebovat do 
šesti měsíců. Vhodné pro pacienty se 
syndromem suchého oka bez posti-
žení tukové složky. Orientační cena je 
229 Kč. Je možné je používat s kontakt-
ními čočkami a klienti si je chválí.

Hylo Care
Bez konzervačních látek. Obsahují hya-
luronát sodný a dexpathenol. Dávkovací 
systém COMOD eliminuje riziko konta-
minace obsahu a zpřesňuje dávkování. 
Datum spotřeby je do šesti měsíců po 
otevření. Oční kapky za orientační cenu 
329 Kč v objemu 10 ml.

Hylo Comod
Obsahují kyselinu hyaluronovou a sys-
tém kapání COMOD. Výrobcem je firma 
Ursapharm. Objem očních kapek činí 
10 ml a orientační cena 299 Kč. 

Hylo Dual 
Jedná se o  přípravek od výrobce Ur-
sapharm s obsahem kyseliny hyaluro-
nové a ectoinu. Látka ectoin zmírňuje 
zánětlivé procesy. Jedná se o  výrobek 
bez fosfátů a konzervantů. Podle našich 
zkušeností mají rychlý účinek, účinkují 
i  při poruše lipidové vrstvy slzného 
filmu. Kapky by se měly spotřebovat 
do šesti měsíců po otevření. Zjištěná 
orientační cena 229 Kč.

Hylo Dual Intense
Obsahuje kyselinu hyaluronovou 
a ectoin. Látka má za úkol stabilizovat 
tukovou vrstvu slzného filmu. Bez kon-
zervačních látek a fosfátů. Výrobcem je 
firma Ursapharm. Trvanlivost: šest mě-
síců od prvního otevření. Podle našich 
zkušeností účinkují ještě o něco rychleji 
a  lépe než Hylo Dual. Jsou oblíbené 
u pacientů. Orientační cena je 299 Kč.

Hylo Fresh
Oční kapky s  kyselinou hyaluronovou 
a  světlíkem lékařským. Možno použí-
vat s  měkkými a  tvrdými kontaktními 
čočkami. Obsahují praktický dávkovací 
systém COMOD. Bez konzervačních 
látek a fosfátů. Přibližná cena je 219 Kč 
za balení 10 ml.

Hylo Gel
Oční kapky k intenzivnímu zvlhčení oka. 
Možno používat s kontaktními čočkami. 
Obsahuje viskózní roztok hyaluronátu 
sodného. Cena balení 10 ml je přibližně 
359 Kč. Použitelnost po otevření: šest 
měsíců.

Hylo Parin
Je dalším preparátem v portfoliu firmy 
Ursapharm. Obsahuje kyselinu hyaluro-

novou, glycerol a heparin, který efektivně 
podporuje regeneraci podrážděných 
buněk rohovky a  spojivky. Přípravek 
neobsahuje konzervační látky ani fos-
fáty. Kapky jsou nabízeny v  lahvičce se 
systémem COMOD, který je patentován 
firmou Ursapharm. Ten díky své speciální 
konstrukci dosahuje vysoké efektivnosti, 
přesnosti dávkování a mikrobiologické 
bezpečnosti.

Hylo Protect
Obsahuje 0,5 mg/ml hyaluronátu sod-
ného, 20 mg/ml ectoinu, boritanový 
pufr a  vodu. Přípravek je vhodný i při 
nošení kontaktních čoček. Balení ob-
sahuje 10 ml roztoku, což odpovídá cca 
300 kapkám. Orientační cena činí 298 Kč.

Hypromeloza-P
Jedná se o umělé slzy s dezinfekčním 
účinkem pro ochranu rohovkového 
epitelu. Účinnou látkou je hypromelóza. 
Přípravek mohou používat děti, mladiství 
i dospělí včetně těhotných žen a kojících 
matek. Cena za balení 10 ml je cca 77 Kč.

Laim Care gel drops
Jsou gelové oční kapky pro stabilizaci 
slzného filmu. Hlavní účinnou látkou je 
kyselina hyaluronová. Orientační cena činí 
239 Kč za balení 10 ml. Jedno balení obsa-
huje dvacet ampulek s objemem 0,33 ml, 
nebo se může jednat o  jedno klasické 
balení 10 ml za cenu 189 Kč s kapátkem.

Laim Moisture
Jedná se oční sprej od firmy Schalcon. 
Podporuje lubrikaci očí a je vhodný pro 
nositele kontaktních čoček. Přípravek 
doplňuje lipidovou vrstvu. Obsahuje 
hyaluronát sodný a výtažek z heřmán-
ku. Aplikuje se přes zavřené oční víčko 
ze vzdálenosti 10 cm. Použitelnost po 
otevření je šest měsíců. Orientační cena 
je 289 Kč, objem 15 ml. 

Ocuflash
Isotonický pufrovaný oční roztok s pří-
davkem světlíku lékařského. Je určen 
pro vkapávání do očí nebo k výplachu 
spojivkového vaku. Působí protizánět-
livě. Dále obsahuje benzalkonium-
-chlorid, dihydrát edetanu disodného, 
chlorid draselný, hexahydrát chloridu 
hořečnatého, polysorbát 80, borax, 
hydroxid sodný, vodu. Cena za balení 
10 ml je orientačně 45 Kč.
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V interiéru
Čočky Transitions XTRActive Polarized jsou 

čiré s nádechem šedé pro větší ochranu před 
škodlivým modrým světlem.

Venku
Navrženy speciálně tak, aby se zatmavovaly podle 

intenzity dopadajícího světla. Barviva XTRActive 
umožňují čočkám dosáhnout nejtmavšího 

zabarvení při ostrém slunečním světle.

V situacích, kdy docházi 
k oslepujícímu oslnění
Variabilní polarizace se aktivuje při ostrém světle 
venku a dosahuje až 90% účinnosti při nejtmavším 
zabarvení čočky.

Za čelním sklem auta
Čočky Transitions XTRActive Polarized se ztmaví za čelním 
sklem, aby chránily oči řidiče před slunečním světlem. 
Polarizace se však neaktivuje.

Dynamická polarizace

Revoluční fotochromatické molekuly 
s dichroickými vlastnostmi.

Rychlejší a tmavší Transitions XTRActive

Nejnovější technologie nové generace Xtractive reagující na 
UV záření a viditelné světlo. První produkt uvedený na trh, který 

používá fotochromatická barviva této nové technologie.

Představujeme doposud jedinou 
a nejlepší brýlovou čočku, která je

čirá v interiéru a polarizační v exteriéru
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Ocutears
Jedná se o viskoelastický roztok v po-
době očních kapek s kyselinou hyalu-
ronovou od firmy Santen. Používá se 
pro zklidnění podrážděných očí a k re-
paraci povrchu oka. Lze kombinovat 
s  kontaktními čočkami. Neobsahuje 
konzervační látky. Cena za 10 ml balení 
je cca 235 Kč.

Okuzell forte
Jedná se o 0,4% oční roztok hyaluronátu 
sodného, který má mukomimetické, 
mukoadhezivní a  viskoelastické vlast-
nosti. Je bez konzervantů. Aplikuje se 
jedna kapka do každého oka 2–3× den-
ně. Orientační cena činí 165 Kč. Podle 
našich zkušeností je tento přípravek 
výhodný nízkou cenou, ale má velmi 
nevhodné kapátko. Lahvičku je nutné 
silně mačkat a  někdy z  ní vyjde více 
než 1 kapka.

Omisan Baby
Je oční roztok pro hygienu a výplachy 
očí u  dětí a  novorozenců. Obsahuje 
heřmánek, který zklidňuje a dezinfikuje. 
Vhodný pro odstranění cizích tělísek 
v oku. Obsahem je také světlík lékařský. 
Cena za balení 50 ml je přibližně 249 Kč.

Ophthalmo-Azulen
Oční mast pro léčbu drobných po-
ranění rohovky. Je možné používat ji 
v  těhotenství i  při kojení. Má využití 
i  při léčbě poleptání a  popálení ro-
hovky. Léčivá látka: guaiazulenum 7,5 
mg v  5 g oční masti. Pomocné látky 
jsou bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), 
tvrdý parafín, tekutý parafín, oční bílá 
vazelína. Guaiazulenum neboli azulon 
se získává z některých silic, například 
heřmánkového oleje.

Ophthalmo-Septonex
Vyrábí se ve formě masti i kapek. Oční 
kapky jsou určeny pro léčbu akutních 
a chronických nehnisavých zánětů spo-
jivek, očních víček a nehnisavých zánětů 
povrchu rohovky. Při akutních zánětech 
se vkapává jedna kapka do spojivko-
vého vaku každé 1–2 hodiny. Kapky 
obsahují léčivou látku carbethopende-
cinii bromidum 2 mg, acidum boricum 
190 mg, natrii tetraboras decahydricus 
5 mg v 10 ml. Orientační cena: 119 Kč. 
Otevřené kapky by se měly spotřebovat 
do čtyř týdnů od otevření.

Optive
Má duální mechanizmus účinku, po-
skytuje hydrataci a lubrikaci povrchové 
vrstvy rohovky a  také osmoprotekci. 
Hydrataci zajišťuje karboxymethylce-
lulóza (CMC) 0,5 % a  glycerin 0,9  %, 
osmoprotekci zajišťuje erythritol  
a L-karnitin. Oční kapky Optive chrání 
buňky rohovky před osmotickým stre-
sem, poskytují pacientovi dlouhodobou 
úlevu a  komfort. Po otevření lahvičky 
se mohou používat šest měsíců, lze je 
kapat do očí i při nasazených kontakt-
ních čočkách díky unikátní konzervační 
látce PURITE, která se při vkápnutí do 
oka rozloží na vodu a  chlorid sodný. 
Je doporučen pro všechny pacienty 
se suchým okem včetně pacientů po 
refrakčních výkonech.

Optive plus
Obsahuje karboxymethylcelulózu, gly-
cerin. Zvlhčuje a lubrikuje oční povrch 
a tím ochraňuje suché oko proti pálení 
a  pocitu písku v  očích. Proniká pod 
povrch, kde osmoprotekcí chrání oko 
proti hypertonickému stresu. Navíc na 
povrchu oka vytváří další ochrannou 
lipidovou vrstvu zabraňující odpařování 
slz. Cena za balení 10 ml je cca 299 Kč.

