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Seznam inzerentů

»Tento

způsob zimy

zdá se mi
poněkud
nezvyklým…,«

řečeno parafrází slov klasika. A myslím, že nejenom klasik, ale
my všichni jsme udiveni průběhem letošní zimy. Ještě jsme ani
nevytáhli zimní kabáty a už se pomalu připravujeme na jaro.
Dost možná, že letos zůstanou naše kabáty ve skříni.
Snad je to tím počasím, že se mi ani nechce psát o lyžování
a jiných typicky zimních sportech a radovánkách. Zařadil jsem
do tohoto čísla článek o sportu poněkud nezvyklém pro toto
roční období – o jachtingu. Může za to i typická lidská vlastnost, že to, co člověka baví, o tom i rád píše.
Napadlo mě totiž, že optika se dá aplikovat i v jiných činnostech a dají se tak zúročit různé vědomosti.
Optika je jeden z mála oborů, který je potřebný ve všech oblastech lidského života. Jinak řečeno, když je člověk optikem,
může svou práci využít i ve volném čase, při zábavě. Stačí jen
přemýšlet, jakým způsobem. A to se mi, myslím, povedlo.
No vida – zase jeden z důvodů, proč mít „brejlařinu“ rád...
Mgr. Vilém Rudolf
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Nic netrvá
věčně

aneb pořád se něco děje...

Globalizace, internacionalizace, diskont,
plagiáty, asijská produkce. To je jenom několik pojmů nejenom z našeho optického světa.
To, co se odehrálo v našem oboru za poslední
tři roky, nemá ve své historii skutečně obdoby.
Zároveň se nejednomu z nás vkrádá do hlavy
myšlenka, co bude dále.

Hurá na východ
I takhle by bylo možné nazvat období, kdy
všechny velké firmy přesouvají své výrobní
závody do Číny, Thajska, Jižní Koreje a jiných
zemí na východě. Není se čemu divit. Obrovský
tlak na ceny v podobě slev a bonusů od optiků
v podstatě vyčerpal možnosti, jak lze ušetřit
náklady, a tak se musí hledat nové možnosti.
Přesun výroby představuje jednu z možností.
Před pár lety tvrdili němečtí kolegové, že
německý optik si zboží z Asie nikdy nekoupí,
protože je patriot. Dnes však mají všichni
výrobci německého optického průmyslu své
závody právě na východě. Lze uvést i jiný příklad: sever Itálie byl obrovskou baštou výroby
brýlových obrub. Od roku 2005 se odsud
téměř 85 % výroby přesunulo také do Asie.
Zůstali zde pouze lidé z prodejního oddělení
a oddělení marketingu. Co všechny výrobce
na Asii přitahuje? Uveďme si několik údajů.
Průměrný denní plat v asijských zemích je přibližně 2,5 dolaru za den, v ČR je to přibližně
50 dolarů na den, což je 20x víc. Budeme-li
srovnávat se západní Evropou, budou čísla
ještě vyšší. Průměrná nemocnost zaměstnanců v ČR činí 8 %, v Thajsku 1,2 %. V Asii neexistují zákony na ochranu prostředí, nejsou
tam organizovány odbory, firmy nevydávají
velké náklady na likvidaci odpadů, sociální síť
zde v podstatě neexistuje, zaměstnanci jsou
zodpovědní a pracovití. Dala by se nalézt celá
řada dalších argumentů.

Dokonalý originál
Především čínští výrobci vynikají ve tvorbě
kopií a v rychlosti uvádění plagiátů na trh.
O tom se již přesvědčila celá řada značkových
výrobců. Na veletrhu Silmo v Paříži představí
firma novou kolekci značkových brýlí a za
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neuvěřitelné tři týdny jsou plagiáty vyrobeny
a následně distribuovány do Evropy. Často si
je koupíme i my, a to v domnění, že se jedná
o originál. Některé čínské firmy dokonce
přesunují kvůli utajení a nákladům výrobu do
zemí, jako jsou Vietnam či Kambodža. Ten,
kdo navštěvuje mezinárodní výstavy, může
tento trend sledovat mimo jiné na počtu vystavovatelů z Asie. Veletrh Mido v italském Milánu
hostí již jeden celý pavilon těchto výrobců
a dodavatelů. Celá řada našich distributorů
zde našla své nové obchodní partnery. Při
pohledu na náš brněnský veletrh OPTA můžeme v tomto směru zatím zůstat klidní, otázka
zní, jak dlouho bude tento stav trvat. Největší
problém představuje zatím jazyková bariéra,
avšak zajímavé ceny, které asijské firmy nabízejí, jsou lákadlem i pro naše optiky.

Hotové brýle
Tzv. „hotovky“ – to je také business. Pokud
se podíváme na věkovou strukturu obyvatelstva v Evropě, je nám jasné, že stárneme.
Není tedy divu, že tato skutečnost láká
některé výrobce nabízet levné hotové brýle.
V posledních letech se jich nejvíc prodalo
v Anglii (asi 105 milionů kusů), dále ve Francii
(cca 60 milionů kusů), v Německu (39 milionů
kusů) a v Itálii (35 milionů kusů). Údaje z České republiky nejsou k dispozici, ale počet
prodaných kusů vzrostl a nadále vzrůstá poté,
kdy ministerstvo zdravotnictví zrušilo vyhlášku
o prodeji hotových brýlí, která tento prodej
zakazovala v bezobslužném úseku.

Brýlové čočky
Díky moderním technologiím jsou dnes
běžné skladové čočky vyráběny pouze mimo
Evropu. Tím to však nekončí. Relativně je
možné nakoupit klasické progresivní čočky
např. v Číně nebo v Thajsku. Za jakou cenu?
Pár progresivních čoček stojí 8–12 eur,
což je určitě velmi lákavé. Je nutné ovšem
připomenout, že obchod zde má svá pravidla – jednak musíte garantovat zakoupení
určitého množství, přičemž první třetinu zboží
zaplatíte v hotovosti, druhou část musíte složit

na speciálním bankovním účtu a poslední
třetinu ceny okamžitě při převzetí na letišti.
Vybudování trvalých vztahů není lehké. Čínští
výrobci mají malý kapitál, a proto potřebují
peníze v hotovosti. Musí si totiž v Japonsku
koupit od chemiček materiál na výrobu brýlových čoček. Pokud takový obchod spočítají
a načasují nepřesně, jsou peníze nenávratně
ztraceny.

