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Předplatné pro rok 2022 
Celoroční předplatné 272 Kč (4 čísla). 
Zlevněné předplatné pro studenty 
odborných škol (obor oční optika, 
optometrie, ortoptika) 136 Kč  
(po doložení potvrzení o studiu).

Objednávky: 
•  písemně na adresu redakce:  

EXPO DATA spol. s r.o.  
Veletrhy Brno, pavilon A3, 603 00 Brno 
E-mail: fiserova@expodata.cz 

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

Členové Společenstva českých optiků 
a optometristů mají časopis zdarma.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na začátku června jsem se stala šéfredaktorkou tohoto krásného časo-
pisu. Samozřejmě jsem ho znala už předtím, ale byla to spíše povrchní 
známost. Znamenalo to pro mě pořádně se porozhlédnout, otevřít se 
novému oboru, naučit se terminologii a začít přemýšlet, co všechno 
může být pro čtenáře České oční optiky zajímavé a čím by jim moje 
práce mohla být přínosná.

S brýlemi mám bohaté zkušenosti, nosím je už od základní školy. Bo-
hužel návštěvy tehdejších provozoven oční optiky v osmdesátých letech 
byly pro mě tehdy spíše traumatizujícím zážitkem. Chtěla jsem krásné 
a slušivé brýle, ale v nabídce byly všechny jen světle nebo tmavě hnědé. 
A myslíte, že mi alespoň trošičku slušely? Neslušely mi vůbec, styděla 
jsem se už jen si je nasadit. Každé nové brýle jsem pořádně oplakala. 
Když dnes vidím svoje dcery, jak nadšeně vběhnou do optiky mého 
kamaráda, který jim otevře všechny vitríny, a ony si hodinu zkoušejí 
jedny obruby za druhými a přemýšlejí, které jsou pro ně lepší, jestli jim 
jde k pleti lépe fialová, nebo černá, vždycky jim závidím. Vzpomínám si, 
jak jsem se jako na vysvobození těšila na kontaktní čočky. Z nich jsem 
měla obrovskou radost a znamenaly pro mě veliký krok vpřed.

Nyní držíte v  rukou už druhé číslo mnou připravovaného časopisu. 
Díky práci na obou číslech už vím, že oční optika je daleko více než jen 
hezké obroučky, sluneční brýle s dioptrickými skly třeba v modré barvě 
nebo v oku správně usazené kontaktní čočky. Je to vědní obor, který 
dokáže pomoci lidem s různými očními vadami, dokáže jim připravit 
individualizovaná řešení, aby každý našel to, co potřebuje. A rovněž 
tento obor se neustále rychle vyvíjí. Všichni optici a optometristé se 
musí nestále vzdělávat, aby nezaspali dobu, která neustále utíká vpřed. 
Věřím, že k tomu přispívá i tento časopis a že i pod mým vedením si 
nejen zachová svou úroveň, ale třeba se i posune někam dále. Přeji si 
za celou redakci, abyste nám zachovali svou přízeň a vstoupili s námi do 
nového roku, a to i za cenu mírně zvýšeného předplatného (o 20 Kč). 
K tomuto kroku jsme museli po letech pevné a vstřícné cenové politiky 
vůči předplatitelům přistoupit hlavně kvůli neustále rostoucím cenám 
poštovného a energií.

Milé čtenářky, milí čtenáři, doufám, že si letošní poslední číslo časopisu 
přečtete se zájmem a těším se již na přípravu toho dalšího, které vyjde 
v únoru příštího roku. Tímto vám také za redakci přeji krásný podzim 
i zimu, klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

Ing. Soňa Fišerová
šéfredaktorka
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Překračujeme hranice 
představivosti

www.zeiss.com/175

Od chvíle, kdy byla před 175 lety založena společnost ZEISS, nás, naše zákazníky a partnery inspirovala 

zvědavost, vášeň a preciznost - novými pohledy, které formovaly náš pohled na svět. Vidět velké výzvy

a přeměnit je ve velké příležitosti. I přes mnoho způsobů, kterými se změnil svět za posledních 175 let, 

jedna věc zůstane stejná: Společně překračujeme hranice představivosti.  

Nejnovější inovace ZEISS, které se zaměřují na současné potřeby zákazníků:

• Brýlové čočky ZEISS Smartlife
• Brýlové čočky ZEISS BlueGuard
• Povrchová úprava ZEISS DuraVision AntiVirus
• Úplná UV ochrana

DVAV ČOO říjen 2021_175 let .indd   1DVAV ČOO říjen 2021_175 let .indd   1 13.10.2021   15:48:4213.10.2021   15:48:42
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Stránky SČOO autoři:  
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., 
Ing. Pavel Šebek,  
Veletrhy Brno

Valná hromada SČOO  
proběhla úspěšně

Velmi děkujeme všem členům, kteří 18. září do-
razili na Valnou hromadu SČOO a umožnili tak 
řádné pokračování činnosti Společenstva!

Nové stanovy SČOO

Valná hromada SČOO na svém zasedání 18. září 
2021 jednohlasně přijala nové stanovy Spole-
čenstva v takovém znění, v jakém byly předsta-
venstvem navrženy a  předloženy ke schválení. 
Nové stanovy, jejichž smyslem bylo zjednodušení 
a zmodernizování fungování Společenstva, jsou 
k nalezení na webu www.scoo.cz. 

Členství v SČOO pro školy  
i studující v oboru

Společenstvo českých optiků a  optometristů 
přijalo na své poslední valné hromadě nové 
stanovy, ve kterých zavedlo speciální členství 
pro školy vzdělávající oční optiky a optometristy 
a pro studující těchto škol. Školy i studující získají 
přihlášením do Společenstva přístup k informa-
cím o směřování oboru, k informacím o činnosti 
Společenstva a přístup na odborné akce, které 
Společenstvo pořádá – budou tedy součástí 
života oboru. 

Členství pro školy i studující je zdarma. Školy 
se v přihlášce zavazují podílet se na životě oboru 
přípravou přednášek na vzdělávací akce pořáda-
né Společenstvem a přispívat do časopisu Česká 

SČOO informuje
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oční optika. Na rozdíl od platících členů nebudou 
moci školy a studující hlasovat na Valné hromadě 
Společenstva.

Metodika pro oční optiky a Metodika 
pro optometristy – aktualizované 
verze 2021

Vypracovali jsme aktualizované verze obou Meto-
dik, které odrážejí všechny legislativní změny přijaté 
za poslední tři roky, včetně nového zákona pro 
zdravotnické prostředky (MDR), regulace reklamy 
a dalších aktuálních změn. V září jsme představili 
Metodiky členům po Valné hromadě a následně 
jsme zveřejnili na našem webu jejich online verze. 
Tisk obou Metodik pro naše členy, s ohledem na 
finanční náročnost, nyní zvažujeme a řešíme.

Co jsou Metodiky?
V  Metodikách je možné nalézt přehled všech 
nejdůležitějších právních předpisů, a  to jak pro 
provozování obou profesí, tak i pro podnikání, 
včetně vysvětlení průběhu možných kontrol ze 
strany veřejných institucí, a mnoho dalších pří-
nosných i nezbytných informací a odkazů, a  to 
v podobě dvou obsahem zcela unikátních a gra-
ficky přehledně zpracovaných a prolinkovaných 
brožur – 22stránkové Metodiky pro oční optiky 
a 33stránkové Metodiky pro optometristy

K novým Metodikám jsme natočili také prak-
tickou videoprezentaci, ve které Mgr. Jan Zahálka 
jednoduše vysvětluje všechny aktualizované in-
formace (oproti starším verzím Metodik z let 2016 
a 2018). Video naleznete také na našem webu.

Modrá kniha optiky a optometrie 
2020 (ECOO)

Společenstvo přeložilo a zveřejnilo na svém 
webu český překlad Modré knihy Evropské rady 
optometrie a optiky 2020. Tento dokument ECOO 
podává přehledným způsobem zcela aktuální 

pohled na profesní prostředí a  trendy v Evropě 
a přehledně porovnává profese v jednotlivých stá-
tech Evropy a zároveň slouží jako výborný podklad 
pro zamyšlení se nad současným stavem, vývojem 
a  budoucností oboru. Na webu Společenstva 
naleznete také videoprezentaci, která vás provede 
tímto dokumentem.

Veletrh OPTA 2022

Po nucené dlouhodobé přestávce začaly na br-
něnském výstavišti opět probíhat tradiční veletrhy 
a další akce. OPTA 2022 se má uskutečnit ve dnech 
11.–13. března.

Veletrhy Brno k přípravám OPTY uvádějí:
„Věříme, že již nic nepřekazí konání plánovaných 
veletržních projektů. Zatímco v  loňském roce 
byla příprava veletrhu velmi riskantní, letos se 
nacházíme ve zcela jiné situaci. Roste kolektivní 
imunita nejen v České republice, ale i celé EU. 
Veletrhy se mohou konat, ale stále za určité 
obezřetnosti všech zúčastněných a  dodržování 
určitých pravidel, která vycházejí z opatření Mi-
nisterstva zdravotnictví.

Podstatou veletrhů je osobní setkávání lidí, 
které přináší navazování nových obchodních va-
zeb, nové podněty a nápady. Doufáme, že přátel-
skou i obchodní atmosféru, ničím nezastupitelný 
osobní a společenský aspekt, který nám všem tak 
chyběl, přinese i 26. ročník Mezinárodního veletr-
hu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA.

Pro vystavovatele, kteří se přihlásí do 19. lis-
topadu 2021, platí desetiprocentní cenové 
zvýhodnění. O přípravách veletrhu a chystaném 
doprovodného programu vás budeme průběž-
ně informovat,“ říká Gabriela Císařová, vedoucí 
manažerka projektu.
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Oftalmologie 
Pro pregraduální i postgraduální 
přípravu

Druhé, aktualizované a  doplněné vydání mimo-
řádně úspěšné publikace, která významně ovliv-
nila současnou českou oftalmologii. Kompletní 
a moderní přehled očního lékařství v atraktivním 
grafickém zpracování usnadňujícím vyhledávání 
a zapamatování potřebných informací. V čele autor-
ského kolektivu stojí prof. MUDr. Jarmila Heissige-
rová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK 
a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě 
všechny vyšetřovací metody používané v současné 
oftalmologii. Podobně přehledně je pojata také 
terapie, opět od klasických zevních přípravků až po 
sofistikovanou biologickou léčbu. Kniha je určena 
především oftalmologům, a to jak v rámci přípravy 
na specializační zkoušky, tak i jako příručka pro kaž-
dodenní ambulantní či nemocniční praxi.

HEISSIGEROVÁ, Jarmila a kolektiv. Oftalmologie pro 
pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf. 
2021. 416 s. ISBN: 978-80-7345-704-4.

Doporučená literatura

Shamir
Glacier Plus
UV IR™
povrchová úprava
s ochranou proti UV
a IR záření

shamir.cz

autor: redakce
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Kulatá skla, bakelit 
a celuloid – 30. léta
Francouzsky se řekne výrobce brýlí „lunetier“ a jeho dílna je nazývána „ate-
lierem“. V kraji kolem pohoří Jura, který se rozprostírá od městečka Morbier 
až po město Oyonnax, můžeme dodnes nalézt „brejlařské“ ateliéry, které 
se zabývají ruční výrobou brýlí nepřerušeně již několik století, přičemž tato 
dovednost je zde považována za regionální specifikum. Zdejší lidé v minu-
losti většinu roku obdělávali pole v tvrdém podhorském podnebí a během 
zimy v teple chalupy vyráběli „brejle“.

Celkem překvapivou skutečností je přitom fakt, že 
dílny podobného charakteru byly do padesátých 
let 20. století rozprostřeny i po celém Českoslo-
vensku, tedy do doby, než byly znárodněny. I díky 
tomu byla tradiční výroba individuálních brýlí 
odsunuta až na okraj zájmu.

Windsorky 

Nejrozšířenějším typem brýlí v období první re-
publiky byly brýle s kulatými skly, lépe známé pod 
pojmem „windsorky“. Kulaté rámy těchto obrub 
byly výhodné pro sériovou výrobu, jelikož je bylo 
možné nechat osadit skly téměř kdekoliv na světě 
a z tohoto praktického důvodu byl rozměr jejich 
očnic záměrně unifikován, aby se daly opatřit 
průmyslově vyráběnými skly od různých výrobců.

Tyto brýle byly u  nás vyráběny v  několika 
variantách, z nichž dvě nejznámější představo-
valy modely se stranicemi typu komfort nebo 
imperial. 

V  prvním případě se jednalo o  elastickou 
koncovku spletenou ze tří nebo čtyř pramenů 
pružného drátku plochého profilu [1]. V  tom 
druhém to byla klasická prohnutá koncovka 
s pevným jádrem.

Kulaté obruby byly dohromady letovány 
kovovým můstkem anatomicky doléhajícím 
k  nosu. Přímý styk kovového nosníku s  kůží 
měl však během chladného počasí nevýhodu 
značné tepelné vodivosti, a proto byly později 
windsorské obruby potahovány želvovinovými 
nebo celuloidovými ozdobnými pásky, kterým 
se dodnes díky spojitosti s těmito brýlemi říká 
windsorovy kruhy.

Ondřej Vicena 

autor: 
Ondřej Vicena, redakceDesign brýlí v Československu
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Obruby windsorského typu byly postupně 
konstrukčně vylepšeny o  letované třmínky, 
ve kterých byla na volno upevněna celuloidová 
sedýlka, podobná těm, se kterými se můžeme 
setkat u  současných kovových obrub, přičemž 
nosník a  stranice se během čtyřicátých let 
20.  století posunuly výše. Tomuto typu později 
rozšířenějších brýlí se začalo říkat „brýle vysoko 
posazené“ neboli brýle typu „panto“ [2]. 

Jedním z nejznámějších nositelů klasických brýlí 
typu Windsor byl v naší krajině malíř a spisovatel 
Josef Čapek, pro něhož se staly kulaté rámy charak-
teristickým atributem. Brýle, kterými se díval na svět 
kolem, se mohly snadno oku návštěvníka jevit jako 
mistrův nástroj k tomu jedinému správnému vidění. 

Optické závody

V  období třicátých a  čtyřicátých let minulého 
století byly malé živnosti nazývané optické závody 
rozesety téměř po celém Československu. 
Mezi nejznámější továrny již zaměstnávající pod-
nikové návrháře patřily Wilhelm Ekstein a spol., 
továrna na optické zboží a broušení skel v Nýrsku, 
později Fremuth a spol., optické závody Nýrsko, 
dále Pučan a Pospíšil v Brně, Optos, Hochvald 
a spol., optické závody v Prostějově, Laopta v Pra-
ze a mezi jinými nelze opomenout ani továrnu 
na brýle Mařan a Matuška v Turnově.

Základy optické výroby v  Turnově položil již 
v  roce 1896 Jan Mařan, který v  té době obcho-
doval v Čechách a na Moravě s optickým zbožím, 
převážně nakupovaným v Německu. Provozovaná 
obchodní činnost ho inspirovala k založení vlastní 
řemeslné výroby a v poměrně krátké době ji pře-
měnil v průmyslovou výrobu tovární. V roce 1899 
se společníkem firmy stal mechanik a odborník na 
brýlovou optiku a lupy Karel Matuška, otec Karla 
Matušky mladšího, který později vedl vlastní výro-
bu celuloidových obrub v Praze v závodě Optima.

V roce 1899 za velkých finančních potíží firma 
začala s výrobou brýlových obrouček z celuloidu, 
který se v  tehdejších primitivních podmínkách 
výroby stal příčinou dvou požárů, v  roce 1905 
a později v roce 1913. Způsob zpracování mate-
riálu celuloidových desek spočíval ve vyřezávání 
hrubých tvarů obrub a  konečné tvarování se 
provádělo ručně pomocí pilníků. Pohon v dílnách 
optiky obstarával parní stroj pohaněný transmisí. 
V  případě poruch byla transmise obsluhována 
ručně dvěma pracovníky, kteří střídavě otáčeli 
celým mechanismem klikou.

Obruby se v počátcích vyráběly z celuloidu 
tzv. natahovacím způsobem, který umožňoval 

Josef Čapek jako 
koncentráčník 

očima spoluvězně 
Josefa Dobeše, zdroj: 

Památník Terezín, 
Miloš Doležal.

Brýle typu 
Windsor, 

zdroj: archiv 
muzea v Nýrsku.
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maximální využití suroviny s  minimálním od-
padem. Z  celuloidových desek byly vyřezávány 
hrubé tvary obrub a dále napařováním na elek-
tricky vyhřívaných trnech (formách očnic) byly 
vytahovány do konečného tvaru brýlí.

Po druhém požáru byl závod vybaven moder-
nějším zařízením, které umožnilo jednak zvýšit 
výrobu, jednak rozšířit sortiment o  obruby ze 
zlata a dublé [3].

Inovátor Karel Matuška  
a jeho závod Optima

Syn Karla Matušky, rovněž jménem Karel, založil, jak 
již bylo zmíněno výše, na konci čtyřicátých let vlastní 
optickou dílnu v Praze-Suchdole s názvem Optima. 

V tomto závodě začal vyrábět malosériově ve 
své době nedostatkové celuloidové brýle vlastního 
designu pro okolní optické živnosti v Praze, mezi 
nimi např. pro závody Rudolf Hausner v pasáži 
Platýz, Josef Vejtruba na Staroměstském náměstí 
či Karel Hubáček ve Spálené ulici. 

Svou obchodní činnost v  Československu 
budoval zejména na základě předchozích zku-
šeností z Vídně, kde pracoval u svého strýce Ru-
dolfa, a díky tomu mohl otevřít vlastní prodejnu 
s brýlemi na adrese Alserstrasse 48 a v Roten-
sterngasse 14. Později se však po válečné anabázi 
v  legiích, ruském zajetí a následném vyhlášení 
samostatného československého státu přestě-
hoval natrvalo do Prahy.

Z jeho práce se nám doposud zachovala vzor-
kovnice celuloidových obrub z různobarevných 
desek celuloidu obráběných frézováním.

Brýle, které Karel Matuška 
navrhoval, byly svým tvaroslo-
vím velmi podobné doposud 
vyráběným robustním brýlím 
francouzského typu nazývaným 
„crown panto“, jež byly na tehdejší 
československé poměry celkem ojedinělé.

Tyto obruby se vyznačovaly širokou za-
hnutou stranicí bez zpevňovacího drátu, který 
můžeme sledovat až později u  modelů brýlí 
z padesátých let v souvislosti s vynálezem pi-
mostroje, s  jehož pomocí bylo možné drát za 
tepla vstřelit dovnitř stranice.

Brýle jako módní doplněk

V  závodě Optima se bylo možné setkat také 
s klasickými kulatými brýlemi z celuloidu, které 
vycházely přímo z modelových obrub windsor-
ského typu. Na svou dobu byl celuloid relativně 
novým materiálem a nošení brýlí z tohoto druhu 
plastické hmoty muselo dodávat jejich nositeli 
atribut moderního nástroje k vidění.

S těmito brýlemi se tedy můžeme setkat u celé 
řady osobností – od architektů funkcionalizmu, mo-
derních fotografů, avantgardních hudebníků až po 
zástupce kulturního světa v duchu hnutí Bauhaus.

Na plakátu k filmu Mravnost nade vše z roku 1937 
můžeme vidět všechny typy modelů brýlí typických 
pro období třicátých a čtyřicátých let. Pro „obrýle-
nou“ rodinu, která se ve filmu objevuje, představují 
obroučky symbolicky „mravní“ společnost, zosobňu-
jící... konzervativní měšťáctví a prudérnost, jak režisér 
Martin Fryč sám přiznal.

Karel Matuška  
při práci v dílně,  
zdroj: rodinný 
archiv Taťány 
Skrbkové.
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Našim posláním je zjednodušení a zpřístupnění všech služeb. Díky zkušenostem společnosti SAFILO v oblasti 
výroby brýlových čoček a obrub, získáte nejen ty nejlepší produkty, ale také plnou podporu od chvíle vytvoření 
objednávky až po její dodání. Nic není nemožné, když si vyberete toho nejkvalitnějšího partnera.

Vyberte si ideální kombinaci
kvality a technologie

PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ O
ZAKÁZKY POSTARAT OSOBNĚ

Mnoho optiků s dlouholetou praxí dávají přednost osobnímu 
přístupu při centraci a zábrusu čoček. V SafiloVision Vám 
nabídneme vysoce kvalitní nezabroušené brýlové čočky, kde si 
zábrus provedete sami.

PRO TY, KTEŘÍ DŮVĚŘUJÍ
NAŠIM SLUŽBÁM

Realizovat vzdálený zábrus čoček během objednávky čoček 
je velmi výhodné, zejména ve dnech, kdy je vaše optika plná 
zákazníků. Díky důvěře, kterou v nás vkládáte, vám můžeme 
poskytovat brýlové čočky té nejvyšší kvality.

PRO TY, KTERÝM VYHOVUJE
KOMPLETNÍ SERVIS

Když objednáte nové čočky již vsazené do nových SAFILO 
obrub, budete se moci soustředit přímo na své zákazníky. To je 
pro mnoho optiků nesmírně důležité. Aby byly exkluzivní služby 
efektivní, je vždy nutné věnovat budování důvěry a vztahů se 
zákazníky veškeré úsilí.

PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ SPLNIT
PŘÁNÍ SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Dobrý optik ví, že spokojený zákazník je ten, který odchází  
s pocitem, že jeho přání byla vyslyšena. V praxi to znamená, 
že zákazníci mají možnost nechat si vsadit čočky do jakéhokoli 
typu obruby. Mohou si tak vybrat, zda si ponechají své vlastní 
obroučky, nebo si zakoupí nové.

pokračování na straně 12 A
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V souvislosti s filmem se během předváleč-
ných let rozšířily do povědomí i módní sluneční 
brýle skrze americké filmové hvězdy, které se 
chránily kulatými brýlemi s tmavými sklíčky proti 
slunečním paprskům při natáčení v exteriéru [4].

Později se tento typ kulatých obrub ze syntetické-
ho plastu objevil i ve formě tzv. bakelitek, což mohlo 
být z hlediska použitého „futuritu“, jak byl v Česko-
slovensku bakelit také nazýván, velmi nadčasové.