Parin-POS
Jedná se o oční mast s heparinem, jenž 
má za úkol zvlhčovat oko. Používá se 
na víčka, rohovku a spojivku. Skladuje 
se při pokojové teplotě a  po otevření 
se do šesti měsíců musí vypotřebovat. 
Orientační cena za balení 5 g je 235 Kč.

Recugel
Jedná se o oční gel s dexpanthenolem 
od firmy Bausch and Lomb. Pokud 
je skladován v  lednici a  aplikován na 
noc, podle našich zkušeností příjemně 
ochladí a uklidní podrážděné oči. Ne-
výhodou je, že ulpívá na očních víčkách 
a při použití s  kontaktními čočkami je 
může poškodit (proto se nedoporučuje). 
Neměl by se také aplikovat před jízdou 
(rozostřené vidění). Hlavní indikací kro-
mě suchého oka jsou stavy po extrakci 
cizích tělísek a  erozích, po laserových 
operacích rohovky nebo k  urychlení 
hojení rohovkového epitelu po popá-
lení a  poleptání. Přípravek obsahuje 
konzervační látku cetrimid a není možné 
ho používat po uplynutí šesti týdnů po 
otevření. Orientační cena je 149 Kč.

Refresh
Firma Allergan vyvinula oční kapky 
Refresh, jejichž obsah tvoří sodná sůl 
karboxymethylcelulózy 0,5 % a  kon-
zervační látka PURITE, která se v  oku 
rozloží na vodu a chlorid sodný, což jsou 
přirozené složky našich slz. Produkt má 
dlouhý retenční čas a poskytuje pacien-
tovi dlouhotrvající komfort. Lze jej pou-
žívat i u nositelů všech typů kontaktních 
čoček. Doba spotřeby kapek Refresh je 
šedesát dní od otevření.

ReNu MultiPlus Drops
Sterilní, isotonický roztok obsahující po-
vidon, kyselinu boritou, chlorid draselný, 
boritan sodný a chlorid sodný, konzer-
vovaný EDTA 0,1 %, kyselinu sorbovou 



45

0,1  % je nabízen firmou Bausch and 
Lomb v balení 8 ml s použitelností po 
otevření lahvičky zhruba měsíc. Kapky 
jsou určeny zejména k lubrikaci nosite-
lům všech měkkých kontaktních čoček.

Sensivit
Jsou oční kapky s obsahem carmello-
sum natricum a  vitamínem A, který 
posiluje tvorbu hlenové vrstvy slzného 
filmu. Používá se jako náhrada slz. Vý-
robcem je Unimed Pharma. Orientační 
cena za balení 10 ml je 63 Kč.

Siccaprotect
Jedná se o  oční kapky používané při 
vysychání spojivkového vaku. Obsahují 
účinné látky dexpanthenolum 30 mg 
a  alcohol polyvinylicus 14 mg v  1 ml. 
Není doporučeno používat je při no-
šení měkkých kontaktních čoček. U tvr-
dých kontaktních čoček se musí před 
vkápnutím čočky vyjmout a  opětovně 
je možné vložit je do oka až za 15 minut 
po vkápnutí. Orientační cena je 79 Kč.

Systane Balance
Oční kapky od firmy Alcon obsahují 
tekutý parafín, propylenglykol, hydro-
xypropyl guar, dimyristoyl-fosfatidylgly-
cerol, makrogol-2000-stearát, tristearát 
sorbitolu, kyselinu boritou, sorbitol, 
dinatrium-edetát a  konzervační látku 
polyquad 0,001 %. Je možné je používat 
celý den a vydrží šest měsíců od prvního 
otevření. Orientační cena činí 319 Kč. 
Podle našich zkušeností je jejich účinek 
kratší než u kapek Systane Ultra.

Systane Complete
Přípravek je určen pro stabilizaci lipidové 
vrstvy slzného filmu. Aplikují se dvě až tři 
kapky před nasazením nebo po vyjmutí 
kontaktních čoček. Doba použitelnosti 
je tři měsíce od prvního otevření. Před 
použitím je třeba lahvičku protřepat. 
Podle našich zkušeností mohou některé 
jedince mírně dráždit. Orientační cena je 
379 Kč a výrobcem je také firma Alcon.

Systane GEL Drops
Výrobcem těchto gelových očních 
kapek je firma Alcon. Obsahují po-
lyethylenglykol 400, propylenglykol, 
aminomethylpropanol, kyselinu boritou, 
edetan disodný, hydroxypropyl guar, 
POLYQUAD (polyquaternium-1), chlorid 
draselný, chlorid sodný, sorbitol a deio-

nizovanou vodu. Kapky se doporučují 
aplikovat před nasazením kontaktních 
čoček nebo až po jejich vyjmutí. Přibližná 
cena za balení 10 ml je 319 Kč. Kapky je 
možné uchovávat při pokojové teplotě. 
Je třeba je spotřebovat do šesti měsíců 
po otevření. Podle zkušeností některých 
uživatelů často ulpívají na řasách.

Systane Hydration
Zvlhčující oční kapky s obsahem HP-
-guaru a  kyseliny hyaluronové. Mo-
lekuly HP-guaru mají schopnost se 
navázat na buňky epitelu a tím zvýšit 
jeho hydrataci i  lubrikaci. Doba po-
užitelnosti: tři měsíce od otevření. 
Orientační cena za balení 10 ml je 
349 Kč. Mohou být používány s měk-
kými kontaktními čočkami.

Systane Ultra
Přípravek od firmy Alcon je možné 
používat i při nošení silikon-hydroge-
lových a  hydrogelových kontaktních 
čoček, i když obsahuje konzervační látku 
polyquad. Dále obsahuje polyethylen-
glykol, propylenglykol, hydroxypropyl 
guar, sorbitol, aminomethylpropanol, 
kyselinu boritou, chlorid draselný 
a chlorid sodný. Doba použitelnosti je 
šest měsíců. Poskytuje dlouhodobou 
úlevu a zvýšenou lubrikaci oka. Systane 
Ultra vytváří ochranný štít nad poškoze-
nými místy – aplikační systém reaguje 
s  bivalentními ionty (vápník a  hořčík) 
v slzném filmu. Podle našich zkušeností 
se jedná o jeden z nejlepších preparátů 
pro potíže se suchým okem. Mají speci-
ální kapací systém, který umožňuje bez 
mačkání lahvičky vytvořit vždy jednu 
kapku i při malém objemu látky v lah-
vičce. Orientační cena je 279 Kč.

Tears Again
Je lipozomální sprej s vitamíny A i E, který 
zásadně ovlivňuje lipidovou vrstvu slzné-
ho filmu. Pacient si cca ze vzdálenosti 10 
cm na zavřená víčka stříkne mlhu malých 
tukových částic – lipozomů, čímž doplní 
lipidovou vrstvu a pomůže ji stabilizovat. 
Aplikace je možná i přes kontaktní čočky. 
Nevýhodou může být rozmazání líčení 
u žen, i když výrobce tuto nevýhodu vylu-
čuje. Vyrábí se ze sóji, což nemusí zneklid-
ňovat alergiky, neobsahuje totiž sójové 
bílkoviny, které bývají příčinou alergických 
reakcí na tuto surovinu. Negativem je 
charakteristický pach přípravku.

Tears Naturale II
Používají se jako zvlhčující oční kapky 
pro úlevu potíží se suchým okem. 
Složení: dextran, hydroxypropylme-
thylcelulóza, chlorid sodný, chlorid 
draselný, boritan sodný a konzervační 
látka polyquad. Balení obsahuje 15 ml 
a orientační cena je 142 Kč.

Thealoz Duo
Jedná se o oční kapky od výrobce Théa 
s  neutrálním pH 7. Kapou se 4×–6× 
denně do každého oka. Účinnou lát-
kou je trehalóza (disacharid), která má 
zajišťovat dostatečnou zásobu energie 
i  uhlíku a  stabilizovat tak buněčné 
membrány. Obsahuje také hyaluronát 
sodný. Na základě našich zkušeností 
můžeme pozitivně hodnotit velikost 
kapek produkovaných kapátkem. 
Přípravek je bez konzervantů a  měli 
bychom ho spotřebovat do tří měsíců 
od otevření. Orientační cena: 299 Kč.

Thealoz Duo gel
Účinnou látkou gelu je také trehalóza 
a  hyaluronát sodný. Gel by se měl 
aplikovat minimálně 30 minut před na-
sazením kontaktních čoček, jinak hrozí 
jejich poškození a neostré vidění. Gel 
je balen ve třiceti ampulkách po 0,4 g. 
Orientační cena je 319 Kč. Podle našich 
zkušeností obsah jedné ampulky vydrží 
na zvlhčení oka pro celý den. Uživatel 
má tak lepší přehled o  tom, jak daný 
den gel používal. Při transportování 
je třeba ampulku dobře uzavřít, jinak 
hrozí, že její obsah vyteče.

Vidisic
S obsahem karbomeru se používá jako 
gel pro péči o oko a jeho povrch. Využívá 
se při suchém zánětu spojivek. Doporu-
čuje se aplikovat 30 minut před spaním. 
Orientační cena za balení 10 g je 99 Kč.

Visine Classic 
Přípravek obsahuje léčivou látku tetry-
zolini hydrochloridum. Dále obsahuje 
kyselinu boritou, dekahydrát tetrabori-
tanu sodného, chlorid sodný, dihydrát 
dinatrium-edetátu, roztok benzalkoni-
um-chloridu a čištěnou vodu. Používá se 
při překrvení a otoku spojivky. Lze jím od-
stranit podráždění a zarudnutí očí. Účinná 
látka působí vasokonstrikčně. Nesmí se 
používat s kontaktními čočkami. Jedno 
balení 15 ml má orientační cenu 115 Kč.
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Vismed
Jsou gelové oční kapky. Cena za objem 
15 ml činí přibližně 205 Kč. Napomáhají 
k obnově slzného filmu. Obsahují pří-
rodní složku TS-polysacharid, výtažek 
ze semen stromu tamarind indický. 
Nedoporučuje se používat tyto kapky 
s kontaktními čočkami. Přípravek spo-
třebujte do 30 dní po otevření. Obsahují 
konzervační látky.