Vývoj
Když v padesátých letech přišel Maitenaz
s vynálezem progresivních čoček, divili se
optici i fyzici, co je to za čočku s tak velkými
zobrazovacími chybami – považovali ji prostě
za nepoužitelnou. Budoucnost však následně
ukázala něco jiného. Optika bez progresivních
čoček dnes není možná. Existují individuální
čočky a celá řada dalších speciálních čoček.
Mají stále ještě zobrazovací chyby, protože
neustále pracují se změnou poloměru křivosti,
a tím nárůstem adice. Kdysi se říkalo, že až
někdo objeví způsob, jak měnit dioptrie pomocí
plynulé změny indexu lomu, bude to malá revoluce v oční optice. V roce 2006 si dva fyzici
nechali patentovat plast, který to již dokáže.
Pomocí UV záření při polymeraci dokážou tyto
plasty plynule měnit index lomu brýlové čočky.
Podobně je tomu i ve výrobě vrstev, hlavně antireflexních. Ve snaze o rychlou a levnou výrobu
těchto vrstev se zatím nejvíce daří japonským
výrobcům. Daří se jim výrazně zkrátit čas výroby a náklady potřebné na vytvoření vakua.
Rovněž není možné opomenout technologii
s názvem Free form. Krátce jsme se jí věnovali
v minulém čísle tohoto časopisu v článku „Individuální progresivní brýlové čočky“.
Kam se bude dále ubírat svět oční optiky, tím
se pravidelně zabývají ve svých strategických
plánech všechny významné firmy. Do jaké
míry jsou strategické plány přesné a jak se
naplňují, ukáže opět budoucnost. Jedno je
však jisté. Tou jistotou je změna. Jednoduše
pořád se něco děje.
Ing. Ivan Vymyslický
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ACTIVE

NULUX ACTIVE
Energie pro vaše oči

Nulux Aktive udržuje vaše oči aktivní
Nulux Active je nový vertikálně asférický design, který přináší zcela nové možnosti pro korekci
jednoohniskovými brýlovými čočkami.
Nulux Active byl vyvinut pro aktivní lidi plné energie. Pravidelná únava očí a občasný pocit
pálení na konci dne jsou společné pro tuto skupinu z důvodu velkého a trvalého vypětí pro
jejich oči. Nulux Active poskytuje znatelně více, než tradiční jednoohnisková čočka. Zajišťuje
více zaostřené vidění všemi směry na různé vzdálenosti, zabraňuje únavě a tím umožňuje
delší výkon jak v práci, tak i při aktivitách ve volném čase.
Notebooky, mobilní telefony, GPS navigační systémy, bezdrátový internet – to vše
je standardní výbava pro dnešní dynamické spotřebitele. Zatímco tato zařízení vnáší
komfort do našeho života, je zároveň zvyšován nárok na naši trvalou dostupnost,
rychlou reakci a neustálé zaostřování a uvolňování našich očí. Lidé mohou přestat na chvíli
pracovat, ale jejich oči musí zůstat v chodu.
Není tedy divu, že přibývá počet lidí, kteří se setkávají s oční únavou na konci dne. Nejen
aktivní lidé trpí těmito symptomy z důvodu časté změny zaostření, ale i mladí presbyopové,
protože jejich akomodační šíře se zkracuje.
Nulux Active je řešením pro tyto potřeby. Podporuje přirozené oční aktivity a poskytuje vidění
bez únavy na všechny směry a vzdálenosti.

o

osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti o

John William
Strutt
12. 11. 1842 Langford Grove u Maldonu v Essexu
30. 6. 1919 Terling Place, Witham v Essexu v Anglii

V posledních třiceti letech 19. století
a v prvních dvaceti letech 20. století, čili
plných padesát let, zářil na vědeckém nebi
Anglie jako stálice první velikosti muž, známý v celém vědeckém světě pod ne zcela
správným jménem Lord Rayleigh. Jeho plné
jméno a titul „třetího barona“ Rayleigho je
uvedeno v nadpise tohoto článku. Poznamenejme alespoň to, že baron je každý
vyšší šlechtic, tj. šlechtic ustanovený přímo
suverénem, tedy např. císařem, papežem
či králem, přičemž nemusí mít ani velký
majetek či hrady, ani mu nemusí být svěřena
správa hrabství, knížectví či země – jak tomu
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bývá u hrabat, knížat či vévodů. Nižší šlechtu
uvádí do šlechtického stavu vyšší šlechtic,
nikoliv tedy suverén. Náš fyzik a optik je
příkladem onoho barona bez funkce a bez
ohromného majetku, neboť jeho bohatstvím
bylo vědění a fyzikální objevy. Byl však
dědičným peerem Anglie, tj. členem horní
komory parlamentu čili sněmovny lordů.
Jeho aktivity se však týkaly jedině vědy, jíž
se věnoval od prvních okamžiků po absolutoriu univerzity v Cambridge v roce 1865 do
posledních dnů svého života, takže zanechal
vědecké dílo reprezentované 430 pracemi
ve formě článků a jedné monumentální
monografie o dvou svazcích s názvem The
Theory of Sound čili Teorie zvuku z let 1877
až 1878, která vyšla ještě po osmdesáti
letech v ruském překladu a kterou jsem získal jako svou první cizojazyčnou vědeckou
knihu vůbec. Souborné vydání všech jeho
děl vyšlo v Cambridge v letech 1899–1920
v šesti svazcích a znovu v New Yorku roku
1964 ve třech svazcích. Již z toho je patrné,
že jeho výsledky mají asi význam nadčasový
a že jsou jedním z hlavních pilířů celé klasické fyziky a optiky. Ale nejen to – Rayleigh
držel krok i s tvůrci teorie relativity a teorie
kvantové a byl stejně geniálním matematikem a teoretikem, jako experimentátorem,
který dovedl zcela jednoduchými prostředky
učinit takřka hravě největší objevy. Za všechny uveďme jeho objev argonu poté, když
zkapalnil vzduch a hustota vzniklé kapaliny
se mu zdála poněkud vysoká. Pídil se tedy
po záhadě týkající se odchylky skutečné
hustoty od hustoty očekávané kdesi na
vzdáleném desetinném místě a výsledkem
byl objev nového chemického prvku, jeho
separace i určení jeho hustoty a dalších
parametrů z onoho nepatrného množství.