Brýle tohoto typu nosil modernistický fotograf 
Jaromír Funke, který s nimi pracoval i  ve svých 
bromostříbrných zátiších. Dále nelze opomenout 
jazzového hudebního skladatele Jaroslava Ježka 
či návrháře funkcionalistického nábytku Jindřicha 
Halabalu, který se mohl zhlédnout ve francouz-
ském architektovi Le Corbusierovi, jenž navštívil 
Československo několikrát za sebou.

Období třicátých a čtyřicátých let 20. století 
bylo převratné právě z  hlediska technického 
rozvoje a  tento trend byl dokonale charakteri-
zován „kultem stroje“. Ve spojitosti s brýlařstvím 
bychom tedy jistě neměli opomenout výrobu 
ochranných brýlí. 

Závod Lunetta v Jindřichově Hradci se speci-
alizoval na výrobu ochranných brýlí MIMA z ne-
tříštivého skla pro letce, motocyklisty a automo-
bilisty. Tyto brýle se vyvážely do celého světa a od 
roku 1939 byly během německé okupace masově 
vyráběny pro wehrmacht. Typově utilitární design 
těchto brýlí do určité míry ovlivnil módu brýlí ve 
druhé polovině 20. století.

Ondřej Vicena
designér brýlí Okula eyewear
a zakladatel studia Optiqa
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Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně 
nebo zdravotně. Optometristka Mgr. Jana Svojáková, majitelka oční optiky 
TOP Optik na jižní Moravě, se před třemi lety rozhodla pomáhat obyva-
telům státu Malawi. V chudé oblasti Chapananga zřídila improvizovanou 
vyšetřovnu a místním rozdávala dioptrické brýle, které Češi už nepotřebují. 

Chapananga udělala na Janu Svojákovou takový 
dojem, že s dalšími dobrovolníky založila spolek 
a chce pomáhat ještě víc. V současnosti vybírají 
peníze na stavbu školy v jedné malé vesnici, kde se 
starají o stovku sirotků. Už by ráda vyrazila na cestu 
z Mikulova do Afriky, ale zatím zůstává v optice. 
„Jsme připraveni znovu vyrazit, kdykoliv to půjde. 
Jen čekáme, až to situace dovolí,“ říká Svojáková.

Jak se optometristka z  jižní Moravy dostane do 
jihovýchodní Afriky, kde tamním obyvatelům roz-
dává dioptrické brýle?
Byla to náhoda. V Hustopečích u Brna donedávna 
působil pastor Karel Fridrich, který se v roce 2017 
zkontaktoval s pastorem Keyavsonem Manjolem 
z Malawi. Ten je zakladatelem organizace House 
of Hope Orphange, starající se o tamní sirotky. 

Afrika vám změní 
pohled na svět, říká 
Jana Svojáková 

Rozhovor autor:  
Aleš Sirný, DiS.
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Mgr. Jana Svojáková 
pomáhá obyvatelům 
chudé oblasti 
Chapananga 
lépe vidět. 

Pan Fridrich a další dobrovolníci začali tuto or-
ganizaci podporovat např. nákupem koz, krav, 
přispíváním na vzdělání a podobně. S kolegyní 
v  Hustopečích nás proto napadlo, že bychom 
tamním obyvatelům mohli věnovat nepoužívané 
brýle. Řada klientů našich optik se totiž ptá, co 
mají dělat se starými brýlemi. 

Takže jste vybrali nepoužívané brýle  
a vyrazily do Afriky?
Nejprve jsme brýle předali pastorově manželce, 
která s ním jezdí do Malawi. Pracuje jako zdravot-
ní sestra, tak jsme ji zaučili, jak vybírat dioptrické 
brýle pro konkrétního člověka. 

A poté už jste jela i vy?
Ano. Jakmile se vrátila, navrhli mi, ať příště jedu 
také. A  protože tohle byl vždy můj velký sen, 
neváhala jsem ani minutu a  souhlasila jsem. 
Uspořádali jsme sbírku brýlí a  domluvili se, že 
projedeme malou oblast Chapananga v Malawi, 
kde přezkoušíme zrak obyvatelů a rozdáme brýle.

Kolikrát jste tam teda byla?
Zatím dvakrát. Jednou v Malawi. Jednou v Tanzanii. Už 
jsme plánovali další cestu do Malawi, ale vypukl co-
vid-19 a najednou to nešlo. Ale uvidíme, jak se bude 
situace vyvíjet. Chceme se tam vrátit co nejdříve.

Jak zvládáte měření zraku v náročných afrických 
podmínkách? Berete si sebou i nějaké přístroje?
Právě že vůbec. Na strom pověsíme papírový 
optotyp a vytvoříme si improvizovanou zkušeb-
nu. Nelze brát nějaké sofistikované přístroje se 
šňůrou do zásuvky, protože elektřina ve vesnicích 

zkrátka není. Tím pádem bereme jen základní 
věci – optotyp, zkoušecí lištu, nějaká sklíčka a pak 
samozřejmě brýle s  různými dioptriemi. Jedná 
se o opravdu zjednodušené měření, ale pokud 
dotyčný nemá nějaký závažný oční problém, brýle 
mu vždy najdeme. Ačkoliv to někdy nemusí být 
dotažené k naprosté dokonalosti, korekce vždy 
pomůže a není důvod se obávat, že by zkazila 
zrak. Prostě má člověk o trochu slabší brýle. Zkou-
šela jsem měřit cylindry, nicméně pak neexistuje 
návaznost na výrobu brýlí, resp. zabroušení čo-
ček. Každopádně spoustě lidem jsme pomohli. 
Našli jsme brýle i těm, co potřebovali hodně silné 
dioptrie. Řada lidí si pak mohla znovu číst. Teda 
pokud to uměli. 

A kdo měl větší zájem o brýle? Ženy, nebo muži?
Většinou šli první muži. Nejdříve místní „náčel-
ník“, který musel brýle bezpodmínečně dostat. 
I kdybychom mu nenašli dioptrické brýle, tak mu-
sel odejít se slunečními. Ženy byly ostýchavější, 
ale brzy jsme si k nim našli cestu a většinou to byly 
ony, kdo trpěl největšími zrakovými problémy.

Rozdávali jste i sluneční brýle?
Ano a bylo to docela vtipné. Ze začátku jsme dávali 
sluneční brýle každému, pro koho jsme nenašli 
vhodné dioptrické brýle. Jenže pak je chtěli všichni 
a my byli svědky skutečných zázraků... Přišli k nám 
a s jakýmikoliv dioptrickými brýlemi nebyli schopni 
přečíst optotyp. Tak jsme jim dali sluneční brýle 
a najednou přečetli všechno. Prostě ty brýle za 
každou cenu chtěli a hráli to na nás. Na druhou 
stranu to bylo pochopitelné a nedivila jsem se 
jim. Jen někdy bylo těžké najít spravedlivý systém.
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Dioptrické brýle 
si nejprve zkoušel 
vesnický "náčelník". 
Poté muži  
a nakonec ženy. 

A vozili jste do Afriky i dětské brýle?
Ano, například v  Tanzanii, kam jsme se vypra-
vili při druhé návštěvě Afriky, jsme měřili celou 
školu a pomocí zakrývacích testů jsme zjišťovali 
i případný strabizmus nebo tupozrakost. Musím 
říct, že děti byly docela v pořádku a nenacházeli 
jsme u nich žádné závažné problémy. Až zhruba 
od patnáctého věku jsme zjistili častější projevy 
krátkozrakosti. Dalším problémem je i  to, že 
místní obyvatelé čelí zvýšené prašnosti, větrům 
a  vysoké nadmořské výšce. Mívají zarudlé oči 
a  žlutá bělma. Oční hygiena tam zkrátka moc 
nefunguje a vytrvalá expozice slunci pak často 
vede k šedému zákalu v brzkém věku. Ačkoliv věk 
tamních obyvatel lze těžko odhadovat. Například 
v Malawi neměli žádné doklady – občanku nebo 
tak něco. Až ve městech nebo jejich blízkosti 
jsem viděla, že u sebe nosí nějaké průkazky. Ale 
v odlehlých částech? To vůbec. Tam nemají ani 
elektřinu, občas chybí i voda. A brýle? Ty mnozí 
viděli poprvé v životě.

S jakými vážnějšími zrakovými  
problémy jste se setkávala?
Nejčastěji šedý zákal. Zatímco v Evropě a ve vy-
spělých státech se šedý zákal řeší běžnou operací, 
vesničané buď na zákrok nemají peníze nebo na 
takovou péči nedosáhnou. Někdy byl šedý zákal 
rozeznatelný pouhým okem. I  mouchy tse-tse 
způsobují problémy, protože pokud infekční 
choroba napadne mozek, může ovlivnit nervový 
systém oka a v takovém případě si s tím neporadí 
ani brýle. Z toho důvodu jsme se mimo jiné snažili 
taky o osvětu v péči o zrak. Říkala jsem jim, že by 
některé jejich problémy vyřešila operace. Občas 
jezdí do Afriky zahraniční oftalmologové, včetně 
českých, kteří tyto operace provádějí. Nabádala 
jsem místní obyvatele, ať si hlídají, zdali se v jejich 
okolí nepřipravuje nějaký projekt, např. Lékařů 
bez hranic. Ať jsou připravení a  informovaní. 
Operaci v místní nemocnici si totiž stěží dokážou 
vesničani zaplatit.

V  Malawi nejsou optiky, které by vesničanům 
mohli v tomto ohledu pomáhat?
Samozřejmě nějaké optiky se v Malawi nacházejí, 
ovšem my jsme ve velkém městě viděli jen jednu 
a do ní vesničané nezajdou, protože by si korekci 
zraku nemohli finančně dovolit. Brýle jsou v jejich 
řetězci priorit až někde vzadu, takže by si za ušet-
řené peníze koupili něco jiného. Zdravotnictví 
tam zkrátka nefunguje, resp. péče stojí nemalé 
peníze. Podotýkám, že v rámci našeho projektu 
nechceme být konkurencí pro místní optiky. Vní-
mám to tak, že děláme spíše osvětu a pomáháme 
lidem poznat, že mohou lépe vidět. A pokud mají 
závažnější problém, měli by jej řešit a vyhledat 
odbornou pomoc, ať už lékaře nebo optika.

Brýle sbíráte z vlastních optik?
Ano, ale zapojila se i řada kolegů a firem, kteří se 
dozvěděli, že do Afriky jezdím. Tím pádem máme 
v tuto chvíli opravdu hodně brýlí a další zatím ne-
potřebujeme. Spíš bychom potřebovali do Afriky 
vycestovat. Nicméně moc děkuji všem, kteří se do 
projektu zapojili ať už sbírkou brýlí, nebo finančně.

Jakým způsobem brýle vybíráte a třídíte?
Nejprve zkontrolujeme funkčnost brýlí, poté je 
vyčistíme, seřídíme, změříme dioptrie a popíše-
me. Pokud jsou v obrubách torické, multifokální 
čočky nebo každá čočka má jiné dioptrie, vyndá-
me je a zabrousíme do nich jiné. Většinou čočky 
s dvěma až třemi dioptriemi. S tím nám pomohla 
firma Carl Zeiss, která nám skla věnuje.

Multifokální brýle nevozíte vůbec?
Spíš jen opravdu málo. Vzala jsem pár těch, 
které měli jednoduché a běžné sférické dioptrie 
a  párkrát se mi povedlo, že člověku opravdu 
sedly. Jenže není jednoduché se trefit, protože 
každý potřebuje jiné dioptrie na dálku a do blíz-
ka, a navíc brýle musí sedět přesně na střed oka.  
Je to taková loterie, takže je spíše nebereme.

Když se ještě vrátím k optotypu, říkala jste, že ně-
kteří obyvatelé jsou negramotní. Jak jste to řešili, 
když jste měli na optotypu písmenka.
Někdy jsme používali písmenka a čísla, jinde zase, 
pro negramotné obyvatele, písmenka E, na kterých 
ukazovali, jakým směrem jsou nožičky otočeny.

A dorozumívali jste se anglicky?
Ano, většina z nich znala základy angličtiny. Pak 
mluvili i místním jazykem, ale v takových přípa-
dech jsme měli k dispozici tlumočníka. V Tanzánii 
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Improvizovaná 
vyšetřovna, v níž byl 
základní pomůckou 
optotyp. 

to občas šlo i přes dva tlumočníky, když někteří 
Masajové znali jen místní kmenový jazyk. 

Kolik brýlí se vám už podařilo rozdat? 
Od roku 2018 jsme rozdali více než 1500 brýlí. 
Vždy jsme s sebou vezli jeden obrovský kufr a co 
se nám nepodařilo rozdat, nechali jsme tam 
a vyškolili místního zdravotníka, aby se o brýle 
a jejich výměnu staral. Ten zdravotník sice neměl 
žádné odborné vzdělání nebo kurz, ale fungoval 
jako vesnický „lékař“ se zásobou léků. 

Takže vyšetření může provádět i člověk, který ne-
vystudoval zdravotnický obor? 
Určitě bych to nenazvala vyšetření. Spíše bych 
to přirovnala k našim supermarketovým brýlím, 
kdy si člověk víceméně neodborně vybere brýle, 
přes které lépe vidí. Zezačátku jsem tam měřila 
pomocí skel a udělala i přesnou refrakci, ale bo-
hužel chybí návaznost na výrobu brýlí. Profesně 
jsem občas dost trpěla, ale prostě to jinak nešlo.

Vozíte s sebou kromě brýlí i jinou  
materiální pomoc?
Vedle brýlí vozíme i oblečení, léky a další věci, které 
mohou využít. Dlouhodobě je i finančně podpo-
rujeme, takže se do Malawi chceme vrátit hned, 
jak to bude možné. Čekáme, až se situace uklidní 
a budeme moci vyrazit. Pravidelně se tam jezdí na 
podzim a na jaře. Takže letos to asi ještě nebude, ale 
doufáme, že na jaře už odletíme. V podstatě jsme 
nachystaní. Jde jen o to, aby byl svět v pořádku. 

Zmínila jste finanční podporu obyvatel.  
Můžete to rozvést?
Především bychom chtěli postavit školu v Cha-
pananze, v  malé vesničce, které přezdíváme 

John village, a kde se starají asi o stovku sirotků. 
Proto jsme ve čtyřech lidech, já, dcera Magda-
lena Žejdlová, Karel Fridrich a Ivana Fridrichová, 
založili spolek Chapananga z.s., v  jehož rámci 
školu s přispěním dárců postavíme – tedy je to 
náš velký sen. Škola, co tam v současnosti mají, je 
daleko a jedná se v podstatně o malou místnost 
bez oken, dveří a bez lavic. Děti sedí při výuce na 
zemi a  je jich až příliš, takže podmínky nemají 
ideální. S našimi příspěvky by pak i sirotci mohli 
chodit do školy, protože za studium se platí. Sice 
se v přepočtu na koruny jedná asi o 200 nebo 
300 Kč na půl roku, ale pro ně je to vysoká částka. 
Rovněž přispíváme na stravu, aby měly děti ales-
poň jedno jídlo denně, byť třeba jen kukuřičnou 
kaši. Zároveň jsme obyvatelům Chapanangy 
pořídili nějaký dobytek nebo plodiny, což jim dává 
možnost větší samostatnosti – které je učíme. 

Jak na vás Afrika respektive Malawi, zapůsobila?
Malawi je poklidná republika. Nikdy se tam nevál-
čilo, protože kromě jezera Malawi, odkud pochá-
zejí známé akvarijní rybičky, nemá země žádné 
přírodní bohatství. I náboženské rozepře a války 
se Malawi vyhýbají. Převažuje tam křesťanství 
a  obyvatelé jsou ohromně milí. Na vesnicích 
si všichni pomáhají a  jsou pracovití – přestože 
nemají kvůli špatné a suché půdě dobrou úrodu. 
Každopádně kamkoliv jdete, pobíhají kolem vás 
úžasně veselé děti. Vypadají, že jsou ohromně 
šťastní. Možná šťastnější než naše děti, protože 
se za ničím nehoní a  pokud cokoliv dostanou, 
mají z toho obrovskou radost. Nahrávala jsem si 
je na telefon a pak jim ukazovala video. Radovali 
se a se zaujetím na sebe koukali. Řada z nich se 
viděla poprvé v životě a měli z toho nefalšovanou 
radost. Často jsme si s nimi hráli a tancovali, sna-
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žili jsme se zapadnout do jejich kolektivu, za což 
byli šťastní a vděční, a my také. Účastnili jsme se 
i jejich bohoslužeb, rituálů a večerních tanců, což 
byl zase ohromný a nepopsatelný zážitek pro nás.

A Tanzanie?
Tam jsme se pohybovali v oblasti Masajské stepi, 
kde žijí Masajové v hliněných domečkách. 
V  Malawi teda taky, ve staveních z  hliněných 
cihel, které si sami vypálí. Do Tanzanie se mnou 
jela i dcera a jsem ráda, že si tím prošla a viděla 
tamní způsob života. Tanzanie je pro Evropana 
poněkud složitější k porozumění. Masajové mají 
zvyky, které jsou pro západního člověka těžko 
stravitelné. Zejména pro ženy. Nicméně cesty do 
Afriky pro mě byly splněným snem. Poznala jsem 
ji se vším všudy, ne jako turista. 

Také jste spali v hliněných domcích?
Ano, spali jsme přímo ve vesnicích. Vždy nám 
uvolnili jejich nejlepší dům s plechovou střechou,  
ale hliněnou podlahou bez elektřiny a  vody. 
Spali jsme na zemi na matracích, které nám 
místní dovezli na kolech. A  když spíte na zemi 
pod moskytiérou, nějaká ta havěť se vám do toho 
domku bez dveří prostě dostane. Myši, šváby… 
i štíra jsem viděla.

Jak dlouho jste v Africe pobývala?
Byla jsem tam vždy čtrnáct dní. Měli jsme k dis-
pozici auto, které zajistil místní pastor, a přejížděli 
jsme z vesnice do vesnice. Dohromady nás bylo 
pět, takže s  batožinou a  kufrem s  brýlemi se 
necestovalo zrovna komfortně, ale rozhodně to 
bylo zajímavé.

Jak vás místní vítali, když jste za nimi přijela popr-
vé? Ať už do Malawi, nebo Tanzanie.
Byli nadšení, byli jsme pro ně něco exotického. 
Vždy se k nám seběhli, zpívali a tančili. Malé děti 
z nás ale třeba byli ze začátku vyděšeni, protože 
viděli poprvé bělocha. A  ty vlasy! Každopádně 
místní byli vděční, že se o ně někdo stará a po-
skytuje jim nějakou službu. Nebrali nás jako 
automatickou nebo snad povinnou pomoc. 
Samozřejmě je rozdíl v různých afrických státech, 
ale tím, že v Malawi nemají nic a  jsou zvyklí se 
sami o sebe postarat, spokojí se s málem. Žijí na 
hromádce a dělí se o to málo, co mají. To na mě 
působilo hrozně hezky a myslím, že si tam člověk 
spoustu věcí uvědomil. Nechala jsem si i ušít stej-
né oblečení jako to jejich a oni mě s upřímností 
přijali – tak jako já je. 

Změnilo vám to pohled na svět?
Určitě. Tam mi to tak nepřišlo, tam jsem si 
užívala každou minutu, ale když jsem se vrátila 
do České republiky, byl to šok, nedokázala jsem 

zpracovat ty rozdíly, zpětně jsem si hodně věcí 
uvědomila a jako kdybych se jinak poskládala. 
Bylo to silné. Návštěva Afriky mi otevřela oči ve 
smyslu, co je důležité a co naopak není. V kon-
zumním světě máme všeho dvakrát a ještě si 
toho nevážíme. Sice si člověk může říct, že to 
chápe, ale pokud nestráví několik dní v afric-
ké „bídě“, některé malichernosti moderního 
světa si neuvědomí. V Africe žijí bez elektřiny 
a mnohdy i bez vody. Mají málo materiálních 
věcí, ale nahrazují to duchovní stránkou a tím 
pádem jsou určitým způsobem bohatší. Všu-
de okolo je jen příroda a  oni jsou spokojení. 
Pocity, které tam prožíváte a  vnímáte, jsou 
nepopsatelné a nepřenositelné, to člověk musí 
prožít sám.

Máte pod sebou pět optik, to se přeci musíte ho-
nit a starat se o provoz.
Starám se čtyři optiky, pátou má moje sestra. 
S  optikou začala naše máma a  my v  tom po-
kračujeme. Kromě toho, že se starám o  jejich 
provoz, pořád pracuji i jako optik a optometrista 
a naplňuje mne to. Snažím se vyvážit práci, život 
i  zábavu a  vše naplno prožívat, ne se honit za 
něčím, co nemá smysl. 

A  jak jste zvládali první covidovou vlnu? Po-
mohla vám třeba uvědomit si, že lze některé 
věci řešit jinak? 
No, jestli myslíte nějaký přesun do online pro-
středí, tak nejsem moc zastáncem optických 
e-shopů, prostě to mám ráda tradičně, chceme 
poskytovat službu, ne prodej. Nemyslím si, že 
by se dioptrické brýle měly řešit přes internet. 
Člověk musí přijít a brýle si vyzkoušet, aby měl 
záruku toho, že mu sednou. Navíc měření zraku 
musí stejně proběhnout fyzicky ve vyšetřovně. 
A v covidu jsme tuto službu poskytovali a dávala 
nám možná ještě větší smysl. Vše jsme zvládli 
s vědomím radosti, že vlastně můžeme pracovat 
a nemusíme být doma zavřeni. 

Pojďme ještě na závěr připomenout váš spolek 
Chapananga z.s. Kdyby chtěl někdo přispět na 
stavbu školy a na sirotky, co pro to může udělat?
Kdokoliv by měl zájem přispět na naši „Afrika 
optiku“, stavbu školy, podporu studentů, dětí 
a  sirotků, které chceme podporovat i  dalšími 
činnostmi, například motivačními přednáškami, 
kázáním a duchovní výukou, může poslat libo-
volnou částku na účet 2701738170/2010. Další in-
formace lze najít na adrese www.chapananga.cz  
a Facebooku na stránce Chapananga. Všem za 
jakékoliv příspěvky mnohokrát děkujeme.