VitA-POS
Oční mast používaná 3x denně. Zlep-
šuje regeneraci víček a suchých očí. Je 
bez konzervantů a  fosfátů. Obsahuje 
vitamín A. Za 5 gramů masti zaplatíte 
přibližně 199 Kč.

Nejčastěji používané 
chemické látky v očních 
preparátech (seřazeny 
abecedně)

Karbomer – poly(kyselina akrylová) 
– PAA; obchodní název Carbomer je 
syntetický polymer kyseliny akrylové 
s vysokou molekulovou hmotností. 

Carmellosum natricum – karboxyme-
thylcelulóza (CMC) nebo celulózová 
guma je derivát celulózy se skupinami 
karboxymethylu (-CH2-COOH) váza-
nými na některé hydroxylové skupiny 
monomerů glukopyranózy, které tvoří 
páteř celulózy. CMC se používá jako 
mazivo v umělých slzách.

Cetalkonium chlorid – jedná se o složku 
alkyldimethylbenzylamoniumchloridu 
známého také jako benzylalkoni-
umchlorid. Má dezinfekční, baktericidní 
a antistatické účinky.

Ectoin – je látka přírodního původu, 
která chrání buněčné membrány. Váže 
velké množství vody. 

HP-guar – hydroxypropyl guar je 
hydroxypropylový derivát guaru. Guma 
guar nebo také guarová guma (E 412) je 
polysacharid s velkou viskozitou vyráběný 
z guarových bobů – semen rostliny Cya-
mopsis tetragonoloba. Zlepšuje soudrž-
nost ostatních látek a viskozitu produktu. 
Působí také jako filmotvorné činidlo.

Hyaluronát sodný – jedná se o  sůl 
kyseliny hyaluronové (glykosamino-

glykan), která je přirozenou součástí 
pojivových tkání a  mezibuněčné 
hmoty. Lineární polysacharid. Má 
vysokou afinitu k  vodě a  pozitivně 
ovlivňuje elasticitu tkání. Má protizá-
nětlivé účinky a  reguluje zánětlivou 
reakci. Dále deaktivuje volné radikály 
a pozitivně ovlivňuje proliferaci a di-
ferenciaci buněk. 

Hypromelóza – hydroxypropylme-
thylcelulóza (HPMC) je semisyntetický 
inertní viskoelastický polymer použí-
vaný jako oční kapky. Zlepšuje tloušťku 
slzného filmu a  prodlužuje jeho pří-
tomnost v oku. 

Propylenglykol – známý také jako 
propan-1,2-diol je viskózní kapalina, 
hydroskopická a  mísitelná s  vodou. 
Používá se jako lubrikant. 

Ricinový olej – je rostlinný olej a pro-
dukt skočce obecného (ricinovníku). 
Používá se jako mazivo, při výrobě 
vosků, leštidel, léčiv a parfémů. Je také 
tradičním laxativem.  

Trehalóza – neredukující cukr ze skupi-
ny disacharidů, který se skládá ze dvou 
molekul glukózy. Pro buňky představuje 
tato látka zásobu energie a uhlíku. Sta-
bilizuje buněčné membrány.

Závěr

Cílem  tohoto článku bylo shrnout 
nejdůležitější informace o  terapii su-
chého oka a uvést možná řešení potíží, 
které jsou s  tímto syndromem spoje-
né. V  současné době existuje mnoho 
pacientů, kteří udávají potíže s očním 
diskomfortem, škrábáním, svěděním 
a  v  extrémním případě zánětem očí. 
Tyto problémy jsou nejčastěji způso-
beny životním stylem, hormonálními 
příčinami nebo i nošením kontaktních 
čoček, které mohou negativně ovliv-
ňovat kvalitu a stabilitu slzného filmu. 

V článku jsme uvedli možnosti léčby 
a  přehled preparátů včetně účinných 
látek. Je zde prezentován seznam 
nejčastěji používaných očních kapek, 
emulzí a  gelů, které jsou v  současné 
době na českém trhu. Jejich cena se 
obvykle pohybuje mezi 150 a  400 Kč 
a  doba použití po prvním otevření je 

udávána v rozmezí tří až šesti měsíců. 
Některé přípravky neobsahují kon-
zervační látky a  jsou tak vhodné i pro 
nositele kontaktních čoček. Naopak 
oční gely a masti není vhodné aplikovat 
při nošení kontaktních čoček současně, 
protože by je mohly znehodnotit a způ-
sobit rozmazané, neostré vidění.

Na závěr jsme také uvedli seznam 
nejvíce používaných syntetických a pří-
rodních účinných látek obsažených 
v očních přípravcích. Nejčastěji použí-
vanou látkou je bezesporu kyselina hy-
aluronová, která je přirozenou součástí 
tkání a mezibuněčného prostoru. Váže 
vodu a má protizánětlivé vlastnosti.

Jako autoři tohoto článku budeme 
rádi, pokud vám naše zkušenosti a zku-
šenosti pacientů pomohou s výběrem 
toho správného přípravku pro vás, vaše 
klienty a případně i pro vaše oči.
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Mgr. Petra Záděrová
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně

MUDr. Oliver Ďurovec
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

grafické podklady: archiv autorů, Adobe 
Stock

Literatura:
[1] All about the vision. Eye drops: Which 

type is best for you? [online]. All about 
the vision, April 2019. [cit. 12-2-2021]. 
Dostupné z: https://www.allaboutvision.
com/buysmart/eye-drops.htm. 

[2] ODEHNAL, M.; MALEC, J.; 
BOHATCOVÁ, E. Samoléčba očních 
potíží Jak si pomoci sám, s čím může 
poradit lékárník a kdy je potřeba 
oftalmolog. Trendy v oční optice, 
ISBN 9788087862216. Praha: S-Press 
Publishing, 2020.

[3] Verywellhealth. Identifying Types of Eye 
Mucus [online]. Verywellhealth, January 
2020. [cit. 12-2-2021]. Dostupné z 
https://www.verywellhealth.com/eye-
mucus-types-3422108. 



47

Centrace čoček je klíčovou součástí prodeje dioptrických brýlí. Optimalizuje vidění zákazníka a je nutné 
ji stanovit co nejpřesněji.

Inovativní systém centrování pomocí VisuReal Master se skládá z hardwarové a softwarové části. Vyu-
žívá efektivní systém šesti kamer, který automaticky nasnímá větší počet fotografií zákazníka. Ty slouží 
jako základ pro přesné zaměření a výpočet všech relevantních centračních údajů. Stačí spustit proces 
snímání i měření a zobrazit výsledky na počítači, tabletu anebo na smartphonu (s libovolným operač-
ním systémem a internetovým prohlížečem). Uživatelský software je intuitivní a rychlý. Poskytuje opti-
mální podporu pro plně automatické vyhodnocení centračních údajů. Výsledky měření je možné lehce 
zkontrolovat a v případě potřeby upravit.

Vaši zákazníci budou VisuReal Master vnímat jako zrcadlo, ve kterém 
se sami uvidí. Tento moderní centrační přístroj se hodí svým vzhledem 
do každé místnosti, do které ideálně zapadne. Za atraktivním designem 
stojí roky vyvíjená komplexní technologie. Klienty s těžkým zrakovým 
postižením mohou navigovat integrované světelné signály. Pro centra-
ci již nemusíte použít centrační klip a ani není nutné pořizovat fotogra-
fii z bočního pohledu. Zákazníci se budou vidět jako v běžném zrcadle  
a automaticky zaujmou přirozené držení těla, což přispívá k přesnosti 
centrace.

Objevte inovativní centrační systém, který dokonale splyne s vaším inte-
riérem a automaticky a s vysokou přesností určí všechny potřebné cent-
rační údaje. Rychle a spolehlivě. 

Každá neindividualizovaná čočka je vyrobená dle specifických parame-
trů (inklinace, úhel prohnutí brýlového středu, vertex distance). Díky Vi-
suReal Master můžete elegantně tyto parametry zjistit a rozhodnout se, 
jaký typ multifokální čočky zvolíte. Pakliže má klient rozdílné parametry 
než jsou u vyráběných neindividualizovaných čoček, můžete naměřené 
hodnoty použít při zadání individualizované čočky.

V případě, že vás článek zaujal a chtěli byste se dozvědět o přístroji více, 
prosím kontaktujte svého obchodního zástupce nebo náš zákaznický 
servis.

NOVINKA V MĚŘENÍ ZRAKU

HOYA VISUREAL MASTER 

hoyalenscz             www.Facebook.com/hoyalenscz

tel: +420 488 578 400
email: marketing@hoyavision.cz
https://www.hoyavision.com
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Software v oční optice
Softwary, programy, aplikace nebo systémy se stávají běžnou 
součástí každodenního používání a v oční optice jsou tyto 
nástroje používány například při centraci brýlových čoček do 
obruby nebo při objednávání korekčních pomůcek od doda-
vatele. Existují i softwary pro získávání dat z ostatních přístrojů, 
což umožňuje mít všechna data přehledně na jednom místě. V 
článku jsou popsány tyto softwary a pro lepší představu jejich 
funkcí jsou uvedeny příklady. Je však nutné si uvědomit, že se 
nejedná o jediné softwary, které na našem trhu existují.