Samozřejmě že se již tím zařadil mimochodem i k předním chemikům světa. Své
problémy s objevem související sdělil však
chemikovi siru W. Ramsayovi, který pak jeho
metodou objevil další vzácné plyny, určil jejich parametry a místo v periodické soustavě
prvků, takže nakonec dostali v roce 1904
Nobelovu cenu oba – Rayleigh za fyziku
a Ramsay za chemii. K povahovým rysům
Rayleigha patřila nezištnost; proto si například z Nobelovy ceny ve výši tehdy velmi
hodnotných 38 500 $ neponechal nic a vše
rozdělil laboratořím, v nichž dosud působil.
Nikdy také nepřijal žádnou sinekuru, což lidé
obyčejně hledají; stanul ovšem v čele vrcholných vědeckých institucí, ale jako opravdový
šlechtic ducha jakékoli materiální výhody
s tím spojené odmítal. Ač sledoval velmi
pečlivě a aktivně veškeré dění ve fyzice,
přece jeho srdci zůstala nejbližší klasická
akustika a optika. Ještě po jeho smrti byla
nalezena tři kompletně vypracovaná díla
připravená k publikaci. Všimněme si tedy
alespoň stručně jeho výsledků v oněch dvou
jeho hlavních oborech, jakož i okolností, za
nichž vznikala.
Již za studií pochopil a trvale přijal za své tři
tehdejší zásady jako nutné podmínky úspěšné vědecké kariéry: najít skvělé vysokoškolské učitele, poznat vědu a případně získat
doktoráty i v jiných zemích a vybudovat si
vlastní dobrou laboratoř. Prvé našel v Cambridge, kde byl žákem slavných matematiků
Edwarda Johna Routha a ještě slavnějšího
Sira Georga Stokese, tzv. lucasiánského
profesora v tamní Trinity College, čili nástupce slavného Newtona. Poznamenejme, že
ještě dnes končí studium integrálního počtu
obávanými větami Gaussovou, Stokesovou
a Greenovou. Strutt vše zvládl excelentně,
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Third Baron Rayleigh
takže již rok po absolvování univerzity, tj.
roku 1866, byl zvolen za řádného člena,
čili za člena učitelského sboru – ovšem
v souladu se svými třemi zásadami nikde na
učitelském postu dlouho nepobyl, ale vždy
dával přednost činnosti badatelské. První,
co udělal, byla cesta do USA, kde však právě
začínala občanská válka, a tak se vydal na
univerzity evropského kontinentu; získané
zkušenosti ho pak ovlivnily na celý život:
za nejdůležitější považoval mít pořádnou
fyzikální laboratoř; proto si ihned založil
a poté celý život rozvíjel vlastní laboratoř
v rodinném sídle Terling Place. Nestal se
tedy uhlazeným venkovským šlechticem- gentlemanem, ale prostým člověkem,
neúnavným badatelem a přítelem mnoha
svých podobných vrstevníků.
V roce 1871 se oženil s Evelyn Balfourovou, sestrou slavného učence, filozofa
a předního britského státníka Ar thura
Jamese Balfoura, čili dostal se do rodiny,
kde věda a filozofie zaujímala v žebříčku
hodnot první místo. Výsledky toho všeho
se měly záhy dostavit; ještě dříve se však
nečekaně dostavila nemoc: dostal silnou revmatickou horečku a spásu hledal
v teplých krajích na řece Nilu a okolí. To
již měl doma započatý první díl své Teorie
zvuku – a aby snad nepromarnil čas, začal
na cestách psát díl druhý. Po návratu domů
v roce 1873 se dychtivě vrhl do akustických
a optických experimentů, které předtím
promýšlel na svých cestách po afrických
državách Britského impéria. Ještě na konci
roku 1871 dosáhl snad svého největšího
objevu: vypracoval teorii rozptylu světla
na submikroskopických částicích. Od té
doby tedy existuje první vědecká teorie
tohoto základního optického jevu, podle

níž je intenzita rozptýleného záření přímo
úměrná čtvrté mocnině frekvence záření; to
ovšem vysvětluje fakt, že bezmračná obloha
je za dne modrá a nikoliv třeba červená či
zelená, neboť příslušné frekvence těchto
„barev“ jsou nižší než u modré. Navíc Strutt
také odvodil, jak se mění tato intenzita rozptýleného světla v různých směrech, což
také graficky vyjádřil plochami zvanými
indikatrix (čili „ukazatelka“) rozptylu. Byl
by asi dostal Nobelovu cenu, ale do jejího
zavedení chybělo ještě třicet let, takže do
příslušného „seznamu nesmrtelných“ byl
zařazen až později za objev argonu. Na
celé věci je ještě zajímavé – dá se říci přímo
paradoxní – to, že celá tato jeho teorie byla
odvozena z pozic mechanistické „elastic-

ké“ Fresnelovy teorie předpokládající, že
proces šíření světla je vlnovým procesem
světelného éteru – a nikoli z pozic tehdy

právě se rodící Maxwellovy elektromagnetické teorie světla. Existuje omluva či vůbec
nějaké vysvětlení stanoviska tohoto velkého
muže? Domnívám se, že ano: první Maxwellovy koncepce se sice objevily již v roce
1864 a definitivní podoba jeho ucelené
teorie světla tu byla až roku 1873 v podobě
jeho dvousvazkového „Traktátu o elektřině
a magnetismu“. Trvalo však celá desetiletí,
než německý fyzik Heinrich Hertz experimentálně dokázal její platnost – a ovšem
přijetí a hluboké pochopení tak revoluční
teorie tehdy nejvyšší matematické obtížnosti bylo pro všechny fyziky té doby i dob
následujících oříškem velmi tvrdým. Nelze
se tedy divit, že Strutt, snažící se o řešení
rozptylu právě ve zmíněném mezidobí mezi
Maxwellovou počáteční ideou a jeho definitivní teorií, kdy tuto teorii neovládal nikdo
na světě, jednal právě tak, jak jednal. Spíše
lze říci, že jeho teorie rozptylu světla je závěrem a korunou celé fresnelovské optiky
a zároveň jedním z nejskvělejších výsledků
celé vlnové teorie světla za dvě a čtvrt století
od Huygense až do roku 1871.
V následujících letech však Rayleigh, ubírající se v optice podobnými cestami jako
kongeniální Helmholtz a Abbe, pochopil, že
základní význam pro optiku má vypracování
vlnové teorie optického zobrazení, jež skýtá
mnohem více, než celá geometrická optika;
celou teorii tedy vypracoval, zavedl fundamentální pojmy jako rozlišovací schopnost
a rozlišovací mez optických přístrojů a vše také
ve svém „panském domě“, tj. na svém statku,
důkladně vyzkoušel. Také Newton měl kdysi
ve svém rodišti na samotě ve Woolsthorpu
„panský dům“, manor house, kde se v jeho
hlavě zrodily nosné ideje celé klasické mechaniky. Samozřejmě, že Strutt prozkoumal také
1/2007 Česká oční optika
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optické procesy, o nichž Newton neměl tušení
– zejména optické mřížky a kvalitu fotografických záznamů aj. K jeho dalším zásluhám patří
výzkum týkající se optických spektroskopů,
zkoumání spekter Slunce a hvězd a rozložení
jasu v optickém zobrazení.
Samozřejmě že Strutt jako přední optik a fyzik také věděl, co je ve vědě na pořadu dne:
věnoval tedy pozornost i aktuálnímu problému
záření černého tělesa. První výsledky v tomto
směru získal německý profesor Wilhelm
Wien. Ty se však shodovaly s pokusem jen
v krátkovlnné oblasti spektra a posléze v posledním roce 19. století objevil Rayleigh spolu
s anglickým astronomem Jeansem, na základě
termodynamických úvah, zákon platný v dlouhovlnné oblasti spektra. Jako „studentíci“ jsme
si zapamatovali, že muž s krátkým jménem
(Wien) je autorem formule dobré pro krátkovlnnou oblast spektra, čili pro oblast ultrafialového
záření, zatímco zákon s dlouhým jménem (Rayleighův-Jeansův) vyhovuje pro oblast dlouhých
vlnových délek, čili pro oblast infračervenou.
Po několika málo měsících nato spojil Planck
obě formule v jednu, vyhovující v celé oblasti
spektra, a dodatečně pro ni také našel teoretickou interpretaci: objevil přitom kvantum světla,
čili fakt, že energetické dávky světla nemohou
být jakkoli malé, ale mají atomární povahu,
přičemž foton frekvence f nese energii h.f, kde
h = 6,6.10 -34 J.s. Nespojitost, tj. diskrétní čili
atomární charakter světla byl Planckovu konzervativnímu duchu protivný a nepochopitelný
a stal se základem nejrevolučnějšího převratu
ve fyzice. Svět to však všechno uznal, a tak si
jeli do Stockholmu pro Nobelovu cenu Wien
a Planck, nikoli však Strutt…
Mnoho času a námahy věnoval Strutt také
problému pohybu Země vůči světelnému éte-