Aleš Sirný, DiS.
Foto: Mgr. Jana Svojáková
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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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To říká Mgr. Zuzana Štěrbová, předsedkyně České společnosti ortoptistek z.s. 
Tato společnost byla založena v roce 1994 a paní Štěrbová, která v ní působí 
od samého začátku, je její předsedkyní. Ortoptika je menší obor, o kterém 
je nižší povědomí, proto jsme ji již v létě požádali o rozhovor.

Povědomí o vašem oboru je mezi veřejností, a to 
i odbornou, nižší. Můžete nám váš obor představit?
Ortoptika se zabývá diagnostikou a  léčbou 
poruch binokulárních funkcí. V  posledních le-
tech i prevencí. Spolupracujeme s oftalmology 
a praktickými lékaři pro děti a dorost.
Našimi pacienty jsou převážně děti se strabiz-
mem a amblyopií, ale i dospělí pacienti s určitými 
funkčními problémy, hlavně s diplopií.

Ve cvičební pomůcce Hravě proti amblyopii 
uvádíte, že strabizmus postihuje až 5 % dětské 
populace a tupozrakost 3 % populace. Platí stále 
tato čísla, nebo se zvyšují?
Pomalu se zvyšují, ale může za to i lepší diagnostika.

Očekáváte nárůst zrakových poruch u dětí 
kvůli pandemii, kdy byly často zavřené 
doma? Popř. už se nějaký nárůst projevil?
Světově se již udává nárůst myopie u mladšího 
školního věku. V našich ordinacích jsme zazna-
menali zhoršení stavu binokulárních funkcí u dětí, 
které např. z důvodu covidu přerušily léčbu.

Čeho si mají rodiče všímat u zraku  
svých dětí?
Šilhání a tupozrakost jsou často dědičné. Proto by 
rodiče, u kterých je pozitivní rodinná anamnéza, 

měli vyhledat některé z nejbližších ortoptických či 
očních pracovišť, která provádí screeningové testy 
k odhalení oční vady. Všímat si také mohou projevů 
svého dítěte. Oční vada se může projevit častým 
mrkáním, natáčením hlavy k jedné straně, opakova-
nými záněty spojivek, občasným či již zjevným šilhá-
ním. Dítě může chodit blíž k televizi, je nemotorné, 
často zakopává či naráží. Prvotních příznaků může 
být celá řada, ale také nemusí být žádný a problém 
se objeví až ve škole, kdy něco nejde, jak by mělo.

Které klasické metody v ortoptice budou 
podle vás vždy fungovat a které novější 
metody považujete za pozoruhodné?  
Existují naopak metody, od kterých se 
postupem času ustoupilo?
Asi nejstarší metoda – brýle – je zatím u  dětí 
nepřekonaná. I když některé děti dávají přednost 
kontaktním čočkám, hlavně v případě sportov-
ců. To stejné platí pro okluzor. Stále se používá 
k léčbě amblyopie. Pleoptická cvičení na principu 
oko – ruka, oko – noha, oko – ruka – paměť jsou 
také zatím nepřekonaná. Byla snaha nahradit 
cvičení např. speciálními brýlemi (např. Amblyz), 
ale stále zůstává klasická pleoptická léčba. Jen se 
při ní používají hezčí okluzory a přidává se cvičení 
pomocí počítačů, netbooků a tabletů. V poslední 
době se začíná prosazovat i virtuální realita.

Děti chtějí tablet, 
ale i staré dobré 
dřevěné pomůcky 

Rozhovor autor:  
Ing. Soňa Fišerová,  
Mgr. Eva Klapalová
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Ortoptické přístroje: 
CAM, konvergent 
trenažér, stereoskopy.

Které pomůcky podle vašich zkušeností 
pomáhají při tréninku zraku a jemné 
motoriky nejvíce u dětí a které u dospělých?
Zde určitě záleží na věku a schopnostech dítěte. Je 
rozdíl ve cvičení u tříletého a dospělého, ale není 
velký rozdíl ve cvičení u desetiletého a dospělého.

Když dítě s tupozrakostí pravidelně pod 
dohledem rodičů cvičí, za jak dlouho se projeví 
výsledky tohoto cvičení? Jak často se má 
cvičit?
Toto je velmi individuální. Někdy se výsledek 
může objevit i po prvním cvičení, někdy se nepro-
jeví vůbec. Snažíme se vždy udělat minimálně pět 
cvičení (1× týdně, celkem tedy pět týdnů). Záleží 
na mnoha faktorech. Kdy byla oční vada odha-
lena, kolik je dítěti let, jak dlouho nosí dítě brýle, 
zda již chodilo někam cvičit apod. Samozřejmě 
je nejlepší, když se oční vada odhalí co nejdříve. 
Velmi důležitá je spolupráce s rodiči.

Existují cvičení, která mají děti v oblibě 
a která naopak dělají nerady?
Vždy se snažíme, aby děti dělaly vše rády. Některé 
děti neumí např. kreslit, a tak je to nebaví, ale i to 
se dá nahradit jinou činností. Většinou všechny 
děti mají rády synoptofor a troposkop.

Můžete nám popsat, jak synoptofor 
a troposkop fungují?
Synoptofor a troposkop jsou pro naši práci nej-
důležitější přístroje. Hlavní výhodou je, že jsou 
určeny jak pro diagnostiku, tak i pro léčbu. Jsou to 
dost podobné přístroje na principu haploskopu, 
to je oddělení obou očí. Synoptofory, synoptisko-
py a synoptometry jsou zahraniční výroby, kdežto 

troposkop je výroba ryze česká (československá). 
Začal se vyrábět po druhé světové válce podle 
amerického vzoru. Pacienti se dívají do zahnu-
tých tubusů na obrázky, které spojují, a dokonce 
některé vidí prostorově (steroskopicky). I  když 
troposkop je starý přístroj (v naší ordinaci máme 
jeden i z roku 1954), je stále nepřekonaný, plně 
funkční a dětmi velmi oblíbený. Má krásné ob-
rázky, kdežto synoptofor je nemá až tak atraktivní.

Dívali jsme se na stránky www.edaplay.cz, kde 
děti se zrakovými vadami najdou aplikace 
na iPady a tablety pro rozvoj zrakových 
dovedností. Na programu jste spolupracovali 
s ČVUT v Praze. Jak spolupráce vznikla a jaké 
další nápady máte v plánu?
S ČVUT jsme spolupracovali od počátku, na naše 
potřeby byly vytvářeny programy a zpětně jsme 
je realizovali v  praxi a  podávali jsme zpětnou 
vazbu Ing. Novákovi z  ČVUT v Praze, který je 
vytváří. Takže za těmito programy ČSO z.s. stojí 
a  podporuje je. EDAPLAY je vytvořen pro děti 
s kombinovanými vadami, neměli jsme možnost 
spolupracovat na jeho vytváření, ale ze zkušenos-
tí vím, že je vyhledávaný a pro děti prospěšný. 
Existuje ale řada rádoby programů, která jsou 
nabízeny rodičům za poplatek. Od těchto aktivit 
se ČSO z.s. distancuje a nepodporuje je.

Jsou pro děti vhodnější moderní cvičební 
pomůcky na tabletech, nebo staré dobré 
dřevěné?
Na našem pracovišti preferujeme staré dobré 
dřevěné (i kovové, plastové…). Ale i u nás cvičíme 
pomocí počítačů a tabletů. Jak děti, tak i rodiče 
to vyžadují a doba jde kupředu. Ale snažíme se 
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je používat omezeně. Doma je mají k dispozici 
určitě často, proto je to u nás jen sporadicky. Ale 
i my musíme jít s dobou.

Čemu dávají děti přednost?
Překvapivě i starým dobrým dřevěným pomůckám 
a přístrojům. Ale po pravdě asi většina by chtěla 
tablet. Ovšem u nás je nejžádanější a nejlepší starý 
dobrý troposkop. Na ten chodí děti „za odměnu“.

Jaké máte zkušenosti s přítomností rodičů 
během vyšetření i během dalších návštěv?
Při první návštěvě vždy vyžadujeme přítomnost 
rodiče. Máme na něj spoustu dotazů, potřebu-
jeme si některé věci vysvětlit a upřesnit. Nutná je 
edukace rodiče o následné léčbě (cvičení). Ale na 
další cvičení raději rodiče do ordinace nechceme. 
Všechny děti se daleko lépe soustředí a  lépe 
spolupracují, pokud jsou pouze s námi. V tomto 
momentě bývá rodič rušivý element. Samozřej-
mě jsou také výjimky, kdy musí být rodič přítomen 
celou dobu, protože by dítě bez něj do ordinace 
vůbec nevešlo. Ale takových nebývá mnoho.

Jak je to s disciplinovaností vašich pacientů? 
Chodí a cvičí pravidelně, popř. máte nějakou 
skupinu, které se cvičit nechce?
Musím říct, že toto se velmi zlepšilo. Za více než 
třicet let, co s  dětmi cvičím, je situace úplně 
jiná. Dřív se rodiče ani neomluvili, když nemohli 
přijít. Dnes jsou velmi důslední a disciplinovaní. 
Samozřejmě se výjimka vždy najde.

Dospělí se k vám dostávají hlavně po úraze. 
Jejich motivace ke cvičení a nápravě musí být 
vysoká. Je to tak?
Zde je motivace obrovská. Pokud má pacient 
diplopii nejen po úraze, ale i např. po operačním 
zákroku nebo prodělaném onemocnění, je to pro 
něj obrovský problém. 

Co vy sama preferujete – práci s dětmi,  
nebo dospělými?
V naší ordinaci je většina pacientů dětských. Ale 
i to málo dospělých nám přináší velké výzvy a mo-
tivaci. Je to změna a velká výzva. Není nic úžasněj-
šího než navrátit zpět ke svému běžnému životu 
někoho, koho úraz či onemocnění zahnalo do 
bezvýchodné situace a vy mu dokážete pomoci.

Česká společnost ortoptistek funguje od 
roku 1994. Jak se proměnila za těch skoro 
třicet let vaše činnost?
Ve výboru společnosti jsem od jejího počátku, 
tedy skoro třicet let. Největším oříškem určitě bylo 
prosadit samostatnost oboru a  vytvořit výkony 
pro zdravotní pojišťovny. Zde jsme měli obrov-
skou podporu České oftalmologické společnosti, 
která nás v našem snažení podpořila, a i nadále 
podporuje. Což se bohužel jiným odbornostem 
v té době nedařilo. Nyní je to spíše boj se zdra-
votními pojišťovnami a připomínkování různých 
novelizací vyhlášek a zákonů. 

Co je hlavní náplní České společnosti 
ortoptistek?
Hlavním cílem naší společnosti je zvyšování 
odborné úrovně v oboru ortoptika, strabologie 
a oftalmologie.

V názvu máte Česká společnost ortoptistek. 
Je mezi vašimi členy i nějaký muž?
Název Česká společnost ortoptistek vznikl již 
v  roce 1994, kdy opravdu byly jen ortoptistky 
a  nečekalo se, že v  budoucnu bude i  nějaký 
muž. Letos k  nám přibyl první, a  tak budeme 
muset název společnosti poupravit na Česká 
společnost ortoptistů.

Jaké je věkové složení vašich členů?
To je dobrá otázka. Naše společnost eviduje okolo 
devadesáti členů, ale skoro jedna třetina je v dů-

Vlevo: Zuzana 
Štěrbová se svými 
studentkami 
ortoptiky.
Vpravo: troposkop.
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chodovém věku. Máme nyní studium ortoptiky 
na katedře optometrie a ortoptiky na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde nám 
každým rokem končí dvacet absolventů, ale asi 
jen čtyři až pět jich odchází do praxe. Takže stále 
v terénu chybí spousta ortoptistů.

Když se podíváme na mapu pracovišť 
ortoptiky ČR na vašem webu, pokrytí se zdá 
slušné. 
V  současné době chybí v  praxi okolo dvaceti 
ortoptistů. Některé kraje mají ortoptistů více, 
některé méně. Nejlépe je na tom Morava, nej-
hůře např. Liberecký kraj, kde jsou na celý kraj 
dvě ortoptistky.

Ortoptika se dá studovat v kurzech nebo je 
přímo bakalářským oborem na Masarykově 
univerzitě v Brně. Je prostor pro rozšíření 
oboru i na jiných univerzitách, nebo tyto 
kapacity dostačují? Jak by se měl obor podle 
vás dál rozvíjet? Je perspektivní?
Kapacita na Masarykově univerzitě by byla do-
stačující, pokud by absolventi šli do praxe. Ale 
skutečnost je jiná. Odchází nám studovat na jiné 
vysoké školy a pak se již do oboru nevrací. Řešení 
vidíme v  lepším finančním ohodnocení ortop-
tistů, protože potom nebudou utíkat k  jinému 
oboru. Další možností může být nástavbové ma-
gisterské studium, zahraniční stáže pro studenty 
v  rámci programu Erasmus. Ale pro zvládnutí 
akutního nedostatku ortoptistů vidím jako řešení 
akreditaci distančního studia ortoptiky, které by 
umožnilo vystudovat tento obor opravdu těm, 
kteří o něj mají zájem a chtějí se v něm realizovat.

Jaká je situace s vaším oborem po finanční 
stránce? Jsou vyšetření a cvičení plně 
hrazena pojišťovnami? 
Asi mimo dvou pracovišť, která nemají smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami, jsou veškerá vyšetření 
a cvičení plně hrazena ze zdravotního pojištění. 
Jedinou výjimkou je preventivní vyšetření zraku 
u  dětí nad 36 měsíců věku, které již zdravotní 
pojišťovny nehradí. Podmínkou k  vyšetření 
a cvičení, které hradí pojišťovny, je doporučení 
očního lékaře. 

Za rozhovor poděkovaly
Soňa Fišerová a Eva Klapalová
foto: Mgr. Zuzana Štěrbová
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Starazolin Nature
Oční kapky na podrážděné oči
• Při příznacích alergie 

(senná rýma a podráždění pyly)

 Zklidňující oční kapky 
• Zvlhčují zarudlé a podrážděné oči
• Obsahují hyaluronát sodný

Starazolin Comfort

NNOOVVIINNKK AA

NNOOVVIINNKK AA

…úleva v očních kapkách

Starazolin
konečně novinka 

i na trhu 
v České republice

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROSTŘEDCÍCH:
Název zdravotnického prostředku: Starazolin Nature. Složení: Destilovaná voda zeleného čaje, destilo-
vaná voda vilínu viržinského, destilovaná voda světlíku lékařského, destilovaná voda heřmánku, borová 
voda, dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, EDTA, benzalkonium chlorid, voda na injekci. 
Výrobce: COC farmaceutici S.r.l., Via Modena 15, 40019 – Sant’Agata Bolognese (Bo), Itálie. Určený 
účel prostředku: Kapky jsou zvláště indikovány, pokud jsou nepříjemné pocity a podráždění oka důsled-
kem: faktorů prostředí, dlouhodobé sledování televize, čtení, práce na počítači, řízení auta, syndromu 
suchého oka, používání kontaktních čoček, příznaků alergie – senná rýma a podráždění pyly. Vlastnosti 
prostředku z hlediska účinnosti: Sterilní oční roztok se zklidňujícím a osvěžujícím účinkem. Speciální 
složení očních kapek s fyziologickým pH zaručuje vysokou kompatibilitu a s oční tkání a slzami. Roztok 
obsahuje benzalkonium chlorid s konzervačními účinky. Kontraindikace: Nepoužívejte, pokud máte 
známou nesnášenlivost jakékoli složky výrobku. Nežádoucí účinky: Dosud nebyly zaznamenány žádné 
nežádoucí účinky. V případě nežádoucích účinků během použití léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. 
Upozornění: Výrobek je určen pouze pro oční použití. Výrobek je určen pro použití jedním pacientem. 
Výrobek nepoužívejte, pokud nosíte kontaktní čočky. Nepoužívejte výrobek, pokud je obal poškozený 
nebo pokud je při prvním otevření poškozený uzávěr. Během aplikace se nedotýkejte oka nebo jiného 
povrchu aplikačním okrajem nádobky. Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti uvedené 
na obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávání: Uchovávejte při pokojové teplotě. Obsah musí 
být použit během 28 dnů po prvním otevření.
Název zdravotnického prostředku: Starazolin Comfort. Složení: Destilovaná voda chrpy polní, des-
tilovaná voda heřmánku, hyaluronát sodný, heptahydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
dihydrogenfosforečnanu sodného, tween 80, chlorid sodný, benzalkonium chlorid, voda na injekci. 
Výrobce: COC farmaceutici S.r.l., Via Modena 15, 40019 – Sant’Agata Bolognese (Bo), Itálie. Určený 
účel prostředku: ideální při nepříjemných pocitech v oku nebo na oční sliznici v důsledku bolestivosti 
a zarudnutí, faktorů prostředí, nadměrné únavě v důsledku dlouhých hodin práce na počítači nebo 
při studiu nebo v případě dlouhodobého nošení kontaktních čoček. Vlastnosti prostředku z hlediska 
účinnosti: Sterilní oční zvlhčující roztok s fyziologických pH. Chrpa polní je známa pro své zvlhčující 
účinky a účinky proti zarudnutí. Heřmánek je známý pro své zklidňující a osvěžující vlastnosti a je proto 
indikován pro úlevu od bolesti a zarudnutí oční sliznice. Hyaluronát sodný se používá pro své zvlhčující 
a lubrikační účinky, působí proti suchému oku a vytváří film, který chrání oči před vnějšími vlivy a faktory 
prostředí. Roztok obsahuje benzalkonium chlorid s konzervačními účinky. Kontraindikace: Nepouží-
vejte, pokud máte známou nesnášenlivost jakékoli složky výrobku. Nežádoucí účinky: V případě ne-
žádoucích účinků během použití léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Upozornění: Výrobek je určen 
pouze pro oční použití. Výrobek je určen pro použití jedním pacientem. Výrobek nepoužívejte, pokud 
nosíte kontaktní čočky. Nepoužívejte výrobek, pokud je obal poškozený nebo pokud je při prvním ote-
vření poškozený uzávěr. Během aplikace se nedotýkejte oka nebo jiného povrchu aplikačním okrajem 
nádobky. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Po použití nádobku 
náležitě zlikvidujte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte více než 3-4krát denně. Uchovávání: 
Uchovávejte při pokojové teplotě. Obsah musí být použit během 28 dnů po prvním otevření.

CZ21STA20
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Co změnila 
novela zákona 
o regulaci reklamy 
v B2B vztazích? 
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro 
zdravotnické prostředky, tedy produkty jako brýle a čočky, ale 
také přístroje či související softwary. Novela nezasáhla pouze 
problematiku ve vztahu ke konečnému zákazníkovi (laikovi), 
ale také ve vztahu k odborné veřejnosti. A právě na změny 
ve vztahu k  odborníkům, kteří např. předepisují či vydávají 
zdravotnické prostředky, se v tomto článku zaměříme.

Novela zpřísňuje pravidla, za kterých se 
mohou pořádat či sponzorovat setkání 
a vědecké kongresy nebo přijímat a po-
skytovat dary. Reklama na zdravotnické 
prostředky určená odborníkům se navíc 
smí propagovat pouze prostřednic-
tvím kanálů, které jsou pro tyto odbor-
níky určeny. 

Ačkoliv je zákon o regulaci reklamy 
ohledně nových pravidel velmi stručný 
a zdánlivě nám toho moc neřekne, mů-
žeme se opřít o již zavedenou regulaci 
v oblasti léčivých přípravků. Není totiž 
tajemstvím, že se nová úprava pro re-
klamu na zdravotnické prostředky silně 
inspirovala právě u léčiv. 

Na jednoho odborníka 
1500 Kč za rok

První z  výrazných změn se týká nabí-
zení, slibování nebo poskytování darů 
či jiného prospěchu odborníkům. Při 
návštěvě obchodních zástupců tak 
už odborníci nemohou čekat žádnou 
drahou pozornost. Existuje však vý-
jimka – pokud se hodnota daru nebo 
jiného prospěchu dá nazvat nepatrnou. 
Podle interpretace Státní ústavu pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) se za nepatrnou 
hodnotu považuje částka 1500 Kč, která 
zahrnuje hodnotu všech darů či jiného 
prospěchu poskytnutých jednotlivému 
odborníkovi konkrétním dárcem v prů-
běhu jednoho kalendářního roku. 

autorka:
Mgr. Andrea PavelcováLegislativa
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Tyto dary navíc musí mít vztah k odbor-
né činnosti vykonávané odborníkem. 
V  konečném důsledku by tak měly 
přinášet prospěch hlavně pacientům, 
péči o  pacienta nebo výkonu profese 
odborníka. Vždy tedy bude záležet na 
konkrétní situaci a  zaměření daného 
odborníka, rovnou však zapomeňte na 
lístky na koncert nebo soudek vína. 

Od darů a jiného prospěchu je tře-
ba odlišovat vzorky zdravotnických pro-
středků. Poskytovat vzorky odborníkům 
je možné, a to v množství potřebném 
pro vyzkoušení konkrétního produktu 
a v souladu s jeho určeným účelem po-
užití. Takový vzorek však musí být vždy 
viditelně označen spojením „Nepro-
dejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“.

Na akce bez rodiny a luxusu

Další změna se dotkne odborných se-
tkání, vědeckých kongresů, sympozií, 
roadshows a dalších akcí, které navště-
vují odborníci za účelem vzdělávání 
nebo sběru odborných informací. 

Pokud je totiž součástí akce sponzo-
rované pořadatelem nebo sponzorem 
také ubytování, doprava nebo pohoš-
tění, musí být všechny tyto doprovodné 
záležitosti „přiměřené účelu setkání“. 
Navíc už nebude možné hostit i  jiné 
osoby než samotné odborníky. 

V praxi to na akcích znamená konec 
luxusních večírků, zábavného progra-
mu mimo odborný rámec a  pravidlo, 
že manžel, přátelé či jiný doprovod 
odborníka musí zůstat doma. Sponzor 
akce tak může hradit náklady na běžné 
ubytování (pouze po dobu konání akce), 
cestovné, přiměřené pohoštění nebo 
registrační poplatek na akci. Není však 
už možné vozit odborníky na volnoča-
sové výlety, sportovní či společenské 
aktivity nebo za kulturou. 