Centrovací softwary

S programy, které pomáhají s centrací 
brýlových čoček do obrub, lze během 
chvíle získat různé parametry brýlové 

obruby, vyznačit pupilární vzdálenost 
a vertikální polohu zornice vůči nasazené 
brýlové obrubě, zjistit výšku segmentu, 
inklinaci, vzdálenost zadní plochy brýlové 
čočky od vrcholu rohovky a jiné potřebné 

údaje pro správnou centraci. Tyto nástroje 
lze nazývat centračními softwary podle 
jejich využití, k objednání a výrobě indi-
viduálních brýlových čoček nebo zábrusu 
brýlových čoček u  výrobce. Vlastnosti 
softwarů se liší již od výrobce. Jako příklad 
lze uvést centrační systém i.Terminal 2 od 
firmy Carl Zeiss, jenž slouží jako podpůrný 
nástroj pro správnou centraci. Některé 
centrační systémy je možné použít i jako 
pomůcku pro výběr obrub, příkladem 
může být ACEP SmartPad od firmy 
Omega Optix. Stačí jednoduše vyfotit 
zákazníka v obrubě a následně mu ukázat 
fotografie. Tuto funkci umožňují nejen 
centrační softwary, ale i  speciální foto-
systémy, jako je Narcis od firmy MAXOFT.

autor:  
Bc. et Bc. Šimon ZouvalaOční optika
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i.Terminal 2
Dokáže zachytit a vypočítat individuál-
ní parametry klienta s  přesností na 
0,1  mm. Umožňuje nastavení výšky 
postavy pro měření od přibližně 120 
do 208 cm, takže je možné s ním mě-
řit i  děti, vyšší osoby nebo osoby na 
vozíčku. Získané údaje zvládne systém 
vytisknout, přenést na server i.Com 
a  také do systémů třetích stran pro 
objednávky brýlových čoček. Přístroj 
i.Terminal 2 spolupracuje s  aplikací 
i.Com mobile pro iPad nebo progra-
mem i.Com Software pro počítače 
se systémem Windows, včetně box 
serveru i.Com (obr. 1).

ACEP SmartPad
Společnost Omega Optix nabízí kom-
paktní a  přenosné centrační zařízení 
ACEP SmartPad ve formě tabletu, jenž 
má stejné vlastnosti jako centrovací 
věže. Hlavní funkcionalitu tvoří mobilní 
aplikace Smart Mirror Mobile pro iPad 
vyvinutá společností Acep. Aplikace 
umožňuje klientovi prezentovat simu-
laci refrakčních vad, povrchových úprav, 
designu nebo tloušťky brýlových čoček, 
polarizačních nebo fotochromatických 
čoček a edukaci nošení progresivních 
brýlí. Speciálním centrovacím rámeč-
kem se světlem zvládne centraci na 
dálku i na blízko. K centraci na blízko se 
používá Eye test, patentovaný společ-
ností, umožňující měřit čtecí vzdálenost, 
která je doporučena na 40 cm a běžně 
se odhaduje bez přesného měření. Za-
řízení dokáže nafotit a natočit zákazníka 
v obrubě a tím mu poskytuje výpomoc 
při výběru obrub podobně jako foto-
systémy (obr. 2).

Narcis
Příkladem speciálního fotosystému 
může být nástroj Narcis – fotosystém 
pro poradenství při výběru brýlových 
obrub, který umožňuje porovnat 
vzhled zákazníka v  různých brýlích 
a zároveň ukázat, jak by vypadala daná 
varianta se zabarvenými skly. Popsané 
funkce tak zákazníkovi umožňují využít  
aktuální korekci při výběru nové ko-
rekční pomůcky. Systém ještě dokáže 
zjistit optické parametry nezbytné pro 
zhotovení zakázky, určit optimální 
průměr brýlových čoček a  porovnat 
je se standardními průměry, uložit 
a vytisknout vybrané fotografie (obr. 3).

Objednávkové softwary

Softwary nevytvářejí jen speciální 
firmy k tomu určené, ale i dodavatelé 
korekčních pomůcek. Někteří z těchto 
dodavatelů v rámci zrychlení a usnad-
nění komunikace s majiteli očních optik 
vytvořili svoje vlastní objednávkové 
softwary. Díky tomu lze kromě tradiční 
telefonické domluvy využít pro objed-
nání korekční pomůcky pro zákazníky 
nebo doplnění skladu v optice i online 
způsob objednání. Většinou se jedná 
o  webové aplikace, které lze používat 
na chytrých telefonech, tabletech nebo 
počítačích. Při této možnosti stačí pro 
objednání pouze internetové připo-
jení a  webový prohlížeč. Dodavatelé 

podle svých objednávkových procesů 
nabízejí rozdílné prostředky pro ob-
jednání, odlišné jsou i jejich vlastnosti. 
Některé nástroje fungují na principu 
vyplnění formuláře, tímto způsobem 
funguje např. objednávkový systém 
od firmy Optika Čivice. Jiné umožňují 
větší propojení s dalšími softwary, jako 
je centrovací věž a podobně. Dokonce 
existují i  softwary umožňující vizuali-
zovat kvalitu vidění přes zvolený typ 
čoček tak, aby si zákazník optiky mohl 
lépe vybrat.

objednavka.optikacivice.cz
Mezi typický objednávkový software na 
bázi vyplnění formuláře patří webová 
stránka objednavka.optikacivice.cz, 

obr. 1 i.Terminal 2 – vzhled centračního systému při kontrole výsledků [2].

obr. 2 Smart Mirror Mobile – vzhled aplikace pro zařízení ACEP SmartPad [3].
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která po přihlášení umožňuje vstoupit 
do objednávkového systému firmy 
Optika Čivice. Přihlášení je možné na 
základě registračního čísla nebo uživa-
telským účtem, který je podle majitele 
systému bezpečnější. Následně lze 
po přihlášení objednávat skladové 
nebo výrobní čočky a prohlížet historii 
objednávek různými filtry podle dne, 
objednávkového čísla, stavu objednávky 
nebo podle data expedice. Tyto filtry 
umožňují snadné vyhledávání všech 
objednávek vytvořených v minulosti.

VISUSTORE
Příkladem objednávkového softwaru, 
který dokáže propojit další nástroje 
pro centraci, je objednávkový portál 

VISUSTORE od firmy Carl Zeiss, jenž 
je určen pro objednávání brýlových 
čoček. Údaje pro objednání, jako jsou 
informace o refrakci, obrubách a cen-
traci, lze získat z  datové sítě ZEISS, 
kterou tvoří i.Com. Tímto způsobem je 
možné přes portál objednávat i zábrus 
brýlových čoček.

Díky portálu lze zvolit typ a  formu 
fazety. Tvar obrub je možné do VISUS-
TORE získat od většiny tracerů. Následně 
lze provést vizuální kontrolu tvaru obru-
by a bodů centrace přímo na obrazovce. 
Software dokonce umožňuje upravit 
i tvar brýlí bez očnic. Všechny operace se 
provádějí kliknutím na malé piktogramy. 
Mezi tyto operace patří i náhled tloušťky 
a 3D zobrazení brýlových čoček.

Softwary pro získávání dat 
z ostatních přístrojů
Softwary v oční optice lze využít rovněž 
pro získávání dat z ostatních přístrojů. 
Těmito nástroji lze na počítači zobrazit 
všechny výsledky, které se zobrazovaly 
na displeji jednotlivých zařízení. Větši-
nou má každá firma svůj vlastní způsob, 
jak data s počítačem propojit. Například 
firma Oculus má pro každý přístroj 
jiný software. Univerzální software pro 
všechny přístroje používají např. firmy 
Carl Zeiss a Topcon.

IMAGEnet i-base
IMAGEnet i-base poskytuje snímání, 
zpracování a  ukládání snímků i  dat 
z přístrojů od firmy Topcon, v ČR zastou-
pené firmou Topcomed (obr. 4). Tento 
software byl vyvinut pro spolupráci 
s lékařským vybavením značky Topcon, 
jako jsou sítnicové kamery, štěrbinové 
lampy a přístroje pro stanovení refrakč-
ního stavu oka apod. Plnou kontrolu 
nad každým přístrojem umožňuje uži-
vatelsky přívětivé rozhraní. Díky tomu 
lze několika kliknutími myší analyzovat 
a  uspořádat zvolená data. Systém 
umožňuje pracovat v pěti modulech:
 • Basic Module – tvoří základ systému 
a dovoluje k němu připojit další 
speciální moduly. Poskytuje snadné 
prohlížení údajů o pacientech 
a přecházení na další.

 • Advanced Module – umožňuje 
připojení dalších modulů a pluginů 
k systému. Dále zahrnuje přípravu 
a prohlížení zkušebních listů 
a vytváření pokročilých dotazů 
v databázi pacientů.

 • Tele-medicine Module – 
nejdůležitější funkcí tohoto modulu 
je výměna dat, jako jsou obrázky 
nebo údaje o pacientovi, a to mezi 
různými i-base systémy pomocí tzv. 
Patient Packs.

 • Refraction Module – podporuje 
všechny refrakční přístroje 
Topcon. Lze připojit fokometry, 
refraktometry, keratometry, 
foroptery a bezkontaktní tonometry. 
Navíc je zajištěna komunikace 
s počítačovým operačním softwarem 
foropteru od společnosti Topcon a je 
možné zobrazit data z tonometru 
v průběhu času komplexním grafem.

 • Eye-Doctor Module – přidává 
všechny potřebné funkce pro obr. 4 IMAGEnet i-base – ukázka softwaru při práci v režimu více otevření [5].

obr. 3 Narcis – vzhled fotosystému při výběru obrub [4].
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používání v klinickém prostředí, jako 
je podpora časovačů pro fluorescein 
a ICG, pracovního postupu, 
mydriatických kamer, CCD kamer. 
Nabízí také pokročilé nástroje pro 
zpracování obrazu a pokročilé 
možnosti dotazů v databázi.

i.Com
Firma Carl Zeiss vyvinula dvě varianty 
pro ukládání a  prohlížení všech pa-
cientových záznamů, které byly vytvo-
řeny na různých přístrojích, na jednom 
místě. První variantou jsou servery 
i.Com. Jedná se o malé počítače fungu-
jící na speciálně upraveném operačním 
systému Windows. Nicméně nová ge-
nerace serveru VISUCONSULT 500 by 
měla servery i.Com nahradit. Nový typ 
dovoluje obsluhovat data jak z rozhraní 
počítače (Windows), tak přes iPad (iOS). 
Jde o server, který shromažďuje a uklá-
dá všechna data ze všech dostupných 
přístrojů společnosti Carl Zeiss. Některé 
přístroje navíc ze svého rozhraní umož-
ňují posílat data pro potřebu objednání 
brýlových čoček.