ru; dlouho nevěřil Michelsonovým výsledkům
a sám dokonce vymyslel nový experiment,
jímž by se snad dala zachránit klasická fyzika
včetně koncepce éteru: vypočítal, že by při
lomu na rozhraní dvou optických prostředí, při
pohybu onoho prostředí, měl nastat dvojlom.
Když mu však experiment ukázal rovněž negativní výsledek, „stáhl se do sebe“, Einsteinovy
výsledky z teorie relativity sice pečlivě sledoval,
ale celou tu převratnou teorii nemiloval a také
k ní záměrně nepřispěl – a jeho láskou zůstala
nadále optika a akustika.
O jeho monografii z akustiky, kterou nazval
The Theory of Sound (Teorie zvuku) a vydal
ve dvou objemných svazcích v Londýně v letech 1877 a 1878, lze říci, že jde o poklad
klasické akustiky, dílo dosud v této oblasti
nepřekonané a snad i nepřekonatelné, jež
v originále, kopiích a překladech nechybí

v žádné badatelské akustické laboratoři světa,
o dílo matematicky náročné a přitom klasicky
srozumitelné a logické.
V rozsáhlém Rayleighově vědeckém díle
ovšem nechybějí ani práce čistě matematické,
práce z mechaniky, ale i maxwellovské elektrodynamiky, jež ho řadí mezi kongeniální rivaly,
jakými byli tehdy v Evropě Helmholtz v Německu, Kelvin v Anglii, Poincaré ve Francii a Gibbs
v USA; není jistě bez zajímavosti, že první
a poslední z nich byli také velkými optiky.
Dlouhý, ale pro věc nikoli podstatný, by byl
výčet jeho poct a funkcí od rektorátů univerzit,
funkce sekretáře anglické Royale Society,
kterou převzal po svém učiteli Siru Georgu Stokesovi a kterou také kdysi zastával Newton, poct
k založení britské Národní fyzikální laboratoře
v Teddingtonu a rovněž přes padesát doktorátů,
Nobelovu cenu aj. K výsledkům zajisté nejcennějším patří to, že vychoval svého pokračovatele
ve svém synovi se stejným jménem – Robert
John Strutt, Fourth Baron Rayleigh (28. 8. 1875
Terling Place – 13. 12. 1947 tamtéž).
Výčet nejdůležitějších prací otce by byl
nepochybně delší, než celý tento článek;
omezíme se proto v seznamu literatury jen na
jeho dva životopisy. Zemřel jako velký kancléř
univerzity v Cambridge.
RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
Literatura:
1. Robert John Strutt: Life of John William
Strutt, Third Baron Rayleigh, 1. vydání
O. M., F. R. S. 1924, London. Druhé, rozšířené vydání s J. N. Howardem, Madison, Wis.,
vyšlo roku 1968.
2. R. Bruce Lindsay: Lord Rayleigh, the Man
and His Works, Oxford-London, 1970.
placená inzerce
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„Moje nástroje, moje výbava a já.
Přirozené spojení.
Dokonalý celek. Jediný cíl:
dosahovat výsledky,
dostat se na vrchol.“

PRODUKTIVITA NA DOSAH
Nové funkce drážkování:
Automatický náklon
0° až 15°

Automatické přizpůsobení
přítlaku čelistí během
broušení

Nový způsob výbrusu vnitřní
a vnější ochranné fasety

Simultánní binokulární
3D snímání

Nová funkce broušení
čoček Trivex

Automatické centrování
a blokování

Automatická minifaseta
INDO exkluzivní design

CNC vrtačka s automatickým
senzorem ke snímání okrajů
a předního zakřivení čočky

Modifikace načteného tvaru

Automatický výpočet inklinace
vrtání 0–40°

Nový servomotor
Průmyslové provedení
ke zvýšení kvality
a přesnosti zábrusu

Možnost až 10-ti různých
opracování na jedné čočce:
dírky, zářezy, vyhloubeniny
a kreativní výbrusy

Vysoká rychlost

4D DRÁŽKOVÁNÍ,
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
OCHRANNÁ FASETA

MODIFIKACE
NAČTENÉHO
TVARU

INKLINACE
VRTÁNÍ
40°
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DANAE CZ s. r. o, PPL depo 07, ul. F. a A. Ryšových, 721 00 Ostrava
tel: 571 616044, fax: 571 616011, email: danae@danae.sk

Technologie

i-technology zajišt’uje nepřekonatelnou čistotu vidění.
TM

Společnost Essilor provedla celosvětovou studii,
která měla určit nejdůležitější argument při koupi
nové brýlové čočky.

Výzkum
- 1 704 respondentů nosících brýlové čočky
- 387 očních optiků

Výsledek

Čistota vidění je nejdůležitějším faktorem

NĚMECKO

USA
JAPONSKO

HONG KONG
BRAZÍLIE

INDIE
FRANCIE

Prach & znečištění
Nepřítel čistého vidění Č.1
- 40% nositelů brýlových čoček s antireflexní vrstvou (AR) uvádí, že prach, znečištění
a obtížné čištění pro ně představují největší nevýhody antireflexních úprav
- Více než 50% očních optiků uvádí, že nositelé brýlí si nepřejí čočky s AR úpravou,
protože jsou náchylnější na znečištění a obtížněji se čistí
Úprava vylepšující vlastnosti pro AR vrstvy Č.1
Více než 70% očních optiků i nositelů brýlí uvádí, že mají zájem o čočky
s povrchovou úpravou odpuzující prach
Oční optici i nositelé brýlí by si přáli brýle, které by se snáze čistily

ITÁLIE

Jedinečná technologie,
výrazné zlepšení
i - technolog y = i ons + i ntelligence
TM
TM

ionty: inspirováno technologiemi používanými v kosmickém výzkumu a v optice optických vláken
inteligence: v pojetí nanášení vrstev podle podrobného odborného výzkumu společnosti Essilor*
*Na celém světě se každou vteřinu prodá jeden pár brýlových čoček Essilor s Antireflexní vrstvou.

Řešení

Díky nové technologii i-technologyTM, která byla původně vyvinuta pro kosmické účely a využití
v optice optických vláken, mohou dostat i ty nejlepší brýlové čočky ještě lepší vlastnosti.
Vědecké studie prokázaly bezkonkurenčně vysokou schopnost brýlových čoček s novou povrchovou
úpravou Crizal A2 odpuzovat prach a nositelé brýlí jednomyslně tuto vlastnost kladně ocenili.
Brýlové čočky s vrstvou Crizal A2. Byly zvoleny nejčistějšími brýlovými čočkami na trhu*.
*Výsledky smyslových testů provedených na reprezentativním vzorku 80 nositelů brýlí.
1. krok • Adhezní nanášení molekul
Bez technologie i-technologyTM - molekuly
AR vrstvy a krycí vrstvy nanášené metodou
napařování dostatečně nepřilnou.
S technologií i-technologyTM - povrch
je strukturovaný a umožňuje, aby větší počet
molekul pevněji přilnul k čočce.