Důležité je také vědět, že občerstve-
ní, doprava či ubytování nespadají pod 
zákaz poskytování darů. Lehko by se 
totiž mohlo stát, že by už jen doprava na 
zahraniční roadshow překročila hranici 
nepatrné hodnoty. 

Pro koho zákazy vlastně platí?

Zákaz poskytovat dary nebo sponzo-
rovat luxusní akce s  výlety do přírody 

mají především sponzoři – nejčastěji 
výrobci zdravotnických prostředků. Jsou 
to však i samotní odborníci, kteří nesmí 
v souvislosti s reklamou na zdravotnické 
prostředky vyžadovat ani přijímat žádné 
výhody v  podobě darů nebo jiného 
prospěchu a nepřiměřeného ubytování, 
cestovného nebo pohoštění na odbor-
ných akcích. 

Zákon si tedy pojistil obě strany, aby 
zabránil motivování odborníků finanč-
ními i nefinančními odměnami na to, 
že budou nakupovat, používat nebo 
předepisovat konkrétní zdravotnické 
prostředky.

Co musí splňovat reklama 
zaměřená na odborníky?

Kromě zákazů novela zákona o regulaci 
reklamy přináší i několik příkazů. Pokud 
se reklama cílí na odborníky, mohou se 
s ní setkat pouze v komunikačních pro-
středcích, které jsou určené převážně 
jim. Tím se rozumí odborné časopisy, 
knihy nebo brožury, odborné pořady 
nebo zabezpečené webové stránky 
pouze pro odbornou veřejnost. 

V  každé reklamě by měl odborník 
najít dostatečné, doložitelné a  objek-
tivní údaje, díky kterým si bude moci 
vytvořit vlastní názor na klinický přínos 
konkrétního zdravotnického prostřed-
ku. Tyto údaje musí pocházet z  od-
borných publikací nebo z  odborného 
tisku a musí být přesně reprodukovány 
včetně uvedení zdroje. 

Pokud se také jedná o reklamu na 
zdravotnický prostředek, u  kterého 
musí být přiložen návod k  použití, 
musí odborník v rámci reklamy získat 
také základní informace obsažené 
v  tomto návodu. Určitě nehrozí, že 
by vám obchodní zástupce předal 
300stránkový stoh materiálu, v přípa-
dě rozsáhlejších návodů přiloží k zá-
kladním informacím i viditelný odkaz.

Mgr. Andrea Pavelcová
advokátní kancelář eLegal

Redakční poznámka:
Advokátní kancelář eLegal se dlouhodobě 
zaměřuje na marketingové právo 
a regulaci reklamy ve zdravotnictví.  
Článek vznikl za finanční podpory 
společnosti Carl Zeiss spol. s r.o.
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Optická únia 
Slovenska informuje 
Zrušenie 16. odborného 
kongresu Optickej únie 
Slovenska v termíne  
15.–17. 10. 2021

Keď sme na jar tohto roku začali s prí-
pravami na náš tohoročný kongres, 
ktorý sa mal konať 15.–17. 10. 2021 
v  Jasnej, nepredpokladali sme, že sa 
zopakuje situácia z  minulého roka, 
kedy sme museli náš kongres zrušiť. 
Bohužiaľ opäť nám pandemická si-
tuácia nedovolila, aby sme kongres 
zrealizovali. Podľa covid automatu by 
sme mohli mať len veľmi obmedzený 
počet účastníkov, v červenej fáze 150 
účastníkov a  v  bordovej už len 50. 
Keďže akcia takýchto rozmerov sa nedá 
pripraviť za týždeň a pre 50 účastníkov 
vôbec nemá zmysel ju organizovať, 
rozhodli sme sa, že kongres preložíme 
na iný termín, o ktorom vás budeme 
včas informovať.

Očné optiky nemajú 
povinnosť mať zvolený 
režim fungovania ZÁKLAD, 
OTP (očkovaní, testovaní, 
prekonavší covid), OČKOVANÍ

Na základe vyhlášky číslo 253 Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR zo 7. 10. 2021 
sú očné optiky zaradené medzi prevá-
dzky, ktoré nemusia mať pri vstupe do 
prevádzky označený režim fungovania 
ZÁKLAD, OTP alebo OČKOVANÍ a budú 
fungovať aj v najvyššom stupni ohroze-
nia covid automatu.

Musia však dodržiavať nasledovné opa-
trenia, ktoré budú kontrolované ÚVZ:
a) vstup a  pobyt vo vonkajších aj 

vnútorných priestoroch prevádzky 

umožniť len osobám s  prekrytými 
hornými dýchacími cestami,

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať 
vstupujúcim osobám dezinfekciu na 
ruky alebo poskytnúť jednorazové 
rukavice,

c) zabezpečiť zachovávanie odstupov 
v  radoch osôb minimálne 2 m; 
uvedené neplatí pre osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti alebo osoby 
s  ťažkým zdravotným postihnutím 
a ich asistentov,

d) počet zákazníkov v prevádzke v jed-
nom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden zákazník na 
15 m2 z predajnej plochy prevádzky 
určenej pre zákazníkov; táto povin-
nosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov 
v sprievode dospelej osoby, 2. pokiaľ 
predajná plocha prevádzky určená 
pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, 
v prevádzke sa v jednom okamihu 
môže nachádzať najviac 1 zákazník,

e) na všetky vstupy do prevádzky vidi-
teľne umiestniť oznam o povinnosti 
dodržiavať opatrenia podľa tejto 
vyhlášky,

f) vykonávať časté vetranie priestorov 
prevádzky a  pravidelne vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch, 
kľučiek, nákupných vozíkov a  ko-
šíkov, používaných prístrojov, ná-
strojov a pomôcok, na dezinfekciu 
použiť dezinfekčné prostriedky 
s virucídnym účinkom.

Vyplácanie Prvej pomoci 
podnikateľom v tretej vlne 
pandémie

Od 1. septembra 2021 do konca roka 
2021 bude Ministerstvo práce a  soci-
álnych vecí a  rodiny SR opäť vyplácať 

Prvú pomoc zamestnávateľom, zamest-
nancom a  živnostníkom. Prvá pomoc 
bude naviazaná na celonárodný covid 
automat, čo sa odzrkadlí na úprave 
podmienok vyplácania príspevkov pre 
oprávnených žiadateľov. Bližšie infor-
mácie získate na internetovej stránke  
www.pomahameludom.sk. Pôvodná 
schéma Prvej pomoci bude ochudob-
nená o  opatrenie 3B, ktoré určovalo 
paušálny príspevok na úhradu časti 
mzdových nákladov na zamestnanca 
v závislosti od poklesu tržieb. V prípade 
zhoršenia ekonomickej situácie však mô-
žete využiť opatrenie 3A, ktoré slúži za-
mestnávateľom na udržanie pracovného 
miesta, pri ktorom môžu žiadať príspe-
vok na náhradu mzdy zamestnanca  do 
výšky 80 % hrubej mzdy, najviac 880 €.

Očkovanie zdravotníkov 
treťou dávkou vakcíny proti 
covid-19

Očkovanie zdravotníckych pracovníkov 
treťou dávkou vakcíny je zatiaľ obmed-
zené pre zdravotnícky personál v  ne-
mocniciach. Predpokladáme však, že po-
stupne bude sprístupnené pre všetkých 
zdravotníkov, ktorí budú 6 mesiacov po 
poslednej vakcíne. Zatiaľ sa neuvažuje 
o očkovaní treťou dávkou u  tých, ktorí 
sú zaočkovaní dvoma dávkami a zároveň 
prekonali covid. O zmenách v očkovaní 
zdravotníkov vás budeme pribežne in-
formovať aj prostredníctvom FB Optickej 
únie Slovenska.

Prajeme vám mnoho pevného zdra-
via do ďalšieho ťažkého obdobia, ktoré 
nás v optikách čaká.

Za predstavenstvo OÚS
Ing. Alexandra Kováčiková

Stránky OÚS autorka:  
Ing. Alexandra Kováčiková



 • sagitta praha??

Antirefl exná úprava, ktorá v sebe spája  
fi lter na modré svetlo s fi ltráciou UV zo 
zadnej plochy okuliarovej šošovky.

žijeme optikou...

Master
CarboPURIT®

fi lter modrého svetla

excelentné videnie

dlhodobo čisté sklá

zvýšená odolnosť

fi lter modrého

ochranná vrstva pred UV

+ 10 antirefl exných vrstiev na 
oboch plochách OŠ

+ Priepustnosť svetla 98%

+ Oleofóbna úprava

+ Antistatická úprava

+ Superhydrofóbna úprava

+ Mimoriadne tvrdý povrch OŠ

+ Integrovaná protišmyková 
úprava

Harmónia pre oči bez kompromisov

SAGITTA, spol. s r.o. Turbínová 1, 831 04, Bratislava

www.sagitta.sk

Zelená linka: 0800 148 147

Zákaznícke centrum: 02/49 20 55 55

Obsahuje fi lter na modré svetlo a eliminuje odrazené UV zo 
zadnej plochy okuliarovej šošovky
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Správnou výživou 
k prevenci a zpomalení 
progrese VPMD
Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je chronické 
onemocnění makuly, které vede ke  ztrátě centrálního vidění 
a v nejhorším případě až k nevratné slepotě. Přesná patogeneze 
VPMD není zcela jasná, ale hraje v ní pravděpodobně nejvý-
znamnější roli oxidační stres. Dostatečný příjem antioxidantů je 
proto jedním z významných faktorů, které mohou ovlivnit riziko 
vzniku a progrese tohoto onemocnění. 

VPMD 

VPMD je degenerativní onemocnění 
oka, které postihuje zejména jedince 
nad 65 let. Prevalence VPMD je vysoká 

a  vzhledem ke  stárnutí populace se 
výskyt tohoto onemocnění stále zvy-
šuje. Existují dvě formy VPMD, suchá 
(atrofická) a vlhká (neovaskulární). Vlh-
ká forma je méně častá, ale mnohem 

závažnější z důvodu její rychlé progre-
se a vyššího rizika ztráty zraku. Vlhkou 
formu VPMD je možné léčit. Nejčastěji 
se využívají oční injekce s protilátkami 
proti vaskulárnímu endoteliálnímu 
růstovému faktoru, tzv.  anti-VEGF 
injekce (angl. Anti-Vascular Endotelial 
Growth Factor). Na suchou formu, kte-
rá představuje až 90 % případů VPMD, 
však nejsou k dispozici žádné léčebné 
postupy. Zvyšující se prevalence, nedo-
stupnost léčby nebo její vysoké náklady 
jsou faktory, které vedou právě k výživě, 
jednomu z  ovlivnitelných rizikových 
faktorů VPMD.

autor:  
Mgr. Jana Kráľová, 
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., 
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Oční optika
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Rizikové faktory 

Bylo identifikováno mnoho riziko-
vých ovlivnitelných i  neovlivnitelných 
faktorů VPMD. Mezi nejvýznamnější 
neovlivnitelné rizikové faktory patří 
vyšší věk, ženské pohlaví, bílá rasa, 
výskyt VPMD v  rodině a  světlá barva 
duhovky. Ovlivnitelné rizikové faktory 
se týkají životního stylu a  zahrnují 
expozici slunečnímu záření, nadváhu/
obezitu, kouření, vysokou konzumaci 
alkoholu a  v  neposlední řadě nízký 
příjem antioxidantů.

Význam antioxidantů

I když je známo mnoho rizikových fak-
torů, přesná patogeneze VPMD není 
známa. Největší podíl na patogenezi 
má pravděpodobně oxidační stres, 
obdobně jako u  jiných chronických 
onemocnění. Oxidační stres předsta-
vuje stav nadbytku reaktivních forem 
kyslíku, proto je důležitý dostatečný 
příjem antioxidantů. Jedná se zejmé-
na o  karotenoidy (β-karoten, lutein 
a  zeaxantin), vitamin C a  vitamin E. 
Jako významné se ukazují i další živiny 
např. omega-3 mastné kyseliny, vita-
min D, zinek a selen. Tyto živiny jsou 
důležité nejen z hlediska oxidačního 
stresu, ale i jiných faktorů. Vitamin C, 
vitamin E, zinek a kyselina dokosahe-
xaenová, patřící do skupiny omega-3 
mastných kyselin, jsou v oku zastou-
peny ve vysokých koncentracích. 
Z  karotenoidů jsou nejvýznamnější 
lutein a zeaxantin, které se nacházejí 
v makulárním pigmentu a dávají ma-
kule typickou žlutou barvu.

Antioxidanty ve stravě

Všechny uvedené živiny důležité pro 
zrak je možné získat buď stravou, nebo 
pomocí doplňků stravy. Mezi tyto prepa-
ráty můžeme zařadit například Ocutein 
Forte Lutein, Ocuvite COMPLETE nebo 
MacuShield ORIGINAL. Užívaní doplň-
ků stravy je však účinné ve zpomalení 
progrese VPMD, ne jako prevence one-
mocnění. Dále nese s sebou užívaní do-
plňků stravy riziko předávkovaní, proto je 
výhodnější dbát na příjem antioxidantů 
stravou. Karotenoidy jsou pigmenty 

žluté, oranžové a červené barvy s an-
tioxidačními účinky. Na karotenoidy 
jsou bohaté hlavně ovoce a  zelenina. 
Z hlediska různých druhů karotenoidů 
je důležité střídat různé barvy a druhy 

ovoce a zeleniny. Lutein a zeaxantin se 
nachází hlavně v zelené listové zelenině, 
kukuřici a vejci. Na vitamin C je bohatá 
paprika, košťálová zelenina, kiwi, jahody, 
citrusové plody a  brambory. Ořechy 
a rostlinné oleje jsou dobrým zdrojem 
vitaminu E. Tučné mořské ryby jsou 
zase významným zdrojem omega-3 
mastných kyselin a  vitaminu D. Zinek 
a  selen jsou obsaženy např. v  mase, 
rybách a  luštěninách. Z  uvedeného 
je možné shrnout, že nejvýznamnější 
z hlediska VPMD jsou ovoce, zelenina, 
ryby a ořechy. Je důležité jíst alespoň pět 
kusů ovoce a zeleniny denně, 2× týdně 
zařazovat ryby do jídelníčku a každý den 

sníst hrst ořechů. Vyšší riziko VPMD se 
ukazuje v případě západního způsobu 
stravování. Omezovat by se měla vysoká 
konzumace červeného masa, masných 
výrobků, smažených pokrmů a alkoholu. 

Výsledky studií

Podle velkých studií, jež se uskutečnily 
ve Spojených státech amerických, které 
probíhaly pět let a účastnilo se jich ně-
kolik tisíc lidí, bylo zjištěno, že pacienti, 
kteří užívali doplňky stravy a měli časné 
nebo středně těžké onemocnění zvané 
makulární degenerace, si snížili riziko 
přechodu do závažnější fáze tohoto 
onemocnění o  25 %. U  pacientů se 
středně závažnou nebo těžkou maku-
lární degenerací došlo ke snížení rizika 
vzniku slepoty o  19 %. V  této studii 
se zkoumal účinek betakarotenu, vi-
tamínu  C, vitamínu E, zinku a  mědi. 

tab. 1  Antioxidanty, jejich zdroje a četnost ve stravě.

obr. 1 Progresi VPMD lze zpomalit správnou výživou.

Antioxidant Potravinový zdroj Četnost konzumace

karotein ovoce, zelenina (např. mrkev)

5 ks/denlutein, zeaxantin zelená listová zelenina, kukuřice, vejce

vitamín C paprika, košťálová zelenina, kiwi, citrusy, 
jahody, brambory

vitamín E ořechy, rostlinné oleje 1 hrst/den

omega-3 mastné 
kyseliny, vitamín D tučné mořské ryby

2×/týden
zinek, selen maso, ryby, lušteniny
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V  jiné studii se zkoumal účinek luteinu, 
zeaxanthinu a omega-3 mastných kyse-
lin. V tomto případě bylo zaznamenáno 
snížení rizika přechodu z méně závažné 
fáze onemocnění do závažnější o 18 %. 
Výše uvedené studie ukázaly mimo jiné 
to, že nejen léčivé preparáty, ale hlavně 
primární zdroje těchto účinných látek jsou 
důležité pro zastavení rozvoje makulární 
degenerace.

Závěr

VPMD je multifaktoriální onemoc-
nění, ve kterém se uplatňuje mnoho 
rizikových faktorů. Z  hlediska pre-
vence a  zpomalení progrese tohoto 
onemocnění je důležité věnovat 
pozornost modifikaci ovlivnitelných 
rizikových faktorů. Nejpodstatnější je 
udržování ideální tělesné hmotnosti, 
nekouření, střídmá konzumace alko-
holu a dostatečný příjem antioxidan-
tů. V jídelníčku by každý den neměly 
chybět různé druhy ovoce a zeleniny, 
ořechy a alespoň jednou týdně ryby. 
Strava by měla být pravidelná, pestrá 
a přiměřených porcí.

Mgr. Jana Kráľová1, Mgr. Petr Veselý, DiS., 
Ph.D.2, Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.1

1 Ústav ochrany a podpory zdraví
2 katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně

grafické podklady: archiv autorů,  
Adobe Stock
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Dobré nemusí být 
zároveň drahé 
Parkinson je nevyléčitelná choroba, jejímž hlavním příznakem 
je pokračující odbourávání nervových buněk centrálního nervo-
vého systému. Patří k degenerativním chorobám, které působí 
převážně na ovládání motoriky. Mnoho příznaků je již dlouho 
známo, k nim přistupuje v posledních letech výzkum poruch 
vidění a očních problémů, které mohou mít přímou souvislost 
s  Parkinsonem. V  Německu je zhruba 220 000 nemocných. 
Ročně přibude asi 11 až 19 lidí na 100 000 obyvatel. Proto je 
vysoká pravděpodobnost, že nemocní Parkinsonem budou 
patřit do okruhu klientů očních optiků.

Parkinson je onemocnění, které se 
zpravidla vyskytuje v  druhé polovině 
života (po 60. roce věku). Při studiu pa-
cientů odpovídá 82 % dotázaných, že 
má zrakové obtíže. Celkem 68 % udává, 
že to má vliv na jejich běžný život. 

Ukazuje se, že u nemocných Par-
kinsonem je časté spojení s jinými oč-
ními poruchami ve stáří, jako jsou ka-
tarakta, glaukom, makulopatie, zákaly 
ve sklivci, změny cév sítnice u diabetu 
(především u  typu II), onemocnění 
spojené s vysokým krevním tlakem a se 
změnami rohovky. Vyskytují se hlavně 
příznaky plovoucího vidění, oslnění, 
snížení kontrastu barev, monokulární 
diplopie, poruchy zorného pole, „lé-
tající mušky“ a řada jiných.

Právě u starších lidí se 
vyskytují velmi často optické 
klamy

K průvodním příznakům očních obtíží 
Parkinsona patří suché oko, blefa-
rospazmus, neschopnost otevřít víčko-
vou štěrbinu, světloplachost, plovoucí 
vidění, kolísání vidění, zdvojování ob-
razů, potíže při čtení, snížený kontrast, 
poruchy barevného vidění, prodloužená 
doba adaptace vnímání světlo/tma, 
porucha prostorového vnímání, špatný 
odhad výšky ve vztahu k pohybům, ne-
jistota v chůzi a nejistota fixace vidění 
kvůli fixační nestabilitě (tremor očí).

K  opakovaným zrakovým obtížím, 
vyvolaným užíváním léků, patří optické 

halucinace, glaukom s  úzkým komo-
rovým úhlem, poruchy akomodace 
a reakce zornic.

Anamnéza musí obsahovat 
dotaz na prodělané choroby

K  těmto obtížím dochází proto, že 
pacienti s  Parkinsonem mohou trpět 
kolísáním účinku léků. V prvých letech 
onemocnění působí léky rovnoměrně. 
Mnozí pacienti si však po několika 
letech uvědomují, že účinek léků ne-
působí po celý den stejně – především 
u léku L-Dopa. Toto kolísání, nazývané 
ON/OFF, může vést k tomu, že úspěš-
ná refrakce, stanovená ve fázi ON, je 
neuspokojivá ve fázi OFF. 

Pracovní směrnice pro optiky a op-
tometristy – členy ZVA (Zentralverband 
der Augenoptiker und Optometristen, 
což je obdoba našeho Společenstva  
českých očních optiků a optometristů 
SČOO), je formulována v  pokynech 
z roku 2020 a říká, že přesná odborná 
anamnéza musí obsahovat i otázky na 
období před začátkem onemocnění 
i  poté. Při onemocnění Parkinsonem 
jsou nutné i další otázky k upřesnění 
všech okolností.

Oční optika překlad:
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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Důležité je rozhodnutí, zda započít 
léčbu medikamentem MAO-B-Hem-
mer (tlumicí účinek), nebo L-Dopa. Při 
dopaminergních agonistech jde o léky, 
které v mozku napodobují účinky dopa-
minu a jeho nedostatek tak vyrovnávají.

Problémy, které tak mohou vznik-
nout, jsou změny smyslového vnímání 
(u  starších lidí velmi časté), diplopie 
a degenerace sítnice (zřídka). Při me-
dikaci MAO-B-Hemmer jde o lék, který 
zvyšuje nedostatek dopaminu v mozku 
tím, že blokuje odbourávání dopa-
minu. Při léčení Parkinsona se často 
používá kombinované terapie MAO-
-B-Hemmeru a  L-Dopy. Jako možné 
problémy se mohou vyskytnout: poru-
chy vidění, chronický glaukom s úzkým 
komorovým úhlem, rozšířená zornice 
s  oslněním, poruchy akomodace, 
stejně jako oční hypertenze, ze které 
se může vyvinout glaukom.

Účinná látka Levodopa je předstu-
peň dopaminu, což je součást tělesné 
substance. Potlačování dekarboxylázy 
provází v těle L-Dopu a stará se o to, 
aby se nejprve v mozku změnil na do-
pamin a byl aktivní. Možné problémy: 
glaukom s úzkým komorovým úhlem 
(zřídka) – proto je nutná opatrnost 
u  glaukomů s  úzkým komorovým 
úhlem nebo nitrooční hypertenzí, při 
křečích víček, nystagmu (zřídka) a ako-
modačních křečích (zřídka).