Druhá varianta je i.Com mobile. 
Jde o univerzální, snadno použitelnou 
aplikaci pro iPad, umožňující zlepšení 
pracovního postupu, informačního 
procesu a  komunikace s  pacienty. 
Aplikace zvládne veškerá uložená 
měření provedená přístroji firmy Carl 
Zeiss procházet na iPadu a  automa-
ticky je ukládá na server. Díky iPadu 
je možné ovládat na dálku přístroj 
ZEISS i.Profilerplus, ZEISS i.Terminal 2,  
ZEISS  VISUPHOR 500 a  ZEISS VI-
SUSCREEN 500. Aplikace i.Com mobile 
podporuje celý proces od vyšetření 
s  objektivní a  subjektivní refrakcí až 
po konzultaci brýlových čoček a cent-
rování. Aplikace i.Com mobile pracuje 
v pěti modulech:
 • Zákazník – spravuje veškerá data 
pacientů a pomáhá při konzultaci. 
Navíc dokáže vytvářet individuální 
složky, takže je možné například 
vytvářet složky pro každou 
zakoupenou kategorii brýlových 
čoček jednotlivým pacientům. 

 • Vyšetření – pořizuje, ukládá 
a spravuje veškerá data ze 
subjektivního a objektivního 
měření refrakční vady pacienta. 
Umožňuje ovládat dálkově přístroj 
ZEISS i.Profiler. 

 • Centrace – umožňuje ovládat 
přístroj ZEISS i.Terminal 2 na dálku 
iPadem. 

 • i.Demo – slouží k předvádění 
vlastností brýlových čoček. 

 • Shrnutí – ukazuje veškerá 
data o klientovi a umožňuje je 
upravovat nebo přímo přeposílat 
do objednávkového portálu 
VISUSTORE.

Další softwary v oční optice

Softwary se stávají stále běžnějším 
nástrojem pro pravidelně se opakující 
činnosti a tím zjednodušují a zrychlují 
práci, kterou vykonává oční optik, op-
tometrista nebo oftalmolog. Z  tohoto 
důvodu existuje mnoho jiných aplikací 
a programů užitečných pro práci v oční 
optice. Téměř každý přístroj obsahuje 
nějaký typ softwaru a někdy i jejich růz-
nou kombinaci v případě nutnosti větší 
funkcionality. Ať se jedná o  navigační 
systémy, jež při zaostření oka automa-
ticky najdou optickou osu, například 
u autorefraktometru, nebo zobrazovací 
software, který pomáhá vizualizovat 
naměřené hodnoty či sledovanou 
část klientova oka na zabudovaném 
displeji ve vyšetřovacím přístroji nebo 
jiném nástroji pro pozorování snímků 
či videí, pokud to daný program pod-
poruje. Většina těchto softwarů pracuje 
v diagnostických přístrojích. Příkladem 
mohou být zabudované programy v pe-
rimetrech od firmy Oculus, jež dokážou 
různými způsoby změřit zorné pole 
ovlivněné pacientovým glaukomem 
nebo softwary v rohovkovém topografu 
Keratograph 5M od firmy Oculus nabí-
zející až šest možností k analýze správ-
ného stavu předního segmentu oka. 

Existují i  speciální nástroje pro 
stanovení refrakce, jako je optotyp CC-
-90SW od firmy Topcon. Tento optotyp 
je v podstatě program, který umožňuje 
použít vlastní počítač a LCD monitor 
od velikosti 19”. Nicméně dovoluje 
pouze základní testy a nemá takovou 
funkcionalitu jako jiné varianty s inte-
grovaným LCD panelem, kde lze přes 
wifi posílat data do počítače. Dalším 
příkladem je software CV-5000PC, 
který umožňuje ovládat foropter od 
firmy Topcon přes počítač. 

Kromě výše zmíněných typů soft-
warů existuje mnoho dalších. Lze nalézt 
speciální softwary pro autorefrakto-
metry, aberometry, foroptery, digitální 
štěrbinové lampy, rohovkové topografy, 
tonometry, perimetry a  jiná zařízení 
užívané pro vyšetření oka a  jeho jed-
notlivých struktur.

Bc. et Bc. Šimon Zouvala
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
foto: archiv autora

Literatura:
[1] ZOUVALA, Š. Software v oční optice. 

Elektronické vedení zakázek. Brno, 
2020. Bakalářská práce. Masarykova 
univerzita, Lékařská fakulta, katedra 
optometrie a ortoptiky. doc. Mgr. Pavel 
Beneš, Ph.D.

[2] Zeiss [online]. [cit. 15.4.2021]. https://
www.zeiss.cz/vision-care/pro-lekare-
ci-optometristy/produkty/pristroje-a-
systemy-spolecnosti-zeiss/i-terminal-2.
html

[3] AppAdvice [online]. [cit. 15.4.2021]. 
https://appadvice.com/app/smart-
mirror-app/853676968

[4] Maxoft [online]. [cit. 15.4.2021]. https://
www.maxoft.cz/

[5] TopCon [online]. [cit. 15.4.2021]. 
https://www.topcon-medical.eu/files/
EU_Downloads/Products/IMAGEnet_
Ibase/I-base_manual_version_1_18/
User_Manual_ver._1.18_CZ



Povrchová úprava Master CarboPURIT® 
zabezpečí ochranu zraku pred UV žiarením 
a súčasne pred modrým svetlom.

Zelená linka: 0800 148 147

www.sagitta.sk

Harmónia pre oči bez kompromisov

+ excelentné 
videnie

+ zvýšená
odolnosť

+ ochranná vrstva
pred UV

+ fi lter modrého
svetla

+ dlhodobo
čisté sklá



54

 

Nerozbitné brýle

Předpisy na kvalitu brýlových skel se v ce-
lém světě stále zpřísňují. V  USA například 
od 1. ledna platí norma, že sklo nových brýlí 
musí být tak pevné, aby se nerozbilo nára-
zem ocelové kuličky o průměru 16 mm, spuš-
těné z  výšky 400 mm. Tento předpis i  po-
dobné normy jiných států mají velký význam 
pro výrobce brýlí.

Normálním, starším způsobem se brýlová 
skla zpevňují tím, že se zahřejí téměř k bodu 
tání a pak se jejich povrch proudem stude-
ného vzduchu rychle ochladí. Vznikne napětí 
mezi vnitřní a povrchovou vrstvou skla, jen-
že tato metoda selhává u skel tenčích než 
2,5 mm. Sklárny Corning Glass Works v New 

Yorku objevily novou metodu chemického 
zpevňování skla. Sklo obsahující ionty sodí-
ku se ponoří do lázně, v níž jsou roztavené 
draselné soli. Draselné ionty nahradí sodné, 
a protože jsou větší, vytvářejí v povrchové 
vrstvě skla tlakové napětí. Skla tlustá 2,2 
mm jsou po zpevnění dvacetkrát pevnější než 
vyžaduje zmíněný předpis z USA, zpevnila 
se tak i skla tlustá jen 1,2 mm. Tím mohou 
skleněné čočky soutěžit s čočkami z plastic-
kých hmot. Přirozeně i jiné světové sklárny 
a výrobci brýlových skel pracují na tomto 
problému, např. největší britská sklárna 
Pilkington vyvíjí vlastní zpevňovací pochod 
brýlových skel zdokonalením běžného ohřevu 
a ochlazení povrchu.

Technický týdeník, Praha.

Půl století 
s časopisem  
Česká oční optika
1973

Historie autor: redakce
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Perspektiva oboru do roku 1980

Základním usnesením XIV. sjezdu KSČ je sou-
stavné zvyšování životní úrovně všeho lidu 
a ve zdravotnictví vytvářet podmínky pro další 
zlepšení zdravotní péče obyvatelstva. Za tím-
to účelem po dohodě se státními orgány jako 
jeden z  hlavních úkolů národního podniku 
Oční optika je tyto služby obyvatelstvu co nej-
více přiblížit. Předpokládáme proto, že do roku 
1980 zřídíme více než 110 nových očních optik 
v místech, kde doposud nebyly, nebo v místech, 
kde je pouze jedna či dvě. Tím chceme přiblížit 
naši péči občanům tak, aby pro brýle nemuseli 
dojíždět mnoho kilometrů. Chceme naše služby 
zkvalitnit tak, aby brýle byly v převážném po-
čtu míst zhotovovány do 24 hodin.

Je zřejmé, že i nadále budeme nejen bu-
dovat nové, ale i modernizovat stávající oční 
optiky a chtěli bychom zachovat trend, aby 
každá oční optika byla v průměru jednou za 
deset let renovována, aby došlo jak k prosto-
rovému znovuvybavení nábytkem, tak k ob-
nově strojového parku.

Předpokládáme, že se zásadně přejde na 
ruční broušení na diamantových strojích, 
v malé míře na automatické broušení, to však 
za předpokladu, že na tomto úseku dojde ke 
snížení cen stávajících automatických strojů, 
které jsou neúměrně drahé a v průměru dnes 
představují hodnotu 2–3 osobních automobilů. 

Budujeme-li exkluzivní oční optiky a chce-
me-li zvýšit úctu veřejnosti k naší práci, ne-
můžeme se v budoucnu zabývat prodejem 
podřadnějšího zboží. Víme, že nejsme schopni 
konkurovat co do počtu prodávaných sluneč-
ních brýlí obchodním domům, drogeriím a dal-
ším prodejnám vnitřního obchodu, můžeme jim 
však konkurovat v prodeji kvalitou.

J. Navrátil, ředitel n. p. Oční Optika

 

Psychologie a technika obsluhy v oční 
optice

Jestliže dnes hodnotíme našeho zákazní-
ka, vidíme velkou změnu oproti dřívějším 
dobám. Vlivem perspektivní výchovy ná-
rodního podniku Oční optika přestal být 
zákazník typem skromného nositele brýlí, 
který se spokojuje s  tím nejobyčejnějším 
sortimentem obrub a skel. Máme dnes zá-
kazníka náročného, který si je vědom, že 
pro oči jsou jen ty nejdokonalejší výrobky 
dosti dobré, a při výběru postupuje zvláště 
pečlivě.