2. krok • Zhuštění molekul
Při použití technologie i-technologyTM dochází
k intenzivnímu nárůstu energie, díky kterému
všechny molekuly, včetně nových molekul
s elektrickým nábojem zajišťujícím odpuzování
prachových částic, vytvoří kompaktní
stejnorodou vrstvu s absolutně optimálním
účinkem.

Výhody jsou zcela jasné
Bez technologie i-technologyTM čočky s běžnou antireflexní úpravou přitahují
prachové částice - po vyčištění dokonce ještě ve větší míře.

1. Čočku pokrytou
prachem je třeba
vyčistit.

2. Třením při utírání se na
povrchu čočky vytváří
záporný elektrostatický
náboj.

3. Po dokončení utírání jsou
kladně nabité prachové
částice přitahovány
záporným nábojem.

4. Čočka tak není nikdy
dokonale zbavena prachu
ani dokonale čistá.

S technologií i-technologyTM jsou brýlové čočky s povrchovou vrstvou Crizal
A2 skutečně bez prachových částic a snadno se čistí.

1. Čočku pokrytou
prachem je třeba vyčistit.

2. Vodivá vrstva na povrchu
čočky zabraňuje při utírání
tvorbě záporných elektrostatických nábojů.

3. Po otření čočky NEJSOU
prachové částice přitahovány zpět na čočku.

4. Čočka je skutečně bez
prachu a je absolutně
dokonale čistá.

Přesvědčete se na vlastní oči
Ověřeno praktickými zkušenostmi

sluch

Smyslová analýza je vědecký obor, ve kterém jsou vlastnosti výrobku
vnímány a analyzovány pomocí všech pěti smyslů. Byla využita

zrak

v celé řadě oborů, včetně technicky vyspělých odvětví, ale také

chut’

v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Essilor je první
společnost, která použila smyslovou analýzu v oblasti oční optiky.
Díky tomu bylo možno definovat vzájemný vztah mezi vědeckými
údaji (objektivní metoda) a vnímáním brýlových čoček s povrchovou
úpravou Crizal A2 nositeli brýlí (subjektivní metoda).
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Direct marketing
ako nástroj komunikácie
so zákazníkom v očnej optike
Určite sa už každý z vás v optike zamyslel
nad dôvodom, prečo zákazníci tovar nekúpia
u vás, ale niekde inde. Určite jedna z najčastejších odpovedí by bola – kvôli cene. Zdanie
však môže klamať. Častokrát vychádzame len
z informácií, ktoré dostaneme, mnoho zákazníkov nám vôbec nedá žiadnu spätnú väzbu,
prečo sa rozhodli pre nákup v inej optike. Zo
štatistického prieskumu uskutočneného na
relevantnej vzorke spotrebiteľov vyplývajú
nasledovné dôvody, prečo zákazníci danú
komoditu nekúpia v prvom obchode, ale
hľadajú iné alternatívy:
– 92 % zákazníkov má pocit, že sa im nevenuje dostatočná pozornosť,
– 88 % zákazníkov nevidí žiadnu iniciatívu zo
strany predávajúceho,
– 81 % zákazníkov nemá pocit, že sa predávajúci snaží vcítiť do ich pozície a pochopiť
ich potreby,
– 67 % zákazníkov má pocit, že ich predávajúci neberie vážne,
– 59 % zákazníkov má pocit, že sa s nimi
nejedná čestne,
– 17 % zákazníkov – lebo konkurencia je
lacnejšia.
Z týchto informácií je jasné, že pre prácu
so zákazníkmi sa nám otvára široké „pole
neorané“ – skrátka máme ešte čo robiť, aby
sme si zákazníkov naučili chodiť k nám do optiky pravidelne a vtedy, keď to potrebujeme.
Všetkým nám je jasné, že hovoríme o veciach,
ktoré sa nedajú zrealizovať tak povediac
z večera do rána. Podstatou všetkého je
predovšetkým vytvoriť si a cielene budovať
dobré a korektné vzťahy so zákazníkmi, čo je
samozrejme dlhodobá záležitosť. Keď do tejto
práce zahrnieme trochu psychológie a teórie,
upozorním na dôležitú skutočnosť. Našim
cieľom pri budovaní vzťahov so zákazníkmi
je samozrejme v konečnom dôsledku nejaký
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finančný efekt, musíme však na tom pracovať
pomaly a cielene. Ako sa nám to môže ľahko
podariť, demonštruje obr. 1.
Na budovanie vzťahov so zákazníkmi
máme viacero možností, dnes si skúsime
niečo povedať o direct marketingu ako
o veľmi účinnej a zatiaľ v optike pomerne
málo využívanej forme komunikácie. Povedzme si, čo to skutočne direct marketing je
– jedná sa o priamu komunikáciu firmy
s vybranými zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi, ktorí sú informovaní
o skutočnostiach uspokojujúcich ich
potreby, zvyklosti a návyky.
Najskôr sa však pozrime na našu východiskovú situáciu:
– konkurencia neustále rastie, s príchodom
a rastom medzinárodných reťazcov bude
tlak omnoho vyšší,
– cenová vojna,
– z výšený tlak na optiky zo strany zákazníkov,
– väčší profit prinášajú súčasní zákazníci,

– r ast negatívnej reakcie zákazníkov na
mediálnu reklamu (aj keď sa podľa nej
podvedome riadia),
– nové typy spotrebiteľov (s vyššími nárokmi
na informácie a doplnkové služby),
– vzrastajúca informovanosť zákazníkov,
– požiadavky na individualizáciu,
– pokles osobného kontaktu so zákazníkmi.
Mnohé z týchto skutočností nám nahrávajú práve na používanie direct marketingu.
V porovnaní s inými formami marketingu
je práve direct marketing nástroj veľmi
ekonomicky výhodný a efektívny, pretože
umožňuje osloviť len priamo zvolenú cieľovú
skupinu, jeho obsah sa môže variabilne meniť a umožňuje komunikovať so zákazníkom
pravidelne v nami zvolených intervaloch.
Možno vás prekvapí informácia o ekonomickej výhodnosti. Skúste si však spočítať,
koľko vás stojí mediálna reklama a pre aký
počet ľudí je určená. Z tejto skupiny si potom
skúste vyčleniť skupinu vašich potenciálnych
zákazníkov a zistíte, že „odpad“ zákazníkov