Ideální je, aby optometrista vycházel 
z toho, zda pacient s Parkinsonem má 
obvyklou terapii, či je ve fázi změny 
medikace nebo zvýšení dosavadních 
dávek. V této fázi by se nemělo prová-
dět vyšetření refrakce, výsledky kolísají 
a jsou nespolehlivé. 

Při vyšetřování refrakce je nutné 
věnovat pozornost poruchám fixace 
a  chvění bulbů, což může vést i  při 
úspěšném stanovení refrakce k neos-
trému vidění. Další stanovení refrakce 
po požití nutných léků udává srovnáva-
cí výsledky. Výsledky vyšetření pomocí 
údajů v různých denních dobách mo-
hou vše objasnit. Při stanovení refrakce 
u pacientů s Parkinsonem je bezpod-
mínečný perfektní optometrický scree-
ning s vyšetřením forie metodou MKH 
(Mess- und Korektionsmethodik podle 
H. J. Haaseho). Důležité jsou výsledky 
motility bulbů (sakadovitý pohyb), 
konvergentní souhyb při pohledu do 
blízka stejně jako test „zakrýt/odkrýt“.

Vyšetření do dálky a do blízka musí 
být vždy oddělené. Výsledky vyšetření 
tak mohou ukázat i změny astigmatiz-
mu, hodnoty cylindru i jejich os. Stejně 
tak může být rozdílná i šíře akomodace 
u  jednoho a  druhého oka, což vyvolá 
nutnost různé adice. 

Stanovení refrakce stejně jako vý-
sledky screeningu je nutno provádět 
nejméně po půl roce tak, aby se mohly 
dokumentovat eventuální vedlejší 
účinky medikace. Tyto údaje mohou 
být cenné pro ošetřujícího odborného 
lékaře. Stejně tak test kontrastního 
vidění, oftalmoskopie, tonometrie, 
keratografie, eventuálně pachymetrie.

Léčba pacientů s Parkinsonem

Motorické problémy pacientů s Parkin-
sonem jsou zpravidla velmi rozmanité 
a volba brýlových čoček ke korekci vyža-
duje zvláštní přesnost. Tato „přesnost“ 
se nevztahuje pouze na dokonalou 
refrakci stanovení centrace (vzdálenost 
zornic, zabroušení, HSA), úhel sklonu 
atd.), ale i kvalitní brýlové čočky. Zkuše-
nost ukazuje, že drahé není vždy dobré 
a jednoduché je často lepší.

Pokud by např. u pacienta s Parkinso-
nem při vyšetření byly známky heterofo-

rie, různé při pohledu do dálky či blízka, je 
nutno brýle nedoporučit. Totéž platí pro 
motorické poruchy (rigor), nebo svalové 
chvění v  klidu (tremor). Při zhotovení 
brýlí je nutno dát přednost konvergenci 
do blízka. I to může mít různý výsledek.

V  podstatě je smysluplné použít 
brýle s nepatrnou adicí do dálky a na 
střední vzdálenost popřípadě zhotovit 
brýle do dálky s  podporou do blízka 
a clonou pro čtení. Dále lze použít mo-
nokulární korekci v kombinaci s okluzní 
fólií u pacientů s Parkinsonem, kteří trpí 
chvěním očí, tak lze totiž vidění zlepšit. 
Navzdory přesné refrakci si však často 
stěžují na „neostré vidění“.

Studie zrakových obtíží potřebuje 
další teoretický a  empirický výzkum. 
Spolupráce předních odborných klinik 
pro pacienty Parkinsonem a  odbor-
ných vysokých škol pro oční optiku 
a optometrii v Německu by mohla vést 
k získání důležitých poznatků.

Z německého originálu přeložila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Zdroje:
[1] NERLICH M.; NERLICH K. Gut muss 

nicht gleich teuer sein, DOZ Deutsche 
Optikerzeitung. Heidelberg DOZ 
Verlag, 2021, 1, 96–98.

obr. 1  Onemocnění Parkinsonem se často pojí s jinými očními poruchami ve stáří, jako 
jsou katarakta nebo glaukom.
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Současné technologie 
a algoritmy měření 
zraku vs. konvenční 
subjektivní refrakce
V oboru optometrie je pro dosažení nejlepší zrakové ostrosti ne-
zbytný individuální přístup ke každému klientovi. Technologické 
možnosti neustále směřují ke zjednodušení nebo dokonce na-
hrazení lidské práce a rovněž v oční optice a optometrii usilují 
o vytvoření takových přístrojů, které by dokázaly plně nahradit 
subjektivní měření zraku. Tyto přístroje však mají určitá omezení. 
I přes jejich neustálé zdokonalování je pro maximální komfort 
vidění nutné nespoléhat se pouze na objektivní měření, ale 
vést s klienty dialog.  

Perfektně provedená 
subjektivní refrakce je stěžejní 
součástí měření zraku

Objektivní měření refrakčních vad 
se v  dnešní době stává standardem 
každého očního vyšetření. Důvodem 
je zejména jeho snadné provedení 
a  nezanedbatelná úspora času pro 
následnou subjektivní refrakci. Přístroj 
umožňující objektivní měření je dokon-

ce povinnou součástí každé optometri-
stické vyšetřovny. Ke správnému zjištění 
a vyšetření refrakční vady jsou důležité 
zkušenosti a znalost procesů, které se 
během měření v oku odehrávají, a jak 
pozorovaný obraz vzniká. Je zapotřebí 
posuzovat optický systém oka jako celek 
a  v  dalším kroku také jako jednotlivé 
součásti a jejich vliv na výsledné vidění. 
Některé přístroje dokážou o  oku říct 
opravdu mnoho informací a následná 

subjektivní refrakce je pak rychlejší 
a nepochybně také komplexnější. 

Než světlo dopadne na sítnici, kde 
dojde ke vzniku obrazu pozorovaného 
předmětu, musí projít několika úrov-
němi optických prostředí oka. Prvním 
optickým prostředím je rohovka, dále 
světlo prochází komorovou vodou, nit-
rooční čočkou a sklivcem. Důležitou roli 
mají také duhovka a zornice, která slouží 
jako clona vstupujícího světla do oka.

Precizní měření a výroba 
brýlové čočky

Refrakční vada oka vzniká porušením 
poměru mezi délkou optické osy a op-
tickou mohutností lomných prostředí.
Zjistit, kde dochází k  porušení tohoto 
poměru, je velmi důležité i  pro vý-
robu brýlových čoček. Ty mohou být 
vyprodukovány právě tak, aby některé 

auto:  
Libor PivoňkaOptometrie
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z  těchto vlivů zohlednily a  následně 
správně korigovaly s cílem dosáhnout 
nejlepšího možného vidění. Přesnější 
a  komplexnější měřicí technika tak 
v konečném důsledku umožní zjistit za 
kratší dobu více detailních informací 
o  vidění zákazníka a  zajistí tak i  lepší 
vstupní údaje pro subjektivní refrakci. 

Kdo lépe vidí, vidí více

Na trhu lze nalézt na příklad speciální 
aberometry, které měří oči nejen kom-
plexně, ale také každé jednotlivé oko 
zvlášť. Aberace je optická vada, která 
vzniká nestejným lomem světelných 
paprsků o různé vlnové délce a tímto 
měřením tisíců měřených bodů a kom-
binace několika měřicích systémů 
posuzuje přístroj každé oko dioptricky 
jako celek, a nikoliv jen v jednom bodě, 
a jak dokáže zpracovat příchozí světel-
né paprsky.

Příkladem může být DNEye® Scan-
ner Rodenstock, který reálně měří 
oko ve všech jeho rozměrech, a  po 
změření refrakčních hodnot pomocí 
Hartmann-Shackova senzoru a  Wa-
ve-Front analýzy, prověření průhled-
nosti celého oka – opacity a změření 
kompletní pachymetrie vyhodnotí 
výslednou objektivní refrakční hod-
notu celého očního systému. Na 
základě těchto a  dalších měření lze 
získat komplexní hodnoty pro zahá-
jení subjektivní refrakce a dále výrobu 

brýlových čoček. V tomto případě jsou 
při výrobě brýlových čoček Roden-
stock opět zakomponovány zjištěné 
parametry ze scanneru do výpočtu 
a výroby brýlových čoček a tím zajistí 
nositelům brýlí ostřejší vidění.

Objektivní a subjektivní 
měření zajistí nejlepší 
výsledky

Někteří výrobci přístrojového vybavení 
také přinášejí kombinace přístrojů na 
bázi aberometrů spojených s automa-
tickými foroptery. Výsledkem pak jsou 
přístroje, které pomocí přesnějšího 
měření a jednoduché reakce zákazníka 
poskytují výsledný údaj o refrakačních 

hodnotách konkrétního zákazníka. 
V  praxi tyto přístroje mohou dospět 
i  k  podobným výsledkům jako opto-
metrista, ale při různých odchylkách 
a  abnormalitách musí opět nastoupit 
vlastní subjektivní refrakce. Optimální 
je tedy osvědčená kombinace objektiv-
ního a subjektivního měření postavená 
na komplexním změření pomocí mo-
derního přístroje. Již zmíněný DNEye® 
Scanner nabízí širokou škálu měřených 
dat jako vstupní údaje pro špičkovou 
individuální optometrii. I přesto je však 
v  průběhu měření potřebná komuni-
kace a reakce klienta, kterou technolo-
gické algoritmy stále plně nenahrazují. 

Libor Pivoňka
Rodenstock ČR s.r.o.

obr. 1 Přístroj pro revoluční měření zraku DNEye® Scanner je velkým pomocníkem pro 
výrobu individuálních brýlových čoček.

BIOMETRICKÉ 
INTELIGENTNÍ BRÝLE
Podle změřených dat z DNEye® Scanneru 
a indivudálně vytvořeného biometrického 
modelu oka vyrábíme brýlové čočky 
pro ostřejší vidění každý den. 
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Myopie (krátkozrakost) je refrakční vada, kdy se rovnoběžné 
svazky přecházející do oka sbíhají v ohnisku před sítnicí a vytvá-
řejí neostrý obraz. Hlavním projevem je rozmazané vidění do 
dálky s dobrým viděním na blízkou vzdálenost, což se odvíjí od 
stupně krátkozrakosti. Progresivní myopie je podle zahraniční 
literatury uváděna jako myopické posunutí refrakce v určitém 
čase a její patologická forma je spojována s výraznými anato-
mickými změnami oka.  

Tento druh myopie se může navýšit až 
o čtyři dioptrie za rok, kdy ke stabilizaci 
většinou dochází až mezi dvacátým 
a třicátým rokem života. Myopie v tomto 
věku dosáhne při výše uvedené progresi 
velikosti –10 až –30 D. Progresivní myo-
pie vypadá na první pohled primárně 
jako dědičná vada, ale může být také 
spojována se specifickými syndromy 
pojivé tkáně, anebo se objeví sporadicky. 
Jakmile se jednou myopie vyskytne, má 
na rozdíl od astigmatizmu nebo hyper-
metropie tendenci nadále narůstat [2, 3].

Etiologie myopie

Myopie má multifaktoriální původ, kdy 
hlavní příčinou vzniku této vady je dě-
dičnost. Dítě narozené myopickým ro-
dičům má daleko větší predispozici pro 
vznik krátkozrakosti (45 %) nežli dítě, 
které bude mít jednoho rodiče s myo-
pickou vadou (26,2 %) nebo rodiče bez 
vady (7,3 %). Oko dítěte nebo mladého 
dospělého se stane myopickým, pokud 

dojde v jeho vývoji k selhání v procesu 
emetropizace [6].

Na vzniku této vady se výrazně 
podílí i  životní styl, zahrnující stravo-
vací návyky, množství venkovní aktivity 
a dokonce i dobu, kterou strávíme při 
práci/činnosti na blízkou vzdálenost. 
Důležitým aspektem je dodržování 
kvalitního osvětlení, nejlépe přiroze-
ného denního, a  to při jakékoliv čin-
nosti na krátkou vzdálenost. Vícečetné 
studie zaměřující se na děti ve školním 
věku, které byly zdokumentovány bě-
hem 150 let, poukázaly na spojitost 
mezi vývojem myopie a vzděláváním. 
Výzkum v severní Indii taktéž potvrdil, 
že hodiny psaní, práce na počítači 
a  sledování televize během týdne 
ovlivňovaly progresi myopie, na dru-
hou stranu více než dvě hodiny denně 
strávené venku měly protektivní vliv. 
Byl prokázán i vliv zimního období na 
růst očního bulbu a axiální délky oka, 
tudíž se znovu poukázalo na fakt, že 

snížené množství denního světla vede 
k progresi myopie [12,13].

Dalším rizikovým faktorem je stra-
vování, související s  narůstající pre-
valencí myopie. V  zemích osvojující si 
západní stravovací návyky, zahrnující 
velký příjem jídla s vysokou hodnotou 
glykemické zátěže – GL, která vypo-
vídá o  množství přijímaných sacha-
ridů, může dojít k  zvýšení incidence 
hyperglykemie, inzulinové rezistence 
a diabetu druhého typu. Při značném 
příjímání sacharózy dojde ke snížení 
citlivosti na inzulin a  k  blokaci vazby 
inzulinu na receptor [13].

Vědci Cordain a  kol. polemizují 
nad faktem, že vysoká hodnota gly-
kemické zátěže a  výsledné efekty 
hyperinzulinémie ovlivňují řadu růsto-
vých procesů vedoucí ke sklerálnímu 
růstu a tím i k zvýšenému riziku vzniku 
myopie [13].

Klasifikace progresivní myopie

Progresivní myopii můžeme (podle 
C. Donderse) klasifikovat do tří sku-
pin: stacionární myopie, dočasně 
progresivní myopie a  permanentně 
progresivní myopie. Stacionární myo-
pie vzniká v období vývoje a obecně 
se pohybuje v nízkých hodnotách (od 
–1,50 D až do –2,00 D). Během dospě-
losti zůstává stálá, avšak se zvyšujícím 
se věkem může klesat. Dočasně pro-

Progresivní myopie 
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gresivní myopie se objevuje během 
dospívání a progreduje až do pozd-
ních dvacátých let. Poté už nenastá-
vají změny v růstu vady. Permanentně 
progresivní myopie se rapidně zvyšuje 
od 25 do 35 let a v pozdějších letech 
už jen mírně [3].

Patologické projevy 
progresivní myopie

K obecným anatomickým projevům lze 
řadit ztenčenou rohovku, se kterou je 
spojována zvyšující se sklerální elasti-
cita nebo snížená oční rigidita (tuhost) 
a  dále hlubší přední komora. Čočka 
mívá větší predispozici k  dřívějšímu 
vzniku nukleární katarakty. Na rozdíl 
od emetropa myop akomoduje výrazně 
méně při pozorování předmětu mezi 
dalekým bodem a  okem. Vzhledem 
k nedostatečným stimulům akomodace 
je ciliární sval atrofický [4].

S narůstající dioptriemi se s krátko-
zrakostí pojí i patologické projevy, které 
nemusí být závažné, ale u progresivního 
typu myopie mohou zapříčinit rozsáhle 
změny. Patologické změny nastávají ve 
větší míře u myopie s degenerativním 
progresivním průběhem, kdy dioptrická 
hodnota dosahuje –6,00 D a více. Axiální 
délka bulbu činí přes 26 mm a charak-
teristické jsou degenerativní změny 
skléry, která má snížený průměr kola-
genních fibril a zúžené kolagenní svazky, 
také choroidea bývá tenká a v určitých 
oblastech chybějí cévy a  melanocyty. 
Bruchova membrána obsahuje řadu 
míst s rozštěpením, ztenčením a s pří-
tomností trhlin. Ztrátou části gangliových 
buněk je patrný úbytek senzorické části 
sítnice v makule [7].

Velmi patrné jsou změny ve ztenčení 
sítnice, jednak pigmentové epitelové 
vrstvy sítnice (RPE), tak senzorické 
části sítnice v  makule, způsobené 
absencí vrstvy gangliových buněk. Při 
oftalmologickém vyšetření nacházíme 
šikmý prostup cév branky zrakového 
terče s  viditelným srpkovitým lemem. 
Kolem terče se nachází depigmento-
vaná oblast (myopický kónus) anebo 
zjevné srpkovité atrofie v  temporální 
části. Hlavním příznakem degenerace 
je především zadní stafylom, z kterého 
se odvíjí stupeň chorioretinální atrofie 
a myopického kónusu [4].

Metody terapie progresivní 
myopie

Úsilí omezit progresi myopie v dětském 
věku nadále stoupá v důsledku rostou-
cího výskytu krátkozrakosti na celém 
světě a souvisejících komplikací ohrožu-
jících zrak. Intervence zaměřující se na 
snížení růstu vady v dětství zahrnují jed-
nak enviromentální aspekty, ale i brýle, 
kontaktní čočky a farmakologické látky. 
Největší účinek prokazuje v  poslední 
době atropinová léčba, která má jen 
mírné negativní účinky. Jedná se o nej-
efektivnější variantu u  dětí s  progresí 
minimálně –1,0 D (za rok) ve věkové 
kategorii 4–12 let, která napomáhá 
k částečnému snížení progrese myopie 
a růstu axiální délky oka. Mnohé studie 
srovnávají tři druhy koncentrací: 0,05 %, 
0,01 % a  0,025 %. Ideální množství 
atropinu se stále zkoumá, avšak slibné 
výsledky vykazuje léčba s 0,05% i 0,01% 
koncentrací [8].
Další optimální variantou pro terapii 
jsou bifokální nebo multifokální kon-
taktní čočky s přidanou adicí, fungující 
na základě periferního myopického 
rozostření. Velice efektivní v pozastaveni 
progrese myopie se v poslední době jeví 
metoda užití multifokálních měkkých 
čoček s rozšířenou hloubkou ostrosti.

Oproti nočním ortokeratologic-
kým kontaktním čočkám myopické 

kontaktní čočky pro kontrolu progrese 
jsou nošeny během dne a  fungují na 
předpokladu, že podnětem pro oči je 
rozostření obrazu na sítnici s hyperopic-
kým rozostřením buď centrálně, nebo 
periferně. Individuální síla profilu se 
u čoček liší, kontaktní čočka obecně za-
hrnuje pozitivní sílu ke snížení hypero-
pického rozmazání a přivodí myopické 
rozostření (defokus), anebo v případě, 
je-li prodloužená hloubka čočky. Profil 
čočky je navržen k optimalizování kvality 
sítnicového obrazu pro body na sítnici 
nebo před ní. Jiné studie uvádějí jako 
vhodnou metodu nejen multifokální 
čočky s periferní adicí, ale i druhy bifo-
kálních kontaktních čoček, které snižují 
nejen myopickou progresi (o  0,31 D), 
ale i  axiální elongaci (–0,12  mm) za 
dobu dvanácti měsíců [9, 10].

Jako radikální metodu pro zmírnění 
progrese myopie lze uvést skleroplas-
tickou operaci, která je efektivní u pa-
cientů s velkou patologickou progresí 
myopie. K zákroku je potřeba dárcov-
ská skléra, dura mater či apoplastický 
materiál. Tato metoda však neuchrání 
pacienta před vznikem Fuchsovy skvrny 
a nezastaví plně axiální růst oka. Indikací 
pro zákrok je vyšší myopie (≥ –6,0/–7,0 
D) a  nárůst refrakční vady od –1,0 D 
a více/rok [11].

Příkladem může být výzkum prove-
dený v Polsku, specifikovaný na 75 dětí 

obr. 1 Terapie progresivní myopie probíhá pomocí atropinové léčby.
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ve věku 6–10 let, které vykazovaly uve-
dené indikace. Děti byly rozděleny do 
dvou skupin. První kontrolní skupina 
zahrnovala 25 dětí (40 očí) s podobným 
refrakčním stavem a  axiální délkou, 
avšak nebyla u nich realizována sklero-
plastika, u druhé byl naopak proveden 
zákrok. Hodnotila se délka axiálního 
bulbu před plastikou a  deset let po 
operaci. Hodnocení probíhalo pomocí 
ultrazvukového vyšetření. Rovněž se 
vyhodnotila zraková ostrost, zorné 
pole a  tonometrie. U  operovaných 
pacientů průměrná axiální délka činila 
25,95 mm a deset let poté byla délka 
očního bulbu 26,97 mm, s průměrným 
zvýšením 1,03 (+/– 0,29) mm za rok. 
Ve srovnání s  neoperovanými dětmi, 
u nichž axiální délka činila 25,91 mm na 
počátku, avšak po letech se vyšplhala 
na 28,06 mm, což vykazuje průměrný 
nárůst 2,13 (+/– 0,3) mm. Vyztužením 
skléry došlo tedy k  mírnější progresi 
myopie než bez zásahu [11].

V názorech, jak nejlépe progresivní 
myopii řešit, se jednotliví odborníci roz-
cházejí. Avšak existuje řada metod, díky 
kterým lze mít tuto vadu pod kontrolou 
a  alespoň snížit její progresi. Pokud 
budeme problém ve zrakovém systému 
řešit u dětí v počátcích jeho vzniku, lze 
různými optickými či lékařskými me-
todami zlepšit kvalitu zrakové ostrosti 
a zamezit tak následným patologiím.

Bc. Kateřina Lebedová
katedra optiky, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci
foto: Mgr. Bc. Barbora Čáslavská
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Zraková 
neuroplasticita 
Pod pojmem neuroplasticita si lze představit veškeré funkční 
a strukturální změny v mozku, zraková neuroplasticita potom 
zahrnuje soubor těchto změn v rámci zrakové kůry. Jedná se 
o velmi přehlížené téma, které by však mohlo od základu změnit 
pohled na zrakovou terapii. 

Možnost vyvolat neuroplastické změny 
ve zrakové kůře by nám mohla pomoci 
k  nejlepšímu řešení amblyopického 
stavu oka, ale i jiných zrakových poruch. 
Tento článek má za úkol stručně sezná-
mit s tematikou zrakové neuroplasticity, 
o které pojednává rovněž má bakalářská 
práce [1], jež je rešeršním přehledem 
důležitých výzkumných aktivit a dosa-
vadních poznatků v této oblasti.