 
Po skončení obsáhlého psychologického roz-
boru bylo zjištěno:

 • Lidé s brýlemi bývají posuzováni jako starší.
 • Tělesné znaky, jako krása, přitažlivost, 
zdraví, bývají u nositelů brýlí posuzová-
ny nepříznivě.

 • Při pečlivém rozboru, kdy byl tento prů-
zkum rozšířen o pohled na cit, náladu, 
etiku, osobnost, jednání, vitální kvality, 
talent, pracovní postoj, temperament, styl, 
eleganci a fyzickou přitažlivost, byl výsle-
dek pro nositele brýlí většinou nepříznivý.

 • U žen tento psychologický rozbor vyznívá 
ještě negativněji než u mužů.

Jak u této první skupiny a zvláště u žen 
překonat ostych před brýlemi? Především 
dostatečným sortimentem krásných obrub. 
Vývoj brýlových obrub z hlediska stále se 
vyvíjející módy doznává prudkých změn. 
A dovoluji si tvrdit, že moderní tvary brý-
lových obrub dovedou ostych před nošením 
brýlí vyvrátit. 

Dále musíme u těchto nositelů získat ur-
čitou důvěru. Při výběru je vhodné se zmínit 
o charakterových a tělesných přednostech 
a poukázat na to, jak některá obruba dobře 
sluší, ladí, nebo vhodným způsobem podtrhuje 
osobní rysy a výraz. 

Při volbě brýlové obruby bych se rád zmí-
nil o jedné své zkušenosti. Nejvíce mi byla 
proti mysli dřívější metodika učení, návod, 
jak postupovat při výběru brýlové obruby. 
Pro mandlové tvary obličeje byl předpis ovál-
ných, pantoskopických tvarů očnic, a byla-li 
pacientka blondýnka, musela mít i předem 
určenou barvu obruby. Jsem zásadně pro 
metodu zvaného promítání brýlové obruby. 
To značí dokonale znát všechny typy obrub 
v druzích i barvě. 

J. Richter
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MyDay®: produkt 
pro chvíle všední 
i nevšední
Rádi nabízíte jednoduchá a  přitom účinná řešení? Vnímáte 
potřeby svých zákazníků jako možnost nabídnout něco navíc? 
Pokud ano, jedna z možností, která stojí za úvahu a pozornost, 
jsou zcela jistě jednodenní silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
MyDay® od společnosti CooperVision. 

Pokud se zeptáte nových zájemců 
o  kontaktní čočky, co je na myšlenku 
začít je nosit přivedlo, řada z nich uvede 
zcela konkrétní životní situaci, ve které 
by se jim korekce zraku kontaktními 
čočkami hodila. Podobně však uvažuje 
i  mnoho existujících nositelů čoček. 
Vždyť téměř 80 %  z nich uvádí, že stří-
dá používání kontaktních čoček a brýlí. 
A  to právě v  závislosti na konkrétních 
činnostech, které právě dělají. 

Pro příležitostné nošení kontaktních 
čoček a jejich pravidelné nebo nepravi-
delné střídání s brýlemi jsou ideálním 
produktem jednodenní čočky. Když už 
se totiž řada nositelů rozhodne použít 
čočky, obvykle si je nasadí na podstatnou 
část dne, proto je celkem pochopitelné, 
že i  nároky na dostatečné okysličení 
rohovky nás dovedou k použití silikon-
-hydrogelových materiálů. Ostrost vidě-
ní v kontaktních čočkách by samozřejmě 
měla odpovídat tomu, na co je zákazník 
běžně zvyklý u brýlí. Pokud tedy potře-
buje korekci astigmatizmu, je logické, 
že v  kontaktních čočkách budou tou 
správnou volbou čočky torické.

Co dalšího vám mohou přinést 
čočky řady MyDay®?

Především unikátní materiálovou tech-
nologii označovanou jako Aquaform™. 

Vnitřní chemická struktura materiálu 
vytváří síť silikonových „kanálků“, které 
jsou mnohem efektivnější při přenosu 
kyslíku přes čočku. Díky tomu stačí menší 
množství silikonu obsaženého ve struktu-
ře čočky zajistit optimální propustnost pro 
kyslík, který rohovka oka nutně potřebuje. 
Menší množství silikonu v materiálu záro-
veň znamená více prostoru pro hydrofilní 
části. Ty s sebou přinášejí výhody ze světa 
hydrogelových čoček – větší obsah vody, 
nižší modul pružnosti a  s  tím spojené 
větší pohodlí při používání kontaktních 
čoček, což se projevuje především na 
konci dne. Díky moderní materiálové 
technologii a efektivnímu využití silikonu 
v chemické struktuře nabízejí jednoden-
ní kontaktní čočky MyDay® optimální 
rovnováhu mezi prodyšností, pohodlím 
a snadnou manipulací.

Další unikátní technologií, kterou vyu-
žívají sférické kontaktní čočky MyDay®, je 
Aberration Neutralising System™. Jedná 
se o využití asférické optické plochy tak, 
aby eliminovala obvyklou sférickou abe-
raci optického zobrazení lidského oka. 
Výsledkem je ostřejší vidění.

Torické kontaktní čočky MyDay® Toric 
zase převzaly od velmi úspěšných mě-
síčních čoček Biofinity® Toric konstrukci 
označovanou jako Optimised Toric Lens 
Geometry™. Vyznačuje se především 
lepší stabilitou kontaktních čoček na oku 
a rychlejším a přesnějším rotačním ná-

vratem čoček do správné polohy. Obojí 
má zásadní vliv na ostrost a především 
stabilitu vidění. Abychom vyhověli ještě 
více vašim nositelům, připravili jsme roz-
šíření dioptrických parametrů o celkem 
960 nových kombinací. Ty zahrnují dopl-
nění některých šikmých os u minusových 
korekcí a také parametry po 0,25 D sféry 
u plusových hodnot.

S  blížícím se létem se mnoho zá-
kazníků zajímá, jak je to s  ochranou 
před UV zářením. Jednodenní kontaktní 
čočky řady MyDay® mají UV filtr II. třídy, 
který přináší proti UV záření další přida-
nou ochranu.* Podle Úřadu pro kontro-
lu potravin a léčiv v USA (Food and Drug 
Administration, FDA) se doporučuje UV 
filtr II. třídy pro univerzální použití; platí, 
že čočky musí odfiltrovat více než 50 % 
záření v oblasti UVA a 95 % záření v ob-
lasti UVB. Kontaktní čočky řady MyDay® 
tento požadavek bohatě splňují, když 
odfiltrovávají 85 % záření UVA a 96 % 
záření UVB.

Z angličtiny přeložil:
Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager
pro Českou republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com

*Upozornění: Kontaktní čočky absorbující 
UV záření nejsou plnohodnotnou 
náhradou ochranných brýlí absorbujících 
UV záření, jako jsou ochranné brýle 
absorbující UV záření nebo sluneční brýle, 
protože nechrání celý povrch oka a jeho 
okolí. Klienti by nadále měli používat brýle 
absorbující UV záření podle předchozích 
doporučení.

Když na výkonu záleží,
pak záleží na kontaktních čočkách.

Mélanie Astles 
Šestinásobná mistryně Francie v letecké akrobacii

coopervision.cz

MyDay® jednodenní kontaktní čočky
Vaši zákazníci potřebují kontaktní čočky, které udrží krok s jejich náročným 
životním stylem. Jednodenní silikon hydrogelové kontaktní čočky MyDay® 

jsou navrženy pro vysoký výkon po celý den a pro každý den.

Mélanie Astles je ambasadorkou značky MyDay® a nosí kontaktní čočky MyDay® denně. MyDay® je ochranná známka 
společnosti CooperVision Inc a/nebo jejích přidružených společností. © CooperVision 2020.

Kontaktní čočky překlad: 
Bc. Tomáš Dobřenský
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Dodržování 
hygienických návyků 
u nositelů kontaktních 
čoček
Hygienická doporučení u  nositelů kontaktních čoček jsou 
jedním ze základních pravidel úspěšného nošení a používání 
kontaktních čoček. Zejména v současné covidové době je dů-
kladná hygiena rukou při aplikaci kontaktních čoček nezbytná. 
Lze se setkat se studiemi, které poukazují na skutečnost, že až 
dvě třetiny jedinců v běžné populaci, mají potíže s dodržováním 
hygieny rukou. Dokonce až u 50 % nositelů kontaktních čoček 
nejsou respektovány postupy při mytí rukou. Je tedy nutné stále 
u našich klientů dohlížet na správný postup při hygieně rukou 
a čištění čoček [1].

Nedostatečné mytí rukou je navíc jed-
ním z rizikových faktorů při rozvoji mi-
krobiální keratitidy a dalších zánětlivých 
postižení rohovky ve spojitosti s nošením 
kontaktních čoček. Ačkoliv je riziko vzniku 
mikrobiální keratitidy spojené s nošením 
čoček poměrně malé, mohou být dů-
sledky tohoto stavu poměrně závažné 
a vést až ke ztrátě zraku. Správná hygi-
ena rukou je v oblasti veřejného zdraví 
všeobecně známá. Nositelé kontaktních 
čoček jsou v  mnoha případech právě 

těmi, kteří si nedostatečnou hygienou 
rukou zanesou při aplikaci čoček do oka 
některého z patogenů.

Jestliže se nedodržují ani správné 
zásady čištění kontaktních čoček a po-
užívání doporučených prostředků péče 
o ně – nejčastěji víceúčelových roztoků, 
dochází ke kontaminaci čoček a opa-
kovaným atakám mikrobiálních agens. 
Jedním ze zdrojů kontaminace mohou 
být nejen nedokonale čisté ruce, ale 
také voda, respektive kombinace obou 

příčin. Z  dalších indukovaných příčin 
vzniku zánětlivých procesů lze uvést 
spojitost s nedodržováním doby nošení 
čoček, hypoxií, blefaritidou, cukrovkou, 
erozemi epitelu rohovky, užíváním 
steroidů, užíváním tabáku, cestová-
ním do teplých klimatických destinací 
a v určitých případech i terapeutickým 
použitím čočky [2].