miesto
v zákazníkovom
srdci

miesto
v zákazníkovej
mysli

podiel
na zákazníkovej
peňaženke

obr. 1 Cieľ vzťahu so zákazníkmi

obr. 2 Príklad direct mailingu v optike

m

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing mar

je pomerne veľký. Svedčí to teda o tom,
že v mediálnej reklame financie využívame
s oveľa nižšou efektívnosťou ako u direct
marketingu, kde obvykle komunikujete s vami vybranou cieľovou skupinou zákazníkov
alebo potenciálnych zákazníkov.
Skúsme si teraz stručne pripomenúť
najčastejšie využívané formy direct marketingu:
– reklama priamo do domácností (letáky,
prospekty),
– adresné poštové zásielky, reklamné listy
adresované konkrétne na meno podľa
databázy zákazníkov,
– priamy rozhovor so zákazníkom,
– inzeráty s prvkom odpovede, dotazníky,
– aktívny a pasívny telefonický marketing,
– interaktívne médiá (newsletter, internetové banery s možnosťou odpovede,
reakcie...).
V mnohých prípadoch by naša reakcia na
vymenovanie týchto prvkov mohla byť – to
nefunguje, to nemôže byť pre zákazníkov
zaujímavé, letáky zo schránky nikto nečíta,
reklamná pošta putuje priamo do koša
a pod. Nie je tomu celkom tak. Ak sa nám
podarí napr. reklamnú poštu pripraviť pútavo
a zaujímavo, určite ju zákazník nevyhodí bez
toho, aby si ju prečítal.
Pripomeňme si niektoré dôležité faktory
úspechu direct mailingu.
– Všetko musí byť zaujímavé. Vety musia
byť stručné, jasné a pútavé, komunikácia
zrozumiteľná a jednoznačná. Zdôrazniť
by sme mali vždy výhody pre zákazníka,
reklamná zásielka by mala našu ponuku
priblížiť zákazníkovi jeho a nie našimi
očami. Vyhnúť by sme sa mali obsiahlym
vysvetľovaniam technických vlastností produktov, pripomínaním našich fantastických
služieb a pod. Naozaj vyzdvihnime všetko
ponúkané z pohľadu nášho zákazníka.
– Komunikácia začína už obálkou. Ak
hovoríme o adresnej reklamnej pošte,
list samozrejme balíme do obálky. Aby
ju zákazník vôbec otvoril a prečítal, musí
nájsť na obálke nejakú zaujímavú informáciu alebo poznávací znak, ktorý ho bude
motivovať k otvoreniu obálky a prečítaniu
si obsahu. A to už v tej chvíli začína byť
pre nás zaujímavé.
– Rozhodujúcich je prvých 20 sekúnd.
Keď už zákazník začne reklamný list
čítať, o tom, či si ho prečíta dôsledne
a bude mu venovať pozornosť, rozhoduje
zhruba prvých 20 sekúnd. Zákazník
očami list rýchlo prebehne a snaží sa
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získať stručný prehľad o tom, čo mu
píšeme. Je teda dobré zdôrazniť v texte
niektoré dôležité a zaujímavé slová,
prípadne slovné spojenia. Nezabudnite
vždy ani na podpis a čitateľné meno
odosielateľa.
– Buďte struční. Ako som už spomínala,
vety koncipujte stručne, jasne a zrozumiteľne, vyhnite sa dlhým a komplikovaným súvetiam. Zákazníkovi by už
po prvom rýchlom prečítaní malo byť
jasné, čo mu ponúkame a čo to pre
neho prinesie.
– Ponúknite zaujímavú informáciu, akciu,
výhodu. Pri koncipovaní reklamných listov
by sme mali myslieť na to, že by nemalo
ísť len o nejaké „bezduché“ informovanie.
Zákazníkovi by sme mali naozaj ponúknuť
niečo atraktívne a zaujímavé, ideálne je
nejaký odpovedný kupón, prípadne poukážka na zľavu a pod.
– Pravidelnosť. Aby sme direct mailingom
dosiahli želané výsledky, je potrebné so
zákazníkmi komunikovať v určitých pravidelných intervaloch. Pozor – nemalo by
to byť príliš často. V optike sa doporučuje
komunikácia cca 3x za rok.
– P osky tnite o sebe a produktoch
pozitívne informácie. Pri koncipovaní
reklamných listov sa prosím vyhnite
akýmkoľvek negatívnym informáciám
o optike alebo o produktoch. O prípadných rizikách produktov sa so zákazníkmi dá komunikovať už priamo pri

nákupe, v reklamnom liste to však nemá
svoje miesto.
Na obr. 2 môžete vidieť príklad direct
mailingu v optike v určitom časovom horizonte. Myslím, že to má logiku a aj zákazník
nadobudne pocit, že na neho myslíme aj po
zrealizovaní nákupu.
Pre názornosť ešte zhrniem niektoré
z praktických aplikácií direct mailingu
v optike:
– informatívny občasník – optické noviny,
naše oči, my a vy...,
– informácia o nových produktoch – osvetová činnosť (prípadne s kupónom na
zľavu),
– podpora predaja – akcie, zľavy, novinky,
cenové balíky,
– pozvánky na firemné akcie,
– pozvánky na špeciálne prezentácie,
– p ozvánky na ukážky nových kolekcií
okuliarov,
– p onuka „druhých“ okuliarov (športové,
slnečné, pracovné...).
Vidíte, že možností je naozaj nespočetne
veľa. Dnes sme si len zľahka načrtli, v čom
nám môže direct marketing, konkrétne direct mailing, v optike pomôcť. Prajem veľa
úspechov pri realizácií aspoň niektorých zo
spomínaných prvkov a mnoho spokojných
zákazníkov.
Ing. Zdenka Sivičeková

zhrnutie argumentov
druhé pozvanie
na kontrolu zraku,
novinky

4,5 roku

dátum
nákupu

novinky,
technológia

dotazník
spokojnosti

1. rok

4. rok

čo máme
nové
upozornenie na
vek okuliarov,
nová ponuka

3. rok
pozvánka na
kontrolu zraku

obr. 2 Príklad direct mailingu v optike

2. rok

ponuka „druhých“
okuliarov

pozvánka na
kontrolu okuliarov
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Vyšetřovací metody
Pokračování z čísla 3/2006

v optometrii

Vstupní vyšetření optometristou
Refrakční vada nebo onemocnění?
Před nedávnou dobou přišla do ordinace mladá žena (25 let) s klasickým refrakčním problémem. Po mateřské dovolené
nastoupila do práce. Pracuje jako dělnice ve firmě, která kompletuje jemné elektrosoučástky. Po krátké době ji však začala
bolet hlava a obraz se rozostřoval. Během anamnézy jsem si všimla, že jedno oko se chvilkově velmi výrazně, klouzavým
pohybem vychýlilo. Jako dítě nešilhala a podle objektivního měření vykazovala pouze slabou myopii. Zrakové obtíže se
u ní projevují od nástupu do zaměstnání. Na dotaz, zda jí nebrní ruce či nohy, odpověděla, že ano. Neptám se svých klientů
na fakta tohoto typu pokaždé, ale určitý náznak problému (přechodné vychýlení oka, problém s prací do blízka, věková
skupina) se zde vyskytl. Tyto obtíže pozoruje klientka přibližně rok. Zavolala jsem lékařce, popsala symptomy a mladá
žena byla ihned na druhý den objednána. Doufám, že její návštěva u lékaře bude pouze důsledkem mé přehnané péče
a podezření na velmi závažnou diagnózu se nepotvrdí. Tyto symptomy jsou totiž typické pro roztroušenou sklerózu.