V  mládí je mozek velmi plasticky 
způsobilý, tato jeho schopnost přetr-
vává až do dospělosti a v určité míře 

je zachována až do stáří. Velikost neu-
roplasticity je velkou měrou podmí-
něna využíváním mozku. V dospělosti 
mozek prodělává podstatné změny 
v  uspořádání, učí se a  zanechává 
si notnou tvárnost, která reflektuje 
přicházející stimuly. Schopnost při-
způsobit se změnám v  neuronálních 
okruzích a jejich opravě při poškození 
si mozek udržuje až do stáří. O tomto 
chování podávají důkaz analýzy mozků 
osob, které se dožily pokročilého věku 
a  nedošlo u  nich k  jakýmkoli závaž-

ným změnám v možnostech pohybu, 
při zpracování informací, získávání 
poznatků a  v  procesech chápání. 
Výzkumem bylo potvrzeno, že velmi 
významnou roli hraje kognitivně sti-
mulující prostředí a  míra mentální 
činnosti, které se člověk věnuje [1].

Neuroplasticita zrakové kůry

Zraková kůra dospělých vykazuje určité 
projevy plasticity, jimiž jsou percepční 
učení a  adaptace, na které má však 
značný vliv také pozornost. Neuroplas-
tické změny jsou výsledkem souhry 
několika mechanizmů, jež zahrnují 
GABAergický systém, epigenetické fak-
tory, reakce mitochondrií a strukturální 
přetváření synaptických spojů [1].
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Projevy plasticity ve zrakové kůře
K  hlavním projevům zrakové neuro-
plasticity se řadí percepční učení, což 
je proces, kdy opakované nacvičování 
náročného vizuálního úkolu vede 
k významnému a trvalému zlepšování 
vizuálního výkonu za určitý čas. Tyto 
účinky na zrakovou kůru byly potvrzeny 
rovněž u dospělých jedinců [1]. Ve studii 
Schwartz a kol. [2] byla ke zhodnocení 
projevů této plasticity měřena nervová 
aktivita pacientů poté, co byli usilovně 
trénováni ve vizuálním úkolu, jako je 
např. rozpoznávání struktur a orientace 
při detekování stimulů.

Percepční učení těsně souvisí s po-
zorností. Pozornost je nepostradatel-
ná pro utvrzování paměťových stop 
a  v  podstatě všech ostatních forem 
učení. Jedním z cílů učení je uvolnění 
úkonu z  kontroly pozornosti, načež 
dochází k  jeho automatizaci. Systém 
pozornosti má také funkci vybírat re-
levantní informace a  odfiltrovávat ty 
irelevantní při zpracování vizuální scé-
ny. Zrakový systém upravuje obraz ze 
sítnice tak, aby co nejvíce zvyšoval jeho 
užitečnost pro jedince, často tak vznikají 
vjemy, které neodpovídají skutečnosti, 
jelikož tento systém neposkytuje kopii 
vnějšího světa, ale optimalizuje zdroje 
zpracování. Pozornost je pak příkladem 
této percepční optimalizace.

Dalším projevem zrakové neuro-
plasticity je adaptace. Pozorování urči-
tého vzoru či obrazce zpravidla snižuje 
citlivost při jeho vnímání a může vést 
také ke zkreslení vzhledu podobných 
vzorů. Adaptace může být krátkodobá 
(běžná) a  dlouhodobá. Krátkodobá 
adaptace vzniká při krátkých expozi-
cích (od milisekund po minuty) a jako 
klasický příklad je uváděna adaptace 
na světlo. Tato změna je však tak rychlá, 
že strukturální plasticitu nelze v tomto 
případě objasnit. V případě dlouhodo-
bé adaptace může být kauzální účinek 
trvalý a  změny mohou být určeny 
strukturální plasticitou, jež nastává po 
procesech učení. Vyskytuje se během 
delších časových úseků (od hodin po 
týdny nebo dokonce roky). Dlouhodobá 
adaptace byla popsána pro barevné 
vidění,  vnímání zkreslení (rozmazání) 
a kontrastní citlivost. Konkrétní příklad 
pro dlouhodobou adaptaci u  barev-
ného vidění nastane odstraněním 
stárnoucí krystalické čočky při operaci 

katarakty. Barevné vjemy jsou poté 
naprosto změněny a trvá velmi dlouho, 
někdy i několik měsíců po operaci, než 
si na ně pacient přivykne [1].

Typy zrakové neuroplasticity 
Z biologického hlediska jsou rozlišovány 
dva typy neuroplasticity ve zrakovém 
systému, a  to synaptická (funkční) 
a  strukturální. Ačkoli jejich hranice 
nejsou zcela formulovány, jako synap-
tická plasticita jsou označovány změny 
v aktivitě synapsí, které způsobují odliš-
nosti v synaptické účinnosti a chování. 
Strukturální plasticita zahrnuje změny 
v neuronální morfologii (axony a den-
drity), supresi, genezi nových neuronů, 
neuritů a vytváření synapsí [1].

Zraková plasticita 
u amblyopických dospělých

Amblyopie je klinicky definována jako 
snížená zraková ostrost navzdory opti-
mální korekci bez přítomnosti přetrvá-
vající oční patologie. Může postihovat 
jedno nebo obě oči. Vzniká kvůli na-
rušení normálního zrakového vývoje 
v dětství a doprovází ji jeden nebo více 
známých amblyogenních faktorů, jako 
jsou strabizmus, anizometropie nebo 
katarakta [1, 3].

Neuroplastické změny mozku se 
mohou objevit v jakémkoli věku, avšak 
s jinou časovou dotací a různým stup-

něm úspěchu. Uvádí se, že zraková 
neuroplasticita je nejvyšší v první deká-
dě života, a proto má v tomto období 
terapie amblyopie největší účinnost. 
Amblyopie u  dospělých byla obecně 
brána jako trvalý stav během pacientova 
života, avšak existuje řada studií, které 
toto tvrzení vyvracejí [1, 4].

Amblyopii lze také interpretovat 
jako následek nedostatku normální 
plasticity. Vizuální kortikální převaha 
lepšího oka vede k  odpovídající vi-
zuální deprivaci amblyopického oka. 
Při  vývoji mozku dochází ke zrání 
intrakortikálních inhibičních obvodů, 
což způsobuje ukončení plasticity pro 
oční dominanci ve vizuálním systému. 
V souladu s touto představou je možné 
u  dospělých jedinců zrakovou neu-
roplasticitu obnovit snížením úrovně 
této inhibice [1]. To bylo popsáno ve 
studii Mayi-Vetencourta a kol. [5], kde 
farmakologickým snížením inhibiční-
ho přenosu byla úspěšně obnovena 
plasticita oční dominance u dospělých. 
Intrakortikální inhibiční obvody jsou 
tedy klíčové při určování limitů korti-
kální plasticity [1]. 

Bylo zjištěno, že zraková ostrost může 
být u amblyopických dospělých také zlep-
šena opakovaným cvičením náročného 
percepčního úkonu. Jelikož zdokonalení 
vizuální funkce přetrvávalo i po cvičení, 
tím pádem percepční učení nebylo jen 
dočasnou adaptací, což potvrzuje pří-
tomnost kortikální zrakové plasticity [1].

obr. 1 Campbellův zrakový simulátor (CAM).
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Zraková terapie

Aktivní vizuální trénink a  rehabilitace 
u  pacienta způsobují tvorbu nových 
nervových drah v primární a sekundární 
zrakové kůře. Bylo objeveno, že mno-
hem větší vliv na rekonvalescenci oční-
ho patologického stavu má pacientova 
pozornost, se kterou úkol vykonává, než 
pouze jeho věk.

Cílem zrakové terapie je zlepšovat 
kvalitu pacientova života. Zkoumané 
přístupy na podporu zrakové plasticity 
se zhruba dělí do dvou hlavních oblastí: 
na tréninkem vyvolané učení a farma-
kologické stimulace. Samostatně, ale 
i jejich kombinace jsou potom využívá-
ny k léčbě amblyopie u dospělých [1].

Farmakologické stimulace
Mezi stimulanty neuroplasticity se 
řadí látky jako citalopram, sulpirid, 
nimodipin, haloperidol a  dále látky, 
které působí na dopaminergní sys-
tém, glutamátový systém, adrenergní 
systém a GABA receptory (memantin, 
abektofen, diazepan) [1]. 

Při experimentální terapii dospělých 
amblyopů byla využívána tato farmaka: 
Cognizin a  Prozac. Cognizin aktivuje 
reparaci kognitivních funkcí u  stavů 
po centrálních mozkových příhodách, 
u neurogenerativních onemocnění a dal-
ších věkem podmíněných změn. Prozac 
snižuje intrakortikální inhibice a stimuluje 
tvorbu nových synapsí zvýšenou produkcí 
neurotropického faktoru [6].

Zrakový trénink
Ke konkrétním příkladům zrakového 
tréninku zacíleného především na 
percepční učení patří cvičení na Camp-
bellově zrakovém simulátoru (CAM). 
Při tomto cvičení je zdravé oko zakryto 
okluzí a amblyopické oko je zapojeno do 
tréninku. Jedná se o sledování pomalu 
rotujících terčů s  černobílými pruhy 
nebo šachovnicemi s  velmi vysokým 
kontrastem po dobu 7 minut. Vedle 
profilu podnětu je značně důležitá i jeho 
intenzita. Terapie je založena na opaku-
jící se stimulaci jednoduchými zrakovými 
podněty, které jsou zacíleny na neurální 
struktury, zpracovávající nevědomé 
rozdělování textur obrazu. Cvičení by 
mělo mít pozitivní vliv na centrální fixaci, 
kontrastní citlivost a  zrakovou ostrost 
amblyopického oka [7, 8].

V poslední době lze přiřadit ke zra-
kovému tréninku i  hraní videoher. 
Bylo potvrzeno, že vyvolávají kortikální 
plasticitu a  zlepšují prostorové vidění 
u  amblyopických dospělých [1, 9]. 
U akčních videoher je předpoklad, že 
se vidění zlepší zapojením mechani-
zmů pozornosti. Jiný přístup byl zvolen 
ve speciálně vyvinuté verzi videohry 
Tetris, která vyžaduje spolupráci obou 
očí, avšak stále se zaměřuje na léčbu 
amblyopie. Každému oku je promítán 
stejný obraz pouze s  rozdílným kon-
trastem, zdravému oku se sníženým 
a  amblyopickému se zvýšeným. Po 
hraní této hry jednu hodinu každý den 
po dobu dvou týdnů vykazovali jedinci 
podstatně větší zlepšení zrakové ost-
rosti a stereopse, než když bylo tréno-
váno pouze amblyopické oko při úplné 
okluzi oka s lepším vizem [3].

Závěr

Závěrem bych chtěla podotknout, že 
zkoumání zrakové neuroplasticity by 
mohlo vést k  obrovským úspěchům 
v léčbě očních onemocnění a ve vizu-
ální terapii. Při správném porozumění 
aktivaci či inhibici plastických změn 
ve zrakovém systému bychom byli 
schopni vytvořit dokonalý trénink 
pro různé zrakové poruchy, nebo 
nově vyvinutou farmakologickou sti-
mulací dosáhnout podobně dobrých 
výsledků.

Bc. Lucie Jeřábková
katedra optiky, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci
foto: Mgr. Anastasia Litvintseva, Oční 
centrum, s.r.o., Šternberk
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RELAXACE OČÍ  
V DIGITÁLNÍM  
SVĚTĚ 

Lidé tráví 8 – 10 hodin denně sledováním obrazovek telefonů, počítačů, tabletů, televize a dalších 
digitálních zařízení anebo pracují na blízkou pohledovou vzdálenost. Delší čas strávený před obra-
zovkami má za následek námahu očí, která se projevuje příznaky jako jsou pálení očí, rozmazané 
vidění, bolest hlavy. Tyto potíže mohou nastat i po pouhých dvou hodinách práce s digitálními za-
řízeními. Pokud dochází ke změně mezi pohledovými vzdálenosti je situace ještě horší, protože si 
oči vůbec neodpočinou. 

Podle poslední studie1) se v 84 % případů závažnost příznaků námahy očí sníží při nošení Hoya brý-
lových čoček s podporou akomodace.

Hoya SYNC III jsou vylepšené jednoohniskové čočky, které mají dioptrie na dálku a „boost zónu“  
v dolní části čočky, optimalizované pro každodenní způsob použití.

Boost zóna lehce zvyšuje dioptrie – a tím podporuje uvolnění akomodace, takže nezatížené ciliární 
svaly mohou snáze zaostřovat, protože se uvolnilo jejich napětí. 

Sync III - 5   
(+0.57)

Sync III - 9   
(+0.95)

Sync III - 13   
(+1.32)

Nevykazuje žádné nebo 
minimální známky pocitu 
napětí v očích

Vykazuje minimální až mírné 
známky pocitu napětí v očích

Vykazuje mírné až vážné 
známky pocitu napětí v očích

Stráví 2 a více hodin před digitálními
obrazovkami nebo činnostmi na blízko

Stráví 2 a více hodin před digitálními
obrazovkami nebo činnostmi na blízko

Stráví 2 a více hodin před digitálními
obrazovkami nebo činnostmi na blízko

Indikace věku 13-25 let

Indikace věku 25-35 let

Indikace věku 35-45 let

Jako ideální kombinaci doporučujeme SYNC III s povrchovou úpravou BlueControl 

Vzhledem k posledním poznatkům, kdy byl prokázán možný negativní vliv modrého světla na cir-
kadiánní rytmus člověka, doporučujeme jako ochranu zvolit brýlové čočky se speciální úpravou 
BlueControl. Ve spojení SYNC III s povrchovou úpravou BlueControl dostanete ultimátní pracovní 
brýle do digitálního prostřední s ochranou proti modrému světlu z displejů, a zároveň si vaše oči 
díky boost zóně odpočinou při častých změnách pozorovací vzdálenosti.

1) Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, str. 25-28
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30 let úspěšného budování

V  tomto roce slaví celá naše republika  
30. výročí vyvrcholení národně osvoboze-
neckého boje našeho lidu a osvobození naší 
vlasti slavnou Sovětskou armádou.

I bez růžových brýlí musí dnes každý 
uznat, že Československo současnosti je vy-
spělou zemí s rozvinutou výrobní základnou 
a dobrou životní úrovní. To zvláště vyniká 
při současných hospodářských potížích 

v ostatním kapitalistickém světě. Rok 1975 
je posledním rokem páté pětiletky, která je 
charakterizována dosud nejrychlejší dyna-
mikou za uplynulých 30 let našeho socia-
listického průmyslu. Tak tomu je i v oboru 
brýlové optiky a mechaniky, kde dědictví 
z okupace bylo velmi skromné, roztříštěné 
a bez kvalifikovaných kádrů.

Jedině v Turnově mohla po osvobození výro-
ba brýlové optiky a mechaniky částečně navázat 
na předválečnou tradici. V Nýrsku, kde v letos 
oslavují 80 let výroby brýlové optiky, byla sice 

Půl století 
s časopisem Česká 
oční optika
1975

Historie autor: redakce
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dlouholetá tradice, ale po odsunu Němců v roce 
1945 bylo české osazenstvo závodu úplně nové, 
bez větších zkušeností ve výrobě.

V období první pětiletky nastala určitá 
konsolidace a stabilizace výroby, následující 
léta znamenala značný rozvoj výroby celého 
oboru. Technický rozvoj se postupně zamě-
řil na mechanizaci a automatizaci výroby. 
Byla přijata celá řada opatření ke zvýšení 
produktivity práce. Byl podstatně rozšířen 
sortiment brýlových obrub, kde vedle běž-
ně používaného celuloidu byla zavedena do 
výroby acetátcelulóza.

U brýlových obrub byla zvýšena technic-
ká i výtvarná úroveň. Byl postupně zvětšen 
průměr u sférických skel na 56 mm a u to-
rických skel byla výroba o průměru 60 mm. 
Sortiment rozšířila i skla absorpční Rozalin 
z tuzemské suroviny. Je třeba připomenout 
i výrobu měkkých kontaktních čoček v n. p. 
ERGON v Praze, které si získávají své místo 
v naší zdravotnické službě.

Tato krátká bilance 30 let prokazuje 
správnost cesty nastoupené v roce 1945.

J. Braun, VHJ Spofa
 

Problémy inovace brýlových obrub
Nové typy pro rok 1976

Jestliže se o důležitosti inovace nikdo ne-
odváží pochybovat ve všeobecné rovině, pak 
při jejím prosazování naráží jak výrobce, tak 
distributor na různá úskalí. Při prosazování 
novinky se v postupných etapách od vývoje 
modelu přes různé fáze schvalovacího říze-
ní, stanovení technických i ekonomických 
parametrů, výrobu přípravků zapracování 
dělníků atd. vždycky vyskytnou větší i menší 
problémy. Dílčí zdržení se sčítají a rezultují 
např. u našeho hlavního dodavatele brýlo-
vých obrub, n. p. Okula Nýrsko, v přibližně 
roční dobu vývoje nového druhu výrobku, 
což je v současné době snad největší slabi-
nou našeho partnera.

V distribuci má zavádění nových výrobků také 
celou řadu problémů poněkud skrytější povahy.

Především je třeba říci, že výrobní podnik 
zařadí nový model do výroby až po závazné 
objednávce z naší strany. Zboží objednané 
u tuzemského výrobce např. v  lednovém 
termínu nelze dodat do prodejní sítě dříve 
než v červenci. U nově zaváděných modelů 
to však značí, že pro první dva kontraktač-
ní kvartály objednáme řádově 10 000 ob-
rub určitého typu, aniž pro jeho prodejnost 
máme jakýkoli jiný podklad kromě vlastního 
odhadu. Riziko vzniku neprodejných zásob – 

a to je, ať chceme, nebo nechceme, neodmy-
slitelným průvodním jevem inovace – nese  
n. p. Oční optika.

K vyřazování starších typů vede ceno-
tvorné orgány i ochrana spotřebitelů. Stanoví 
pro dražší obruby určitou horní mez počtu 
kusů dodaných na tuzemský trh. Tohoto li-
mitu bylo již dosaženo u deseti modelů ace-
tátových brýlí. Uplatněním tohoto opatření 
mohou vznikat mrzutosti a konflikty, jeho 
zásadní správnost však jistě každý uzná. 
Spokojenost uživatele brýlí však nepramení 
přece pouze z toho, že dobře vidí. Rád brýle 
nosí a cítí se v nich dobře také proto, že si 
je sám vybral, že dokreslují jeho osobnost. 
A je nanejvýš lidské, že každý z nás se nerad 
setkává s reprodukcí své osobnosti tak říkajíc 
na každém rohu.

J. Sucharda, vedoucí zásobovacího závodu  
n. p. Oční optika 
 

Zkušenosti s aplikací soustružených gelo-
vých kontaktních čoček

Gelové kontaktní čočky vyráběné soustruže-
ním z tvrdého bloku mají ve srovnání s čoč-
kami litými některé výhodnější vlastnosti, 
které lépe uspokojují nároky oftalmologa na 
přesnost a jednoznačnost aplikace i nároky 
pacienta na zrakovou ostrost, stabilitu vidě-
ní a na snášenlivost čoček.
Aplikace soustružených čoček běžně ozna-
čovaná jako plošná je v přímém protikladu 
ke strmé aplikaci čoček litých. 
Správně zvolená soustružená kontaktní 
čočka musí být dobře centrována kolem 
limbu. Nedráždí, lehce se pohybuje při mr-
kání od ½ až 1 mm, při posunutí z rohovky 
se pružně vrací do centrální polohy. Vizus je 
ihned po nasazení optimální. Keratometrický 
obraz není deformován.
Snášenlivost soustružených kontaktních čo-
ček je výborná, délka nošení je proti čočkám 
litým prodloužena. Pacienti ani při celo-
denním nošení nepozorují Sattlerův závoj 
a duhové kruhy, a to ani ti, kteří tento jev 
při nošení čoček vyráběných odstředivým 
litím pozorovali.
Všichni nositelé litých kontaktních čoček, 
jimž jsme aplikovali čočky soustružené, 
hodnotili zcela jednoznačně zlepšení vizu. 
Zvláště pacienti s většími nároky na zrako-
vou ostrost dávají přednost čočkám soustru-
ženým před litými.

Jan Sucharda
Oční optika, n. p. Praha



Společnost Essilor Optika Česká republika představila začátkem října svým klíčovým  
obchodním partnerům partnerský program pod názvem „Essilor Experts program“, jehož 
smyslem je dlouhodobě poskytovat profesionálům v oblasti optiky a optometrie podporu 
v prodeji prémiových brýlových čoček.

ESSILOR EXPERTS EVENTESSILOR EXPERTS EVENT

Stalo se tak u příležitosti 1 # Essilor Experts eventu 
v malebném prostředí golfového resortu v Předboji 
nedaleko Prahy. Pan Miloslav Šefl, obchodní mana-
žer, se také podělil s publikem o  poslední trendy v ob-
lasti optického trhu v zahraničí a v České Republice  
a představil priority do konce roku a na nový rok 2022. 
Monika Spálavská, marketing manažerka, předsta-
vila podzimní mediální kampaň na podporu značky 
brýlových čoček Varilux a Transitions a pozvala zákaz-
níky na světový virtuální summit na podporu progre-
sivních čoček Varilux. 
V rámci workshopu na nejnovější Essilor přístroje, de-
mostrovali Roman Heinz, produktový specialista  
a trenér a Milan Terš, manažer divize Essilor Instru-
ments, výhody těchto novinek. Zákazníci si mohli na 
místě vyzkoušet veškeré funkce a výstupy nejpřesněj-
šího měření zraku.  

Celým večerním programem provázel oblíbený mode-
rátor Libor Bouček, který dodal večeru jedinečnou  
atmosféru, a o hudební zábavu se pak postarala  
hudební skupina Josefina Duo. 

Druhý den se ubíral ve znamení golfové akademie, kde 
si mohli zákazníci vyzkoušet a osvojit golfové techniky 
pod vedením profesionálních trenérů nebo si zahrát 
golf na 9-ti jamkovém hřišti. Někteří využili krásného 
okolí k procházce kolem golfového resortu a služeb  
fotografa, který jim zhotovil památečné fotografie 
v krásné scenérii golfového hřiště. 

Všichni jsme si toto setkání velmi užili, nejen protože se 
konalo po delší odmlce díky epidemiologickým opat-
řením, ale díky krásnému počasí, které stálo na naší 
straně. 