Mikrobiální adheze ke kontaktní 
čočce je závislá na mnoha faktorech, 
jakými jsou například smáčivost a po-
réznost povrchů čoček, dále pak zda se 
jedná o silikon-hydrogelový či hydro-
gelový materiál, ze kterého jsou čočky 
vyrobeny. Určité rozdíly lze také sledovat 
mezi jednotlivými generacemi silikon-
-hydrogelů. Například u prvních gene-
rací silikon-hydrogelů bývají zmiňovány 
souvislosti s rohovkovými infiltráty [3]. 
V  současné covidové situaci jsou do-
poručovány více jednodenní kontaktní 
čočky oproti např. čočkám s  měsíční 
plánovanou výměnou. Pokud je klient 
nenosí, vyžadují také dezinfekci. Ideální 

Kontaktní čočky autor: 
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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roztok, mimo své charakteristické účin-
ky, také přispívá ke zlepšení pohodlí 
v  čočkách. Jde o  zajištění podmínek 
zdravého nošení, včetně biokompati-
bility. Materiály měkkých kontaktních 
čoček vždy absorbují určitou část složek 
víceúčelových roztoků, které se mohou 
následně uvolňovat na povrch oka. 
Tím se ovlivní stabilita slzného filmu 
a běžná oční mikroflóra. Dochází tedy 
ke změnám v biochemii slzného filmu, 
což může vést k  případnému vniku 
mikrobiálních patogenů do prostředí 
oka. Pro výběr správného roztoku je 
důležitých několik faktorů. Ideální roz-
tok pro péči o kontaktní čočky by měl 
zajišťovat rychlou a efektivní dezinfekci 
proti širokému spektru patogenních 
mikroorganizmů, nesmí být toxický 
vůči očním tkáním, musí být kompa-
tibilní se zvoleným materiálem čoček, 
jednoduchý při používání, musí čistit 
a  zvlhčovat povrch čočky pro zvýšení 
uživatelského komfortu, minimalizovat 
ulpívání depozit a složek slzného filmu.

Jestliže se v tomto procesu vyskyt-
ne určitý nedostatek, dojde s největší 
pravděpodobností ke kontaminaci 
kontaktních čoček, které se tak stanou 
rizikovým faktorem pro vznik očních 
komplikací. Výrobci čoček tak vynalézají 
různé strategie tzv. antimikrobiálních 
kontaktních čoček, jako je např. jejich 
napuštění stříbrem, opatření povrchů 
čoček antimikrobiálními peptidy, pří-
padně modifikace pomocí pasivního 
povrchu. Cílem je snížit adhezi pato-
genů na povrchu čoček.

Závěrem lze konstatovat skutečnost, 
že za posledních 20 let došlo v nošení 
kontaktních čoček k podstatným změ-
nám. A to nejen co se týká samotných 
inovací v  materiálech, ze kterých jsou 
vyráběny, ale také v  přístupu k  našim 
klientům a  informacím, jaké jim při 
konzultacích a pravidelných kontrolách 
v optometrických vyšetřovnách předá-
váme. Je tedy nejen na klientech, aby se 
o své čočky a zdravé oči pečlivě starali, 
ale také na nás odbornících, abychom 
dohlíželi na to, jakým způsobem dodr-
žují naše doporučení především v péči 
o své kontaktní čočky.

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
foto: Bausch + Lomb, Adobe Stock
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Navlhčete si 
ruce vodou.

Krouživými pohyby třete 
sevřené prsty o dlaň.

Opláchněte ruce pod 
tekoucí vodou.

Ruce si pečlivě 
osušte.

Jednorázový ručník použijte 
k zastavení kohoutku.

Nyní jsou vaše 
ruce čisté.

Třete dlaní o hřbet 
druhé ruky.

Třete palec v sevřené 
dlani. 

Třete zápěstí druhou 
rukou.

Aplikujte dostatek mýdla. Třete dlaní o dlaň. Třete dlaní o dlaň se 
zaklesnutými prsty.

Jak správně čistit kontaktní čočky.

Jak si správně mýt ruce.

1. Umyjte si ruce mýdlem 
a osušte je ručníkem 
nepouštějícím vlas.

1. Umyjte si ruce mýdlem 
a osušte je ručníkem 
nepouštějícím vlas.

RÁNO VEČER

2. Vyjměte kontaktní čočky 
z pouzdra. Vložte si je do 
dlaně a opláchněte je 
čerstvým víceúčelovým 
roztokem Biotrue.

2. Naplňte čisté pouzdro na 
čočky až po okraj čerstvým 
víceúčelovým roztokem 
Biotrue.

3. Vložte si čočku do oka.

3. Vyjměte si čočku z oka. Vlož-
te si čočku do dlaně. Naka-
pejte 3 kapky víceúčelového 
roztoku Biotrue na každou 
stranu čočky a jemně jí třete 
20 vteřin po obou stranách.4. Vyprázdněte pouzdro 

na čočky, opláchněte jej 
čerstvým víceúčelovým roz-
tokem Biotrue a otřepejte z 
něj přebývající roztok.

4. Důkladně oplachujte kaž-
dou stranu čoček během 
5 vteřin čerstvým víceúčelo-
vým roztokem Biotrue. 

5. Nechávejte pouzdro 
otevřené, aby se osušilo na 
vzduchu

5. Vložte očištěné čočky do 
pouzdra na čočky a naplňte 
jej čerstvým víceúčelovým 
roztokem Biotrue.
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Chopte se příležitosti
Jak mohu motivovat své zákazníky, aby upřednostňovali osobní 
návštěvy? Jak mohu pomoci svým zákazníkům a personálu cítit 
se pohodlně při osobní interakci? Jaké nové zkušenosti moji 
zákazníci hledají? Jak si v této době mohu udržet své podnikání? 
Je vůbec reálné chtít v této době rozvíjet své podnikání?

Možná si právě nyní kladete tyto otázky, 
zatímco se všichni snažíme přizpůsobit 
novému stylu života. „Rozdíl mezi tím, 
kým jste a kým chcete být, je v tom, co 
děláte,“ tvrdí Charles Duhigg, autor 
knihy Síla zvyku, proč děláme to, co 
děláme, a jak to změnit [1]. Merriam-
-Webster definuje návyk jako ustálenou 
tendenci či obvyklý způsob chování 
nebo jako získaný způsob chování, 
který se stal téměř nebo úplně mi-
movolným. Co se ale stane se zvykem, 
když do života vstoupí okolnosti, které 
nedokážeme předvídat nebo ovlivnit? 
Covid-19 narušil každodenní život lidí 
po celém světě.

Nedávno byl v pěti zemích proveden 
průzkum u  1511 nositelů kontaktních 

čoček, s  cílem pochopit, jak covid-19 
ovlivňuje nošení kontaktních čoček, 
chování nositelů a jejich nákupní zvyk-
losti. Získaná data a  informace vám 
mohou pomoci zlepšit komunikaci 
se zákazníky o  inovacích a  také o po-
třebách péče o  zrak, které se během 
pandemie mohly změnit.

Na začátku karantény 43 % nositelů 
kontaktních čoček uvedlo, že čočky nosí 
méně než obvykle [2]. Jako důvody 
pro tuto změnu nejčastěji uváděli, že 
nechodí tak často ven nebo na hodiny 
cvičení a  chtějí si po dobu, kdy jsou 
doma, šetřit svou zásobu čoček. 90 % 
z nich pak uvedlo, že se plánují vrátit 
k  „běžným“ zvyklostem nošení v  ná-
sledujících dvou až třech měsících [2]. 

Zákazníci k  vám přistupují jako k  od-
borné autoritě v  péči o  zrak, a  proto 
naslouchají všem vašim doporučením 
ohledně nošení kontaktních čoček. Ve 
chvíli, kdy budete moci plně obnovit své 
podnikání, vám doporučujeme zvážit 
těchto pět klíčových bodů: Obnovte 
plný rozsah odborných služeb vaší oční 
optiky; Podporujte vaše zákazníky při 
vytváření správných návyků pro nošení 
kontaktních čoček; Uvědomte si, že 
ne všichni vaši zákazníci mají stejné 
finanční možnosti jako dříve; Zvažte 
online strategii; Spolupracujte se svými 
dodavateli a obchodními partnery. 

Obnovte plný rozsah 
odborných služeb vaší oční 
optiky

Více než 70 % nositelů kontaktních čo-
ček řeší všechny potřeby péče o zrak se 
svým očním specialistou [2]. Mějte toto 
na mysli, a vytvořte ze své oční optiky 

Kontaktní čočky autor: 
Martin Polk
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místo, kde dokážete nabídnout kom-
plexní péči. Například 41 % dotázaných 
nositelů si během pandemie všimlo 
nárůstu příznaků suchého oka [2],  
protože lidé v  době pandemie trávili 
více času před obrazovkami. Téměř 70 
% nositelů kontaktních čoček místo 
samoléčby upřednostňuje konzultovat 
příznaky suchého a  unaveného oka 
s  očním specialistou [2]. Vhodnou 
a častou komunikací můžete v  takové 
situaci napomoci tomu, aby zákazník 
svěřil péči o zrak právě specialistům ve 
vaší optice. 

Podporujte vaše zákazníky při 
vytváření správných návyků 
pro nošení kontaktních čoček

V  současné době mohou zákazníci 
snadno polevit v péči o svůj zrak, nebo 
vlivem pandemické situace odložit či 
dokonce zrušit kontroly zraku. Pokud 
vám zákazníci zůstanou věrní a budou 
dodržovat vaše doporučení, zvažte 
možnost ocenění za tento přístup for-
mou osobního poděkování nebo slevy. 

Je důležité, abyste své zákazníky stále 
podporovali.