Hlavním důvodem příchodu klienta k optometristvi je jeho rozostřené vidění nebo bolest
hlavy různého charakteru. Pro optometristu je
důležité rozlišit, kdy se jedná o refrakční vadu
a kdy o závažnější příčinu. V rozhodování může
pomoci tzv. pravidlo „čtyř“. Jestliže zjistíte čtyři
znaky, které by mohly souviset s patologickými
změnami jakéhokoli onemocnění, je důležité odeslat klienta na důkladnou lékařskou
prohlídku. Naši klienti však většinou již se
třemi příznaky přicházejí. Jsou jimi rozostřené vidění, bolest hlavy a velmi často svalová
nerovnováha. Tři aspekty znamenají varování,
optometrista by proto měl být vždy ve střehu,
aby nezanedbal závažnější problém.
Mohli bychom se domnívat, že jako optometristé máme omezené vyšetřovací možnosti
ke stanovení diagnózy, avšak záleží na úhlu
pohledu, včetně pohledu na profesi optometristy. Vždy bude záležet na našem pozorování, na dobře provedené anamnéze a na
kvalitě provádění dostupných vyšetřovacích
procesů. V první řadě však musíme pracovat
s vlastními znalostmi, vidět souvislosti a vztahy a mít vždy na paměti, že do našich rukou
vkládá klient nejen svůj zrak, ale, ač si tuto
skutečnost sám neuvědomuje, i své zdraví.
V běžné praxi již při příchodu klienta
provádíme celkové pozorování. Následuje
anamnéza a refraktometrické vyšetření. V případě aplikace kontaktních čoček provádíme
vyšetření předního segmentu oka, případně
zjišťujeme kvalitu slzného filmu, avšak v ostat-

20

Česká oční optika 1/2007

ních případech není toto vyšetření běžnou
součástí postupu.

Pozorování
Pozorování je zaměřeno na vzhled, výraz,
výživu (podvýživa, obezita) a způsob chůze.
Obzvláště důležité je držení hlavy a postoj,
neboť výrazně vypovídají o svalové rovnováze
oka nebo o charakteru vady.
Hodnocení výrazu, viditelných asymetrií
v postavení očí nebo svalového tonu tváře
je též velmi důležité. Uvědomme si, že
z dvanácti hlavových nervů jich se zrakem
či svalovými funkcemi oka souvisí šest
přímo (II.–VII.) a s dalšími přicházejí tyto do
úzkého kontaktu (např. ovládání žvýkání,
artikulace atp.). Těmito aspekty bychom se
měli následně zabývat nejen ve zdravotní
anamnéze, ale i v souvislosti s praktickým
vyšetřením.
Důležitým aspektem je také komunikace
s klientem. Způsob komunikace může totiž
leccos napovědět o inteligenční úrovni klienta, neboť může souviset s následným refraktometrickým vyšetřením (zvolení optotypu,
zvolení způsobu komunikace). Komunikace
však může být narušena i neurologickými
jevy, které mohou náš pohled na celkový
stav ovlivnit (obrna lícního nervu související
s inervací m. orbicularis oculi).
Než začneme provádět anamnézu, měli bychom navázat s klientem kontakt, například
uvítat klienta podáním ruky a představit se.

Další postup, kterému bychom měli věnovat
velkou pozornost, je anamnéza. Anamnézu lze
rozdělit do několika částí.

Anamnéza osobní a sociální
V této části sbíráme osobní data týkající
se bydliště, data narození, profese, zájmů
a zálib.
Bydliště je údaj, týkající se spíše marketingových záležitostí, jako je mapování oblastí,
ze kterých klienti přicházejí, a jiných potřeb
(např. rozesílání nabídek). Datum narození
hraje poměrně důležitou roli při hodnocení
dat získaných v následujících vyšetřeních
a v porovnání adekvátnosti obtíží vzhledem
k věku klienta. Profesní údaje mohou vypovídat o způsobu využití zraku.

Osobní zdravotní anamnéza
a refrakční historie
V této části anamnézy je důležité poznat
celkový zdravotní stav klienta včetně jeho
medikamentace. Mnohá onemocnění na první
pohled se zrakem nesouvisí. Avšak mohou
vidění sekundárně ovlivnit nebo se naopak mohou zhoršeným viděním projevit. Stejně tak se
poruchami vidění může projevovat dlouhodobé
užívání léků nebo jejich nevhodná kombinace.
Všeobecně známá jsou onemocnění jako
hypertenze, kardiovaskulární obtíže a diabetes mellitus. Málokdo však spojí refrakční
vadu s revmatickými obtížemi, astmatem
nebo obtížemi v gastrointestinálním traktu.

ody vyšetřovací metody vyšetřovací metody vyšetřovací metody vyšetřovací metody vyšetřovací metody vyšetř

Refrakční historie je potřebná při mapování
vývoje samotné vady či souvislostí mezi
onemocněním a vadou. Typickým příkladem
jsou refrakční změny v období mezi zjištěním
a stabilizací onemocnění.
Velmi významnou a nepřehlédnutelnou roli
v našem počínání by měly zaujmout stížnosti
na bolest. Bolest je nezvratným důkazem narušení zdravé funkce organizmu. Je důležité
určit místo a charakter bolesti.

Rodinná anamnéza
Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách pracujeme pouze s dospělými klienty, má tato část
anamnézy většinou pouze orientační charakter,
přestože i zde platí zásada být stále ve střehu.

Vlastní vyšetření
Po zjištění vstupních dat následuje refraktometrické vyšetření. Samozřejmostí
je stanovení subjektivních a objektivních
refrakčních hodnot a dokonalé binokulární
dokorigování. Kvalita tohoto měření nezávisí
ani tak na špičkovém vybavení refrakční místnosti (i když dobré vybavení udělá dojem),

jako spíš na schopnostech a zkušenostech
optometristy.
Součástí péče o zdravý zrak by měla být
i další vyšetření, jako například vyšetření
motility oka, testy pupilárních reflexů nebo
test barevného vidění. Tyto testy mají značný
vypovídající charakter.
K posuzování stavu klienta pak potřebujeme
dostatečné anatomické, neuroanatomické
a fyziologické znalosti, a to nejen oka, jeho
motility z hlediska stavby, ale také znalosti
týkající se ovládání jednotlivých okohybných
svalů, zornicových reakcí, funkcí víček a ovládání mimických svalů, ale i krevního zásobení,
výživy atd. Je důležité se seznámit s patologií
onemocnění, funkcí imunitního systému i se
základy farmakologie.
Ve v ýčtu potřebných znalostí bychom
mohli dále pokračovat, protože optometrii
lze dělit na části charakterizované specifickými potřebami jednotlivých skupin,
které dělíme podle věku, kvality zraku, resp.
specifičností dané refrakční vady, a také
dle skupin charakterizovaných konkrétním
onemocněním atd.