Těšíme se, že v tomto 
duchu se budeme se 
zákazníky setkávat  
i nadále, protože sdí-
lení informací, zku-
šeností a nápadů je 
klíčem k dlouhodo-
bému růstu. 

Essilor tým
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Veletrh opti 2022: 
Příští veletrh opti, ekonomický motor a mezinárodní platforma pro optický 
průmysl a design, se bude konat od 14. do 16. ledna 2022 na výstavišti 
v Mnichově. Bettina Reiter, vedoucí manažerka veletrhu opti, popisuje, jak 
vidí úlohu veletrhů v budoucnosti. V rozhovoru také prozradila, co můžeme 
očekávat od opti 2022.

Na co může optický průmysl těšit na opti 2022?
Využili jsme neslavný rok 2020, ve kterém musel být 
veletrh opti poprvé ve své historii zrušen, abychom 
naše klíčové kompetence, konkrétně organizaci 
a pořádání živých akcí, přizpůsobili pro budouc-
nost. Vyhodnocujeme jednotlivé oblasti veletrhu. 
Nejdůležitější je prospěch zákazníka, který nesmí 
zůstat na virtuální trase. Posledních několik měsíců 
jsme využili k zefektivnění a zjednodušení procesů 
pro účastníky veletrhu. Například jsme plně digi-
talizovali celou oblast zákaznických služeb pomocí 
našeho portálu vystavovatelů.

Jakou zpětnou vazbu jste obdrželi v diskusích 
ohledně významu dnešních veletrhů?
Vidíme, že všichni zástupci optického průmyslu 
se nemůžou dočkat, až se konečně znovu setkají 
tváří v  tvář. To je to, co platí pro důvěryhodné 
a úspěšné podnikání. 

Znamená to, že se veletrh opti 2022 v Mnichově 
skutečně uskuteční?
Ano, samozřejmě! Jak s jistotou přijde rok 2022, 
tak se jistě bude konat opti. Plánujeme živou 
akci, kterou doprovodí digitální nabídka v rám-
ci příprav, v  průběhu veletrhu a  také po něm 
a zajistí tolik potřebnou intenzivní výměnu mezi 
průmyslem a obchodem. Kromě toho garantu-
jeme vystavovatelům i návštěvníkům bezpečný 
veletržní průběh: implementovali jsme všechna 
hygienická opatření, vstup na veletrhu budou 
mít povolen očkovaní, testovaní anebo ti, kteří 
prodělali nemoc. Vše také přizpůsobíme aktuální 
situaci v lednu 2022.

Představte prosím opti 2022.
Veletrh opti nikdy nebyl rutinou, i tento ročník se 
bude lišit od všech předchozích. Optika totiž hodně 
podléhá novým trendům a očekává inovace. Zde 
se na nás vystavovatelé mohou spolehnout: ladíme 
hlavní témata, koncepty a nápady s potřebami obo-
ru. To, co se v zásadě ukázalo jako velmi efektivní, je 
jasný a strukturovaný koncept. Tohoto se budeme 
držet i na opti 2022, veletrh bude tematicky struk-
turovaný do čtyř veletržních hal.

Jak si myslíte, že bude opti vypadat za deset let?
Naší hlavní činností je spojovat lidi a  to bude 
v  centru naší pozornosti i  v  budoucnu. Už se 
však nevidíme jen jako poskytovatel prostoru 
pro stánek, ale jako dirigent všestranného or-
chestru. Trend k tomu již byl, ale pandemie ho 
umocnila. Jako organizátor stojíme před radikální 
změnou, která vychází ze základní lidské potřeby 
a myšlenky veletrhů: veletrhy jako platforma pro 
komunikaci a výměnu podnětů. Stejně jako před 
tisíci lety bude i za deset let hlavní potřebou lidí 
vzájemná osobní komunikace. Stírají se hranice 
mezi vystavovateli a návštěvníky. Veletrhy budou 
mít pravděpodobně více konferenční charakter, 
což znamená, že každý účastník bude partnerem 
na trhu, zapojí se a bude pomáhat utvářet svůj 
byznys. K tomuto účelu budou k dispozici také 
digitální nástroje, které tyto interakce propagují 
a posilují. Veletrh budoucnosti ve své podstatě 
zůstane tím, čím vždy byl: místem pro setkávání.

Vstup na veletrh mají povolen návštěvníci 
s platným testem, očkovaní anebo s prodělanou 
nemocí.

Veletrhy autor:  
redakce
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ZAMĚŘENO NA
BUDOUCNOST!
#optipeoplebusiness

14. – 16.
L E D N A
Výstav i š t ě 
Mnichov
www.opti.de

opti22_Anz_210x297_Ceska_CZ.indd   1opti22_Anz_210x297_Ceska_CZ.indd   1 06.10.21   14:3306.10.21   14:33



52

Chytré brýle pro kutily
V čísle 3 našeho časopisu popsal Aleš Sirný směry, kterými se v současnosti 
ubírá vývoj chytrých brýlí. Zatím se však jedná většinou o velmi drahou záleži-
tost. Existuje ale i jedna výrazně levnější cesta.

Samson March, elektroinženýr a  produktový 
designér z  Chicaga, je nadšeným kutilem. Již 
dříve na internetu zveřejnil návod, jak si vytvořit 
vlastní chytré hodinky. Nyní k němu přidal i návod 
na chytré brýle.

Jeho základní myšlenkou bylo, že když se 
pěšky pohybujeme po méně známých místech ve 
městech, neustále se díváme na mapu v mobilu, 
abychom věděli, kde jsme, a  neminuli žádnou 
odbočku. Zároveň však nestíháme řádně sledo-
vat svoje okolí. Rozhodl se proto vyrobit chytré 
sluneční brýle, které budou propojeny s mapami 
v iPhonu. Jeho brýle mají ve stranicích zabudova-
né LED diody a fungují tak, že na chodce blikají 
modrým světlem pro změnu směru doleva, nebo 
doprava, popř. zeleným světlem, když člověk 
dorazí do cíle. To vše chodec periferně sleduje, 
světýlka ho nijak neruší.

March si jako správný kutil vyrobil CNC obrá-
běním i brýle, což je krok, který se dá přeskočit. 
Sám si naprogramoval i aplikaci na jejich spáro-
vání s mapovou aplikací v  iPhonu. Celý proces 
konstrukce svých chytrých brýlí zaznamenal krok 
po kroku textově i výstižnými obrázky a videi na 
Imgur a  na GitHubu zveřejnil software – apli-
kaci pro iOS a její kód, plány hardwaru, seznam 
součástek a soubory CAD potřebné k vytvoření 
rámu brýlí. Podle jeho soupisu by se měla cena 
součástek pohybovat okolo 20 dolarů.

March ve svém textu píše, že výroba chytrých 
brýlí i psaní software byla pro něj čistá radost. My 
v redakci věříme, že stejnou radost přinese i kutilům 
z řad našich čtenářů.

Foto: https://imgur.com/gallery/8lY43kp

Brýle vyrobené 
Samsonem 
Marchem.

Zajímavosti autor: redakce
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Společnost Rodenstock se neustále rozvíjí 
a i do budoucna plánuje různé nové 
pozice. Pokud máte zájem, zašlete nám 
svůj životopis. Není podstatné odkud jste. 
Těšíme se na Vaše kontakty.

Kontakt:  Lucie Zíková, HR Specialist
Telefon: +420 777 358 089
E-mail: personal@rodenstock.cz

na brýlové čočky pro region Praha, 
střední a východní Čechy.

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE

MÁTE RÁDI NOVÉ TECHNOLOGIE?

JSTE OČNÍ OPTIK NEBO OPTOMETRISTA?

BAVÍ VÁS OBCHOD?

CHCETE PRACOVAT PRO SVĚTOVOU ZNAČKU?

Přední německý výrobce brýlových čoček a obrub, 
firma Rodenstock, hledá posilu do svého 
týmu na pozici: 



Porsche Design - Rodenstock
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Sandra Harmincová
HR ředitel (lidské zdroje)
FOKUS oční optika

již několik desetiletí poskytuje FOKUS optika
stabilitu a má dobré jméno na slovenském
a českém trhu i přes těžký čas. Už generace
navštěvují naše prodejny, kde se snaží naši
odborníci pomáhat zákazníkům lépe vidět.

Milí optici,
optometristé,

Optika je povolání, které si vybírá člověka a láska
k ní se generačně dědí. Považujeme za naši odpovědnost
podílet se na vzdělávání mladých optiků a optometristů od jejich
počátku ve spolupráci se školami. Dbáme na to, aby u nás
pracovali motivováni zaměstnanci, kteří ovládají své řemeslo
a poskytují nejlepší péči o naše zákazníky.
Navzájem si důvěřujeme, a proto jsme uvedli do praxe několik
nápadů našich kolegů a necháváme na nich, jaké zboží
si vyberou do své optiky.

Pracujeme se špičkovými produkty značky Nikon, kterých jsme
exkluzivním prodejcem a distributorem na českém i slovenském
trhu. Tvoříme systém odměňování, aby naši zaměstnanci byli
odměňováni spravedlivě za jejich práci, loajalitu a proaktivitu.
Snažíme se pro naše kolegy vytvořit nejlepší podmínky, které jim
pomáhají v jejich práci najít nejlepší řešení pro zrak našich
zákazníků.
Ve FOKUSu jsme jedná velká rodina a rádi bychom
ji rozšířili o další členy, kteří dělají svou práci srdcem.

HLEDÁME
DALŠÍ ČLENY

FOKUS RODINYDO NAŠÍ

Pojďte s námi předávat tradice
optiky dalším generacím

a pomáhat lidem lépe vidět.

NÁSTUPNÍ BONUS

na pozicích
optometristů

50.000 Kč
NÁSTUPNÍ BONUS

na pozicích
optiků

25.000 Kč

Kde aktuálně hledáme optiky a optometristy:
Praha, Cheb, Brno, Teplice, Most, Plzeň, Ostrava, Hodonín,
Pardubice, Liberec, Kolín, Mladá Boleslav, Dačice, Příbram,
České Budějovice, Třebíč, Jihlava, Písek.

VÍCE INFORMACÍ: Zuzana Kalvasová +420 702 151 417



Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM 
poskytují mimořádný komfort a ostré, stabilní vidění, takže si vaši 

klienti mohou svobodně užívat aktivní a vyvážený život. 

Promluvte si se svými klienty ještě dnes o výhodách kontaktních čoček 
ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM.
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Individuální kontaktní 
čočky byly u stříbra na 
LOH v Tokiu
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy 
Tomáše Pospíchala, který se specializuje na sportovní optometrii, 
že má v péči na zrakový trénink olympijského vítěze z Pekingu 2008 
Davida Kosteleckého a že ho připravuje na olympiádu do Tokia 2020.

Problémem byl vyšší astigmatizmus 
u  Davida Kosteleckého, který chtěl 
u  nás zkusit korigovat pomocí indi-
viduálních kontaktních čoček. David 
Kostelecký měl již zkušenost s  RGP 
sklerálními čočkami, které řešil v roce 

2016 u specialisty-optometristy ve Švý-
carsku. Tyto čočky používal čistě jen na 
závody. Jejich snášenlivost byla dobrá, 
ale nehodily se k celodennímu nošení.

David Kostelecký u  nás v  prosinci 
2019 absolvoval vstupní vyšetření, které 

zahrnovalo WAVE analýzu, topografie 
OPL na keratografu 5 a  kontrolu na 
štěrbinové lampě.

Jeho tehdejší brýlová  
korekce byla:
OP –0,50 cyl –2,50 ax 170° 
OL –0,25 cyl –3,00 ax 5°
Vizus v brýlích ...1,25
WAVE analýza AR
OP 0,00 cyl –2,75 ax 171°
OL –0,25 cyl –3,00 ax 5°

Kontaktní čočky autor: 
Bc. Daniel Mrva
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Individuální měkké  
kontaktní čočky

Jako problematické se ukázaly ploché 
rohovky, jejich větší průměr a vyšší cy-
lindrická hodnota.

Ze zjištěných dat vyplynula jasná 
volba, a to individuální kontaktní čočka. 
David Kostelecký měl do té doby zkuše-
nosti pouze s RGP čočkou. Přál si také, 
aby mohl kontaktní čočky nosit více, 
a to nejen na závody, ale i na tréninky, 
závodní přípravu nebo i na zrakový tré-
nink. Jako nejvhodnější řešení jsme vy-
brali individuální měkké kontaktní čočky. 
U našeho dodavatele v Německu jsme 
objednali pár soustružených ročních in-
dividuálních čoček, vyráběných na zákla-
dě dioptrických hodnot, topografie OPL, 
corneo-sklerálního profilu a algoritmic-
kých přepočtů. Kontaktní čočky dorazily 
v lednu 2020 a ihned jsme se domluvili 
na jejich aplikaci koncem ledna.

Aplikované individuální čočky
Typ Conform-B  
DT Bc. 9,0 Dt 14,40 Do 12,70
OP –0,50 cyl –2,50 ax 170°
OL –0,25 cyl –2,75 ax 5°
Materiál: vysoce propustný hydrogel
Vizus OPL 1,50

Subjektivně byla snášenlivost kontakt-
ních čoček okamžitá, po hodinové adap-
taci a kontrole aplikace paralelní, slzný 
film stabilizovaný, pohyblivost optimální 
a hlavně spokojený David Kostelecký.

Individuální kontaktní čočky Davidu 
Kosteleckému pomohly při zrakovém 
tréninku se sportovním optometristou 
Tomášem Pospíchalem v SportSenses 
Brno, který koučoval jeho zrak. Vý-
sledek všichni známe a  kdo sledoval 
finálový rozestřel mezi Davidem a Jiřím 
Liptákem, dá mi za pravdu, že se jed-
nalo o krásný sportovní zážitek.

Nejvíc mne potěšila děkovná sms 
zpráva z  Tokia, ze které si dovolím 
citovat: „Vaše kontaktní čočky byly 
u toho!!!“ Ještě jednou gratuluji Davidu 
Kosteleckému k získání stříbrné medaile 
a věřím, že se všichni těšíme i na Letní 
olympijské hry v Paříži 2024.

Bc. Daniel Mrva
registrovaný optometrista, BM OPTIKA 
Kopřivnice
poskytovatel zdravotních služeb

foto: 
archiv autora a archiv Davida Kosteleckého
redakční poznámka:
Použitá data a informace jsou uvedeny se 
souhlasem Davida Kosteleckého.

obr. 1  David Kostelecký v akci na olympijských hrách v Tokiu 2021.

obr. 2  Topografie OL.

obr. 3  Topografie OP.
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Představujeme 
MyDay® multifocal
V naší pozvolna stárnoucí populaci se u stále více lidí projevuje 
presbyopie a s ní i potřeba řešit obtíže s viděním při změnách 
pohledových vzdáleností. V této situaci je navíc stále více uživa-
telů kontaktních čoček, kteří si i nadále chtějí užívat jejich výhod.

Z  dotazování mezi očními specialisty 
i  uživateli multifokálních kontaktních 
čoček vyplynulo, že obě skupiny za 
nejdůležitější považují ostré vidění na 
všechny vzdálenosti – blízké, střední 
i vzdálené. Pro oční specialisty je také 
důležitá snadná a  úspěšná aplikace, 
která umožní řešit více zákazníků na 
multifokální čočky během menšího 
počtu návštěv.

Kontaktní čočky MyDay® 
multifocal

Nové jednodenní silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky od CooperVision při-
nášejí hned tři nová řešení v  korekci 
presbyopie. Za  prvé, jde o  evoluci 
v konstrukčním systému multifokálních 
čoček. Za  druhé, MyDay® multifocal 
znamenají posun směrem k jednodušší 
aplikaci. A za třetí, evoluci z hlediska šíře 
dostupných parametrů – k  dispozici 
jsou nyní sférické, torické a multifokální 
čočky. Všechny využívají stejnou tech-
nologii Aquaform®, kdy molekuly vody 
jsou pevně vázány na strukturu silikon-
-hydrogelového materiálu a podporují 
tak dlouhotrvající pohodlí.

MyDay® multifocal využívají Binocu-
lar Progressive System™ – tedy různé 

kombinace konstrukcí čoček k  opti-
malizaci vidění při rozvoji presbyopie.
Vycházíme ze skutečnosti, že s vývojem 
presbyopie se také mění potřeby těchto 
zákazníků. Pro ranou presbyopii s po-
třebou adice do 1,25 D proto používáme 
u obou očí asférický design s centrem 
do blízka a nízkou adicí. Taková čočka 
má širokou oblast pro vidění do dálky 
s optickou progresí do oblasti na čtení – 
je ideální pro zachování jasného vidění 
na dálku při  přechodu z  jednoohnis-
kových na multifokální kontaktní čočky, 
stejně jako první volba pro začínající 
presbyopy.

Při prohloubení potíží do blízka, 
zhruba pro adice +1,50 až +1,75, po-
necháme čočku s nízkou adicí na domi-
nantním oku a na oku nedominantním 
ji nahradíme jinou konstrukcí – čočkou 
s posílenou a rozšířenou centrální ob-
lastí na čtení, označenou jako medium.

Pro presbyopa s potřebou řešit adici 
2 a  více pak kombinujeme na domi-
nantním oku stále čočku s nízkou adicí 
a  širokým zorným polem na dálku se 
zcela specifickým designem čočky na 
nedominantním oku. Ten má centrální 
sférickou oblast na čtení, kterou ná-
sledují dvě optické zóny na dvě různé 
střední vzdálenosti, a  ještě více do 
periferie pak zóna na dálku. Snahou je 

co nejvíce na nedominantním oku pod-
pořit ostré vidění na různě blízké vzdá-
lenosti a přitom binokulárně zachovat 
dobrou zrakovou ostrost do dálky.

Když jsme v klinických hodnoceních 
sledovali úspěšnost aplikací čoček podle 
doporučeného postupu, v 83 % případů 
bylo dosaženo úspěchu hned na první 
pokus. Pokud přidáme uživatele s potře-
bou drobné optimalizace, dosáhli jsme 
98% úspěšnosti s jedním či dvěma páry. 
Proces výběru je ještě snazší při použití 
aplikace OptiExpert®. 

Čočky MyDay® multifocal jsou 
v  nabídce v  rozmezí od –12,00 až do 
+8,00 D. Tento rozsah pokrývá 99,8 % 
všech korekcí, pokud uvažujeme o hod-
notách s cylindrem nižším než 0,75 D.

Zdroje:
[1] CVI data ze souboru, 2020, Quant 

multifocal benefit and messages 
ranking research, ECPs n = 178, 
consumers n = 400. 

[1] CVI data ze souboru, 2020, Quant 
research, ECP Motivations for fitting 
presbyopic consumers with contact 
lenses, UK, n = 156.

[3] CVI data ze souboru 2020. Prospective, 
double-masked, bilateral, one-
week dispensing study with MyDay® 
multifocal; n = 104 habitual MFCL 
wearers.

Kontaktní čočky řady MyDay® jsou 
zdravotnickým prostředkem určeným 
ke korekci ametropií. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci.

Kontaktní čočky autor: 
Bc. Tomáš Dobřenský



Vytvořené pro skvělé a jasné vidění 
na všechny vzdálenosti.1

Více informací získáte u zástupců společnosti CooperVision 
nebo na stránkách coopervision.cz

1. CooperVision data ze souboru 2020. Prospektivní dvojitě maskovaná bilaterální studie 
na dobu jednoho týdne s čočkami MyDay® daily disposable multifocal; n=104 spokojených 
uživatelů multifokálních kontaktních čoček.

Jednodenní multifokální kontatkní čočky MyDay® daily disposable multifocal jsou zdravotnický 
prostředek určený pro korekci ametropie. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

MyDay® multifocal
nové jednodenní multifokální

silikon hydrogelové kontaktní čočky



62

Kontaktní čočky pro 
spokojené nositele 
Přibližně 50 % ze 140 milionů uživatelů kontaktních čoček uvádí, 
že pociťují určitou míru diskomfortu při jejich používání [1].

Pokud bychom snížený komfort zkusili 
řešit výměnou za stejný typ kontaktní 
čočky během dne, zjistili bychom, že ke 
zlepšení těchto symptomů nedojde [2]. 
Toto zjištění naznačuje, že fyziologická 
přítomnost čočky a její interakce s očním 
povrchem způsobuje určitou formu 
únavy nebo ovlivnění tkání na povrchu 
oka v průběhu nošení [2]. Pocit suchých 
očí se ovšem snižuje po vyjmutí čoček. 
Kontaktologové a  výrobci kontaktních 
čoček se snaží předcházet těmto situa-
cím vhodným managementem slzného 
filmu, aby se předešlo syndromu suché-
ho oka [3], výběrem správně usazené 
kontaktní čočky [4], vývojem v  oblasti 
materiálů kontaktních čoček či jejich 
povrchových vlastností [5]. 

Jednodenní kontaktní čočky 
PRECISION1TM

V letošním roce byly v České republice a 
na Slovensku představeny nové jedno-
denní kontaktní čočky PRECISION1TM, 
které patří do kategorie čoček se zvý-
šeným obsahem vody na povrchu pro 
snížení povrchového tření a lepší inter-
akci s očním povrchem [5]. Nový materiál 
Verofilcon A vychází z předchozích zku-
šeností firmy Alcon s prvními jednoden-
ními kontaktními čočkami s proměnným 
obsahem vody Dailies TOTAL1TM [6].

Jednodenní silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky PRECISION1TM jsou na-
vrženy tak, aby řešily nejčetnější klinické 
problémy spojené s ukončením nošení 

kontaktních čoček u prvonositelů: ostrost 
vidění, dlouhotrvající komfort a snadnou 
manipulaci. Technologie SMARTSUR-
FACETM vyvinutá pro PRECISION1TM, 
vytváří vysoce výkonnou tenkou mi-
krovrstvu s  vysokým obsahem vody 
a obklopující materiál jádra čočky. Díky 
této technologii se čočky PRECISION1TM 
stávají hydrofilnějšími a  smáčivějšími. 
Výsledkem je čočka složená z 51 % vody 
v jádře, obalené tenkým hydrogelovým 
povrchem s více než 80% obsahem vody. 