Je třeba také zvážit změnu návyku 
a chování nositelů při nákupu kontakt-
ních čoček. Během pandemie bychom 
očekávali, že rozhodování nositelů při 
nákupu zásadním způsobem ovlivní 
primárně cena a snaha zásobit se kon-
taktními čočkami. Údaje z průzkumů ale 
prokázaly, že až 94 % nositelů zůstane 
i po tomto období věrných své současné 
značce [2]. Dokonce až 75 % nositelů 
kontaktních čoček je připraveno začít 
uvažovat o  upgradu na komfortnější 
kontaktní čočky a  71 % nositelů je 
ochotno si připlatit za inovativní pro-
dukt, který jim může nabízet větší 
výhody [2]. Vaši zákazníci mohou mít 
během pandemie větší obavy ohledně 
správné hygieny. Téměř 80 % nositelů 
kontaktních čoček během pandemie 
více dbá na dodržování pokynů, jako je 
pravidelné mytí rukou, řádné čištění či 
správná výměna kontaktních čoček [2]. 
V důsledku covidu-19 mohou zákazníci 
klást větší důraz na výběr produktu 
a dotazovat se, zdali existuje při výběru 
kontaktních čoček lepší a zdravější volba 

94%
zůstane věrných
své současné
značce [2]

90%
se vrátí ke svému 
běžnému režimu 
nošení čoček [2]
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nebo zda existuje lepší technologie, 
která by jim umožnila sladit potřeby 
péče o zrak s patřičnými hygienickými 
návyky. Toto je příležitost, která vám 
umožňuje diskutovat se zákazníky 
o  jednodenních kontaktních čočkách, 
jako o  zdravější variantě nebo jako 
o  možnosti lépe dodržovat správnou 
hygienu. Chcete-li si vybudovat důvěru 
a  udržet si věrnost zákazníka, možná 
budete muset zvážit, jak nadále podpo-
rovat zákazníkovu volbu. Mějte na pa-
měti, že až 43 % dotázaných nosí kon-
taktní čočky vlivem pandemie méně [2].  
Z  těch, kteří nosí čočky méně, 90 % 
uvedlo, že se pravděpodobně v příštích 
dvou až třech měsících vrátí k běžnému 
režimu nošení [2]. Jaká může být lepší 
příležitost než právě teď zákazníky za-
pojit a naučit je novým návykům?

Uvědomte si, že ne všichni 
vaši zákazníci mají stejné 
finanční možnosti jako dříve

Je velmi důležité, abyste si byli vědomi 
své ceny. Sleva nemusí být pro vaše zá-
kazníky tím rozhodujícím faktorem. Co-
vid-19 totiž neovlivnil všechny zákazníky 
rovným dílem, tudíž ne každý se v této 
obtížné době nachází ve stejné finanční 
situaci. Průzkum Daily Mail ve Velké Bri-
tánii a průzkumy v USA [3-5] prokázaly, 
že existují primárně tři různé skupiny 
zákazníků: ta, která se má v důsledku 
covidu-19 hůře, skupina, která neza-
znamenala žádnou změnu a  skupina 
zákazníků, která se v důsledku covidu-19 
má dokonce lépe. Abyste byli úspěšní 
a se svými zákazníky si skutečně porozu-
měli, je nutné těmto třem skupinám vyjít 
vstříc. Výhodnější cenu nabídněte těm, 
kteří bojují s obstaráváním základních ži-
votních potřeb, a pro které jsou momen-
tálně vyrovnané finance problémem. 
Nabídněte adekvátní cenu těm, kteří si 
sice mohou dovolit výdaje navíc a neza-
sáhla je finanční nouze, zároveň je však 
pro ně důležité, jak hospodaří se svými 
příjmy. Prémiové služby jsou pak určeny 
zákazníkům, kteří se v  této době mají 
lépe. Nejspíše pracují z domova, tudíž 
nemají žádné cestovní výdaje či vlivem 
karantény nepodporují ekonomiku, jak 
byli zvyklí a tím pádem mohou hromadit 
své úspory. Tito zákazníci stále touží po 
prémiových službách a mají prostředky 

80%
dbá více na držování 
pokynů nošení 
kontaktních čoček [2]

75%
je otevřeno začít uvažovat 
o upgradu na komfortnější 
kontaktní čočky [2]

66%
vítá zapojení 
optik na digitální 
platformy [2]

71%
je ochotno si připlatit 
za inovativní produkt [2]

Kontaktní čočky PRECISION1™ jsou vybaveny technologií SMARTSURFACE™. Tato vysoce výkonná mikrovrstva zvlhčuje 
povrch čočky s více jak 80 % vody2 a poskytuje dlouhodobější stabilitu povrchového zvlhčení čočky3-5*. Je navržena tak, 

aby podporovala opticky kvalitní slzný film pro ostré vidění a déletrvající komfort.2 Když přidáte snadnou manipulaci 
a skvělý digitální program následné péče, stává se PRECISION1™ čočkou pro prvonositele, které zůstanou věrní.

Kontaktujte svého obchodního zástupce pro více informací. 
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* V porovnání s jednodenními kontaktními čočkami ACUVUE^ MOIST, clariti^ 1 day, 1-Day ACUVUE^ TrueEye^, ACUVUE^ OASYS 1-DAY, Biotrue^ ONEday a MyDay ^; 
na základě studií in vitro, kde byla smáčivost měřena pomocí systému iDDrop (p <0,05).
^Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Reference: 1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375. 
2. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 3. Tucker B, Leveillee E, Bauman E, Subbaraman L. Characterization of the Surface 
Properties of a Novel Daily Disposable Silicone Hydrogel Contact Lens. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual Conference, October 
23-26; Orlando FL. 4. IDDrop Comparative Study DACP and BioTrue ONEday Report; Alcon data on file, 2019. 5. IDDrop Comparative Study Oasys 1 Day and 
TruEye; Alcon data on file, 2019.

Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně nošení, péče, bezpečnostních opatření, varování, kontraindikací a nežádoucích účinků.
Zdravotnický prostředek pro optickou korekci refrakčních vad.
© Alcon Inc. 2021 CZ-PR1-2100026-05-21

Kontaktní čočky PRECISION1™ jsou navržené jak pro nové, tak i stávající nositele. 
Jsou ideální pro všechny, kteří mají aktivní životní styl, potřebují dlouhotrvající komfort 

po celý den a kontaktní čočky, které s nimi drží krok.
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na to, aby si je mohli dovolit. V nedáv-
ném průzkumu společnosti Alcon, 71 % 
nositelů kontaktních čoček uvedlo, že 
i  během pandemie by byli ochotni si 
připlatit za inovativní produkt [2].

Zvažte online strategii

Během pandemie se zvýšil zájem vy-
hledávat informace online a  mnoho 
zákazníků se nyní více spoléhá na tuto 
možnost. Má vaše oční optika efektivní 
online strategii? I když se časem vrátí-
me do běžného rytmu života, počítejte 
s  tím, že někteří zákazníci budou stále 
váhat nad osobním setkáním. Mohou 
mít strach nebo být nejistí ohledně bez-
pečnosti při osobním setkání. Možná 
proto, že pracují z domova či se starají 
o rizikového člověka. Online objednávání 
se stává populárnějším, především díky 
jednoduchosti, rychlosti a praktičnosti. 
Téměř 80 % nositelů kontaktních čoček 
uvedlo, že i nadále budou preferovat ná-
kup čoček prostřednictvím svého očního 
specialisty [2], ale téměř polovina (46 %) 
těchto nositelů uvedla, že by ráda využila 
možnosti nákupu online [2]. Nejde ale 
jen o internetový nákup čoček, nositelé 
by rádi uvítali online formou i kontakt 
s očním specialistou a  jeho odbornou 
podporu. Ve skutečnosti vítá zapojení 

očního specialisty na digitální platformy 
téměř 66 % nositelů čoček. Nákupní plat-
formy v kombinaci s online poradenstvím 
vám mohou pomoci zajistit kontakt s va-
šimi zákazníky a nabídnout jim tak osobní 
péči oproti internetovým obchodům, 
které prodávají kontaktní čočky.

Spolupracujte se svými 
dodavateli a obchodními 
partnery

Nebuďte v  tom sami, využijte silné 
stránky a zdroje svých dodavatelů a ob-
chodních partnerů. Zužitkujte informa-
ce a údaje o dopadu covidu-19 na péči 
o  zrak a  sledujte nové trendy, abyste 
mohli zlepšit své znalosti a lépe vyhověli 
potřebám zákazníků. Pravděpodobně 
jste si všimli, že mnoho obchodníků, 
aby u  zákazníků uspělo, přizpůsobilo 
nabídku produktů měnícím se potře-
bám a požadavkům zákazníků. Zvažte 
proto, jaké produkty budete nabízet 
vy. Cítíte se sebejistě během diskuzí 
o  nejnovějších možnostech a  nejno-
vějších technologiích? Umíte posoudit, 
jak covid-19 ovlivnil potřeby péče o zrak 
u vašich zákazníků? Spojte se s výrobci, 
kteří vám i nadále mohou pomoci na-
plňovat aktuální požadavky a potřeby 
vašich zákazníků. 

Závěr

Okolnosti přinutily zákazníky změnit 
životní styl a  rozvíjet nové návyky. Do-
kážete se přizpůsobit tomuto novému 
prostředí? Jak využijete této příležitosti 
ke změně svého přístupu, a tím možnosti 
posílení vztahů a  důvěry zákazníků? 
Jaké dodavatele a partnery si vyberete 
a oslovíte, aby vás při vaší činnosti pod-
porovali?

Redakčně zkrácený článek: Martin Polk 
(global director, behavioural insights 
at Alcon), How to be ready to reopen 
and seize the opportunity to build your 
practice, OPTICIAN, August 2020.
Překlad: Bc. Kateřina Škachová
© 2021 Alcon Inc.
CZ-VC-2100005-05-21
foto: Alcon Inc., Adobe Stock
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Povrchová úprava,
které můžete věřit.
ZEISS DuraVision AntiVirus 
Platinum UV

zeiss.cz/vision

ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV

* Testováno podle ISO 21702:2019(E) na obalené viry; Testováno podle ISO 22196:2011(E) na Gram-negativní a Gram-pozitivní bakterie.
** Štít na obrázku je pouze pro ilustrační účely. Účinek je omezen velikostí brýlové čočky.

DuraVision Antivirus Platinum UV je nová prémiová antireflexní 
povrchová úprava na brýlové čočky ZEISS, která zabíjí 99,9 % virů 
a bakterií.* 
Již dostupné! 