Pro výrobu kontaktních čoček 
PRECISION1TM je použita patentovaná 
sekvence lázní s řízeným pH a teplotou, 
které trvale vytvářejí hydrofilní povrch 
na čočce. První lázeň čočku mírně 
roztáhne a  vytvoří v  jejím povrchu 
malé, mělké póry. Hydrofilní polymery 
v lázni proniknou do otevřených pórů 
a  zafixují se na místě. Výsledkem je 
ultratenká zvlhčující vrstva (~ 2 µm), 
která na povrchu čočky přesahuje 
80 % obsahu vody. Čočky z materiálu  
Verofilcon A  mají modul pružnosti 
0,6  MPa a  propustnost kyslíku 100 
Dk/t při –3,00 D. Tyto čočky také po-
skytují ultrafialovou absorpci třídy I, 
blokují více než 90 % ultrafialového 
záření A a více než 99 % ultrafialového 
záření B. Základní zakřivení a průměr 
těchto čoček je 8,3 mm, resp. 14,2 mm. 
Jsou k dispozici také v torické verzi za-
jištující propustnost kyslíku 90 Dk/t (při 
–3,00 D, –0,75 cyl) v zakřivení 8,5 mm 
s průměrem 14,5 mm. 

A názor odborníků na tyto kontakt-
ní čočky?

 • „Vzhledem k nečekanému zakřivení 
8,3 velmi dobře sedí i u plochých, 
případně strmých typů rohovek,“ 
říká Mgr. Michaela BEDNÁŘOVÁ, 
Optika Metropol.

 • „Díky nim můžeme komfort 
v čočkách posunout ještě o kousek 
dál,“ říká Mgr. Gabriela SPURNÁ, 
LARO OPTIK.

Literatura:
[1] NICHOLS, J. J.; WILLCOX, M. D. P.;  

BRON, A. J. et al. The TFOS 
International Workshop on Contact 
Lens Discomfort: Executive summary. 
Investig Ophthalmol Vis Sci. 
2013;54(11). doi: 10.1167/iovs.13-13212

[2] PAPAS, E. B.; TILIA, D.; TOMLINSON, D.  
et al. Consequences of wear 
interruption for discomfort with 
contact lenses. Optom Vis Sci. 
2014;91(1):24-31. doi: 10.1097/
OPX.0000000000000102

[3] JONES, L.; DOWNIE, L. E., KORB, D. 
et al. TFOS DEWS II Management 
and Therapy Report. Ocul Surf. 
2017;15(3):575-628. doi: 10.1016/j.
jtos.2017.05.006.

[4] WOLFFSOHN, J. S.; DUMBLETON, K.; 
HUNTJENS, B. et al. CLEAR – Evidence-
based contact lens practice. Contact 
Lens Anterior Eye. 2021;44(2):368-397. 
doi: 10.1016/j.clae.2021.02.008.

[5] HART, S. M.; McGHEE, E. O.; URUEÑA, J. M.  
et al. Surface Gel Layers Reduce 
Shear Stress and Damage of 
Corneal Epithelial Cells. Tribol Lett. 
2020;68(4):1-9. doi: 10.1007/s11249-
020-01344-3.

[6] PRUITT, J. The development of Dailies 
Total1 water gradient contact lenses. 
Development. Published online 2013.

Kontaktní čočky autor:  
Michal Vymyslický, MSc. 



TECHNOLOGIE SMARTSURFACE™

STABILIZAČNÍ BODY
•  podporují správnou stabilizaci na pozicích 4 a 8 hodin

• optimální usazení, pohyb a pozice
• 100 % nositelů zaznamenalo optimální nebo přijatelný pohyb 

kontaktní čočky a její centraci.4†

PRECISION BALANCE 8|4™

RYSKA

OSCILACE 
≤ 5° oscilace 
při mrkání4

PRECISION1™  for Astigmatism nabízejí 
vysoce inovativní mikrovrstvu, která 

zvlhčuje povrch čočky, jako její sférická 
varianta.2

Technologie SMARTSURFACE™  
 je navržena tak, aby podporovala 

kvalitní slzný film.2

Osvědčený design pro stabilně ostré vidění.3*
Oční specialisté mají 99% úspěšnost již při prvním 

nasazení kontaktní čočky 
PRECISION1™ for Astigmatism.4**

ZLEPŠETE VIDĚNÍ  
SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

TÍM, ŽE JIM NABÍDNETE BENEFITY KONTAKTNÍCH ČOČEK  
PRECISION1™ FOR ASTIGMATISM 

50 % nositelů kontaktních čoček s astigmatismem nosí sférickou variantu, 
která omezuje jejich zrakovou ostrost1

ČAS NA USAZENÍ
Stabilizují se na oku 
v průměru za méně 

než 60 sekund4

SPRÁVNÉ USAZENÍ 
V průměru se usadí 
v rozmezí 3 stupňů 

od ideální osy.4

OBSAH VODY

>80% >80%51%

* Na základě klinických studií čočkami PRECISION BALANCE 8 | 4 ™ s čočkami AIR OPTIX  for Astigmatism; n = 163.
**Na základě pohybu, centrace a oscilace při prvním nasazení.
† V klinické studii na 5 místech v USA; n = 39. 
‡Kontaktní čočky absorbující UV záření NEJSOU náhražkou ochranných brýlí blokujících UV záření, jako jsou brýle blokující UV záření nebo sluneční brýle, protože zcela nezakrývají oko  
a okolní oblasti. (Z IFU: 93% skutečné měření pro blokování UVA).  
Reference: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent 
replacement soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2018 Oct;41(5):412-420. 2. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 3. In a randomized,  
subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2005. 4. Alcon data on file, 2020. 5. Cummings S, Brobst A. 
Clinical assessment of a new silicone hydrogel daily disposable and a HEMA-based daily disposable contact lens. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual 
Conference, October 23-26, 2019; Orlando, Florida. 
Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně nošení, péče, bezpečnostních opatření, varování, kontraindikací a nežádoucích účinků. 
Zdravotnický prostředek pro korekci refrakčních vad. 
© Alcon Inc. 2021     CZ-PRA-2100001-04-21
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Roztok Biotrue
Systémy péče o kontaktní čočky jsou důležitým pomocníkem pro 
bezpečné nošení kontaktních čoček. Pravidelné kontroly nositelů 
kontaktních čoček a jejich edukace může eliminovat případné 
situace na oku, které jsou spojovány s používáním čoček. 

Sortiment roztoků určených pro péči 
o kontaktní čočky se obměňuje, a to 
nejen ve svých vlastnostech, ale i  ve 
velikostech jejich obsahu. Jednou 
z  takových je v  letošním roce změna 
balení původního roztoku Biotrue 
360 ml nově na 300 ml. Mezi klienty 
si získalo oblibu i cestovní balení to-
hoto roztoku, kdy Biotrue Flightpack 
2 × 60  ml se nově mění na Biotrue 
Flightpack 100 ml.

Proč přestávají klienti nosit 
kontaktní čočky

V případech, kdy není dodržena stano-
vená doba výměny kontaktních čoček, 
se lze na našich optometrických praco-
vištích setkávat s jedinci, kteří z nějakých 
důvodů přestávají nosit kontaktní čočky. 

Mezi nejčastěji uváděné důvody patří 
příznaky spojené s nepříjemnými pocity 
v oku a případná suchost povrchu očí. 

Pro srovnání, zahraniční studie uvádějí 
snížení nošení kontaktních čoček v roz-
sahu 15,9–34 %. A  to i  přes zavádění 
nových materiálů a provedení kontakt-
ních čoček. Přerušení nošení kontaktních 
čoček je hodnoceno jako faktor přispí-
vající ke stagnaci růstu a zájmu o nošení 
čoček. Někteří bývalí nositelé mohou být 
úspěšně přeaplikováni a pokračovat dál 
v nošení čoček, a to vhodnějším výběrem 
materiálu kontaktních čoček, designu, 
frekvence výměny a doporučením vhod-
ných systémům péče.

Jedna ze studií se zaměřila na 
dodržování pokynů a doporučení kon-
taktologa při používání víceúčelového 
roztoku Biotrue.

Kontaktní čočky autor: 
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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Studie s roztokem Biotrue

Po zapojení do studie byli klienti 
požádáni, aby i nadále nosili své kon-
taktní čočky, ale nově s  víceúčelovým 
roztokem Biotrue, a  to po dobu dvou 
týdnů. Byli obeznámeni se správným 
postupem při čištění a  uchovávání 
čoček. Účastníci vyplnili dotazník spo-
kojenosti před začátkem studie a  při 
jejím ukončení, kdy používali roztok 
Biotrue. Dotazník využíval standardních 
odpovědí souhlasím/nesouhlasím, pro 
hodnocení změn v příznacích a zámě-
ru přestat nosit kontaktní čočky byla 
zvolena Likertova šestibodová škála, 
k  vyhodnocení byla využita statistická 
analýza srovnávající odpovědi před 
ukončením pozorování a po něm.

Po půl roce byly výsledky vyhodno-
ceny a byli též sezváni všichni účastníci. 
Následně byli dotázáni, zda přestali 
nosit své kontaktní čočky, pokud ne, 
tak zda i nadále budou používat více-
účelový roztok Biotrue, jako tomu bylo 
na začátku studie. 

Celkově se dané studie zúčastnilo 
153 nositelů kontaktních čoček (hyd-
rogelových i  silikon-hydrogelových). 
Po vyřazení podle vstupních kritérií, 
jich bylo do analýzy zařazeno 93, ti 
byli vyhodnoceni jako nejkritičtější 
pro ukončení přerušení nošení čoček. 
Údaje o  nošených čočkách a  systé-
mech péče byly pečlivě zaznamená-
ny. Celkem 39 % klientů používalo 
řadu roztoků Opti-Free a 21 % nosilo 
silikon-hydrogelové čočky Acuvue 
Oasys. Z  tohoto počtu klientů (80 %) 
se předpokládá snížení přerušení no-
šení čoček při současném používání 
roztoku Biotrue, a  to po dobu dvou 
týdnů. Neparametrický Wilcoxonův test 
ukázal statisticky významnou hladinu 
snížení počtu účastníků, kteří chtěli 
přestat s  nošením svých kontaktních 
čoček. Byli vyhodnoceni i  ti, kteří na 
šestibodové škále označili alespoň 
jednu úroveň související s ukončením 
nošení čoček. Podíl účastníků, kteří 
změnili své rozhodnutí přestat nosit 
kontaktní čočky, se podle očekávání 
snížil. Celkem 51 % z nich poté uved-
lo, že určitě nepřestanou s  nošením 
čoček po vyzkoušení roztoku Biotrue. 
U 84 respondentů se jejich úvahy změnily 
ve prospěch víceúčelového roztoku po 
provedení studie, u 88 % došlo k defi-

nitivnímu rozhodnutí nosit za takových 
podmínek čočky i nadále.  

Mnoho klientů, kteří jsou v  této 
studii zařazeni a již dříve ukončili nošení 
kontaktních čoček, uvedlo také různé 
důvody, jakými byly např. častá změna 
distributora kontaktních čoček, použí-
vání zvlhčujících kapek, častá změna 
roztoků různých výrobců nebo naopak 
příliš časté čištění čoček během dne, 
případně střídání čoček ( jednodenní 
s měsíčními) apod. 

Když byli respondenti studie do-
tázáni, aby srovnali roztok Biotrue 
s  tím, který v  současnosti používají 
při péči o své čočky, v 86 % uvedli, že 
s  roztokem Biotrue je nošení čoček 
příjemnější a 87 % pak poznamenalo 
vyšší míru zvlhčení čoček během dne. 
Na dotaz, co na začátku studie očeká-
vali od tohoto víceúčelového roztoku 
Biotrue, uvedlo 89 % z nich, že předčil 
jejich očekávání.

Následný průzkum 

Po šesti měsících od ukončení studie 
byl se 73 účastníky studie proveden 
následný průzkum. Celkově se zú-
častnilo 93 % těch, kteří ještě alespoň 
jedenkrát týdně nosí kontaktní čočky, 
7 % uvedlo, že po půl roce už čočky 
vůbec nenosí. Dva přestali nosit čočky 
zcela a tři je nosí méně než jednou za 
týden. Celkem 81 % klientů zahrnutých 
ve studii také uvedlo, že i po zakončení 
dvoutýdenního výzkumu kompletně 
využilo celou láhev s roztokem Biotrue. 
Téměř polovina z respondentů (48 %) 
pak pokračovala s  roztokem Biotrue 
i v následujících šesti měsících.

Jak bylo uvedeno výše, 86 % všech 
respondentů uvedlo, že víceúčelový 
roztok Biotrue zpříjemňuje jejich pocity 
během nošení čoček a  87 % respon-
dentů jej pak preferovalo pro lepší 
zvlhčení čoček. Předpokládá se tedy, že 
pokud se uváděné negativní příznaky 
sníží, ubyde též počet klientů, kteří se 
rozhodnou s ukončením nošení svých 
kontaktních čoček. 

Víceúčelový roztok Biotrue obsa-
huje smáčedla, která snižují povrchové 
napětí, což napomáhá lépe rozprostřít 
zvlhčovadlo po plochách čočky. Ty jsou 
tak smáčeny po delší dobu. Jedním 
z polymerů, který se v Biotrue nachází, 

je hyaluronát, což je přírodní lubrikant, 
který se vyskytuje i v lidském těle, včetně 
slz a  rohovkového epitelu. Předchozí 
studie dokázaly, že hyaluronát se uvol-
ňuje do obou typů (hydrogelových 
a  silikon-hydrogelových) kontaktních 
čoček až po dobu 20 hodin.

Ačkoliv jsou nepohodlí a pocity su-
chých očí často uváděny jako primární 
důvod k ukončení nošení kontaktních 
čoček, jsou známé také příčiny, které sou-
visejí s daným typem kontaktních čoček. 
Jedná se tedy i o vlastnosti daného ma-
teriálu, ze kterého jsou čočky vyrobeny. 

obr. 1  Nová balení roztoku Biotrue 300 ml 
a Biotrue Flightpack 100 ml. 
Zdravotnický prostředek. Pečlivě 
čtěte návod k použití.
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Tato studie ukazuje na důležitost vý-
běru vhodného roztoku či systémů péče 
o  kontaktní čočky. Pravděpodobnost 
snížení počtu klientů, kteří chtějí přestat 
nosit kontaktní čočky, se po testování 
s víceúčelovým roztokem Biotrue snížila 
až u 90 %.

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., katedra 
optometrie a ortoptiky LF MU v Brně, 
oddělení nemocí očních a optometrie 
FNUSA v Brně a Oční optika – RUBÍN, Brno

Překlad: Bc. Kateřina Škachová  
a Bc. Barbora Keřková
Redakčně zkráceno

Biotrue® multi-purpose solution 
zdravotnický prostředek
Název a složení: Biotrue® multi-purpose so-
lution – víceúčelový roztok. Sterilní, izotonic-
ký roztok obsahující hyaluronan, sulfobetain, 
poloxamin, kyselinu boritou, boritan sodný, 
edetát disodný a chlorid sodný a duální dez-
infekční systém (polyaminopropyl biguanid 
0,00013 % a polyquaternium 0,0001 %. Po-
užití: víceúčelový roztok na kontaktní čočky, 
určený k  dennímu čištění, odstraňování 

proteinů, oplachování, k chemické dezinfekci 
a uchovávání všech měkkých (hydrofilních) 
kontaktních čoček, včetně silikon-hydro-
gelových. Přípravek lze používat 90 dnů od 
otevření. Pokyny: na každou stranu povrchu 
čoček nanést alespoň 3 kapky roztoku a jem-
ně potírat 20 sekund. Poté každou stranu čo-
ček důkladně opláchnout roztokem alespoň 
5 sekund. Vyčištěné kontaktní čočky uložit do 
pouzdra na čočky a pouzdro naplnit čerstvým 
roztokem Biotrue®. Roztok nechat působit 
nejméně 4 hodiny. Kontraindikace: nepo-
užívat v případě přecitlivělosti na kteroukoli 
složku přípravku. Nežádoucí účinky: štípání, 
pálení nebo svědění (podráždění) očí, ne-
příjemné pocity – horší než při první aplikaci 
čočky, pocity cizího tělíska v oku, nadměrné 
slzení, neobvyklá produkce sekretu, rudnutí 
oka, snížená ostrost vidění, zamlžené vidění, 
zamlžení nebo halo efekty kolem předmětu, 
citlivost na světlo (fotofobie) nebo suché 
oko. V případě výskytu kteréhokoli z těchto 
příznaků je potřeba čočky okamžitě vyjmout, 
prohlédnout, očistit a  dezinfikovat před 
dalším vložením. Pokud potíže přetrvávají, je 
nutné konzultovat svého očního specialistu, 
aby bylo možné předejít vážnému poškození 
očí. Podmínky uchovávání: uchovávat při po-

kojové teplotě. Balení: 60 ml, 100 ml, 300 ml. 
Výrobce: Bausch & Lomb Incorporated,  
Rochester NY, USA. Více informací získáte na 
adrese: PharmaSwiss ČR, s.r.o., Jankovcova 
1569/2c, 170 00 Praha 7. URČENO PRO 
ODBORNOU VEŘEJNOST.

Literatura:
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and MARIANNE, Q. Reducing dropout 
of contact lens wear with Biotrue 
multipurpose solution. Clin Ophthalmol. 
2014; 8; 293–299, dostupné na  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3908833/.
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Biotrue® multi-purpose solution zdravotnický prostředek
NáNázev a složení: Biotrue® multi-purpose solution – víceúčelový roztok. Sterilní, izotonický roztok obsahující hyaluronan, sulfobetain, poloxamin, kyselinu boritou, boritan sodný, edetát disodný a chlorid sodný a 
duální dezinfekční systém (polyaminopropyl biguanid 0.00013% a polyquaternium 0.0001%. Použití: Víceúčelový roztok na kontaktní čočky, určený k dennímu čištění, odstraňování proteinů, oplachování, k chemické 
dezinfekci a uchovávání všech měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček, včetně silikonhydrogelových. Přípravek lze používat 90 dnů od otevření. Pokyny: Na každou stranu povrchu čoček nanést alespoň 3 kapky 
roroztoku a jemně potírat 20 sekund. Poté každou stranu čoček důkladně opláchnout roztokem alespoň 5 sekund. Vyčištěné kontaktní čočky uložit do pouzdra na čočky a pouzdro naplnit čerstvým roztokem Biotrue®. 
Roztok nechat působit nejméně 4 hodiny. Kontraindikace: Nepoužívat v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku. Nežádoucí účinky: Štípání, pálení nebo svědění (podráždění) očí, nepříjemné pocity – 
horší než při první aplikaci čočky, pocity cizího tělíska v oku, nadměrné slzení, neobvyklá produkce sekretu, rudnutí oka, snížená ostrost vidění, zamlžené vidění, zamlžení nebo halo efekty kolem předmětu, citlivost 
nana světlo (fotofobie) nebo suché oko. V případě výskytu kteréhokoli z těchto příznaků je potřeba čočky okamžitě vyjmout, prohlédnout, očistit a dezinfikovat před dalším vložením. Pokud potíže přetrvávají je nutné 
konzultovat svého očního specialistu, aby bylo možné předejít vážnému poškození očí. Podmínky uchovávání: Uchovávat při pokojové teplotě. Balení: 60 ml, 100 ml, 300 ml. Revize: 6/2018 Výrobce: Bausch & Lomb 
Incorporated, Rochester NY, USA. Více informací získáte na adrese PharmaSwiss ČR, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Renu® Multiplus® multi-purpose solution zdravotnický prostředek
NáNázev a složení: Renu® Multiplus® multi-purpose solution – víceúčelový roztok. Sterilní izotonický roztok, HYDRANATE® ((hydroxyalkylfosfonát) 0.03%, kyselina boritá, edetát disodný, poloxamin 1%, boritan sodný 
a chlorid sodný; aktivní složka DYMED™ (polyaminopropyl biguanid) 0.0001%. Použití: Víceúčelový roztok na kontaktní čočky, určený k dennímu čištění, odstraňování proteinů, oplachování, k chemické dezinfekci a 
uchovávání všech měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček. Přípravek lze používat 90 dnů od otevření. Pokyny: Na každou stranu povrchu čoček nanést alespoň 3 kapky roztoku a jemně potírat 20 sekund. Poté 
kažkaždou stranu čoček důkladně opláchnout roztokem alespoň 5 sekund. Vyčištěné kontaktní čočky uložit do pouzdra na čočky a pouzdro naplnit čerstvým roztokem Renu® Multiplus®. Roztok nechat působit 
nejméně 4 hodiny. Kontraindikace: Nepoužívat v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku. Nežádoucí účinky: V případě pocitu nepohodlí v očích, podráždění očí, nadměrného slzení, zarudnutí nebo 
zhoršeného vidění, je třeba přestat s používáním roztoku a kontaktovat očního specialistu. Podmínky uchovávání: Uchovávat při pokojové teplotě. Balení: 60 ml, 100 ml, 360 ml. Revize: 4/2021 Výrobce: Bausch & Lomb 
IIncorporated, Rochester NY, USA. Více informací adrese: PharmaSwiss ČR, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Zdravotnický prostředek.
Pečlivě čtěte návod k použití.
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VARILUX, CELOSVĚTOVĚ #1 
ZNAČKA V MULTIFOKÁLNÍCH 
BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH*# 1

VÍCE DETAILŮ
VIDĚNÍ BEZ LIMITŮ

NOIR C100 M10MAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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Průzkum provedený CSA mezi reprezentativním vzorkem 1041 nezávislých ECPs, v 10ti zemích, Francie, Španělsko, 
Německo, Itálie, Velká Británie, Spojené Státy, Kanada, Brazílie, Indie a Čína. Únor-duben 2018. ESSILOR INTERNATIO-
NAL - Prosinec 2020 - ESSILOR A VARILUX jsou ochranné známky společnosti ESSILOR INTERNATIONAL. Obruby: Persol.

 

Zažijte bezproblémové vidění s multifokálními  
brýlovými čočkami Varilux®.  
Okamžitě ostré vidění z blízka do dálky. Bez limitů.

ZEPTEJTE SE NA BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

VIDĚT VÍC. ZAŽÍT VÍC.

Výrobky společnosti Essilor Optika, spol. s r.o., jsou zdravotnickými prostředky ve smyslu zákona 89/2021 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/745.
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