Odesíláme klienta k lékaři
Jestliže pojme optometrista podezření na
závažnější onemocnění, je jeho povinností
odeslat klienta k lékaři. I způsob doporučení
k lékaři je důležitou součástí naší praxe.
Klient většinou poprvé přichází proto, že
nemá čas čekat u lékaře nebo mu vyhovuje
naše péče. Většinou máme opravdu více
času věnovat se jeho problému. Odesláním
k lékaři bychom jeho důvěru k nám neměli
narušit, ale spíše jej tímto aktem přesvědčit
o naší péči. Doporučíme-li klienta k lékaři,
měli bychom se o jeho zdravotní stav i nadále zajímat, požádat klienta o následnou
návštěvu a ujistit jej, že pokud bude vše v pořádku, jsme připraveni dále spolupracovat.
Zpětně tím získáváme kontrolu našich úvah
a výsledků vyšetření, neboť jiným způsobem
si své schopnosti a znalosti nemůžeme
zatím ověřit.
Bc. Martina Nováková
Literatura:
Studijní materiály PCO (Univerzita Pennsylvania College of Optometry)
placená inzerce

Při příležitosti veletrhu OPTA 2007 Vás srdečně
zveme na prezentaci nových modelů obrub všech
našich dosavadních kolekcí.

Představíme Vám i nové značky
na českém trhu:
Gérard Vuillet
Coco Song
Keenly
Tartine&Chocolat

Těšíme se na Vaši návštěvu na veletrhu
OPTA 2007 ve dnech 23.–25. 2. 2007.
Pavilon V, stánek 059.
Vegan spol. s r.o., Brechtova 825/22, 149 00 Praha 4 - Háje
tel.: 603 418 854, e-mail: info@vegan-optik.cz
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Žiadna gravitácia. Len príťažlivosť.
Titan Minimal Art_Space Edition
Najľahšie okuliare vo vesmíre.

Distribúcia v SR:

PRESTILINEA, spol. s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
tel.: ++421/2/5341 5727
fax: ++421/2/5341 4237
e-mail: prestilinea@prestilinea.sk
web: http://www.prestilinea.sk

Distribuce v ČR:

STRABILIA, spol. s.r.o.
Na moklině 539/10, 163 00 Praha 6
tel.: ++420/235/313 313
fax: ++420/235/313 314
e-mail: strabilia.sro@worldonline.cz
web: http://www.strabilia.cz

Titan minimal Art.

Pokroková technológia v produkcii okuliarov sa zmocnila vesmíru.
Titan Minimal Art.
Pokroková technológia v produkcii okuliarov sa zmocnila
vesmíru.
11. február 2000 je pre spoločnosť Silhouette veľmi významným
dátumom. Je to deň, keď prvé
okuliare Silhouette - model zo
série Titan Minimal Art - nastúpili
na cestu do kozmického priestoru
v rámci Misie STS 99, na palube
lode US-Shuttles Endeavour.
Tieto minimalistické a zároveň
najľahšie okuliare na svete vážia
len 1,8 gramu. Boli vyvinuté rakúskou spoločnosťou Silhouette
v roku 1992 a stále sú zdokonaľované. TMA sa vďaka svojej revolučnej jednoduchosti stali senzáciou a do dnešného dňa sa ich
predalo viac ako 4 milióny kusov.
Nie je preto žiaden div, že inžinieri
z NASA sa sústredili práve na tieto
okuliare. Veď až 70% astronautov
má slabý zrak. Vo vesmíre sú na
oči kladené zvýšené nároky. Pre
technikov a očných lekárov NASA
bola pri výbere TMA rozhodujúca
nielen ich nízka hmotnosť, ale aj
pokrokové technológie, dizajn
bez úchytiek, enormná elasticita
a robustnosť materiálov z hyper
flexibilného titánu.

Môžu zachrániť život:
minimalistický dizajn pre maximálnu ochranu.
Stav beztiaže na palube kozmickej lode je špecifickým prípadom, kde aj maličké, voľne sa
vznášajúce čiastočky môžu predstavovať nebezpečenstvo pre
posádku. Preto to, čo je v bežnom
živote praktické – okuliare bez
skrutiek a kĺbikov – je v kozmickom priestore životne dôležitým
faktorom ochrany. Aj uvoľnená
malá súčiastka by mohla byť
vdýchnutá, prehltnutá alebo by
mohla zraniť oko astronauta.
Pri práci mimo kozmickej lode
by boli následky ešte nepríjemnejšie. Malé čiastočky by mohli
zasiahnuť kyslíkový zásobovací
systém na prilbe alebo spôsobiť
trhliny na oblečení kozmonauta, ktoré by viedli k okamžitému,
smrteľnému poklesu tlaku. S TMA
sú tieto prípady absolútne vylú-

čené. Už v roku 1992 sa pri okuliaroch Titan Minimal Art upustilo od
skrutiek a kĺbov. Stranice sú vyhotovené z jediného kusu a vďaka
vysoko elastickému materiálu nemôžu byť zlomené. Aj upevnenie
skiel ponúka maximálnu ochranu
prostredníctvom
ojedinelého
novo vyvinutého „Twinlock“ systému. Jeho výnimočnosť spočíva
v dvoch zásekových kolíčkoch,
ktoré sú zhotovené presne na
stotinu milimetra. Vďaka tomu je
zabezpečená stálosť i s dostatočným tlmením proti zlomeniu.
Čo je potrebné v extrémnych
podmienkach?
Extrémne dobrá forma.
V priestore mimo kozmickej
lode sa teploty pohybujú okolo
-273°C a je tam absolútna tma.
V tomto prostredí nevhodnom
pre život patrí 8 až 10 hodinové
pracovné nasadenie k bežnému
dňu astronauta. V hermeticky
uzavretom a nepriedušnom skafandre sa astronaut musí vedieť
na 100% spoľahnúť na tvar svojich okuliarov. Pod tesne priliehajúcou prilbou je totiž nemožné
ich posúvať, či pritlačiť na spánky,
nesmie sa narušiť jeho potreba
vysokej koncentrácie. Okuliare
musia sedieť perfektne a pohodlne. TMA sú vyrábané za pomoci
ľahkého a rovnomerného tlaku,
čím sa vytvorí dynamická, ohybná
a zároveň elastická stranica. Tak je
zaistená perfektná stálosť aj v stave beztiaže. Navyše dizajn straníc

je tak jemný, hladký a minimalistický, že tento tlak takmer nie je
cítiť. Astronauti NASA uvádzajú,
že pri svojich cestách oceňujú
najmä bezkonkurenčný komfort
Titan Minimal Art.

zorné pole: pohľad nie je obmedzovaný rámom ani stranicami.

Kozmický priestor je čierny
a studený.
Svetelné lúče sú tu však o 30%
silnejšie.

Cestovanie do kozmu ponúka
nielen nekonečné možnosti, ale
aj najextrémnejšie podmienky
pre život. Už pri štarte pôsobia
enormné sily. Popri tom sa raketoplán zrýchľuje v 42 sekundách
z nuly na štvornásobok rýchlosti
šírenia zvuku. Cesta do orbitu síce
trvá len 8,5 minúty, no i v tomto
krátkom čase sú ľudia a materiály
vystavené zmenám od extrémnej
gravitácie až po stav absolútnej
beztiaže. Všetko, čo má astronaut
na sebe, je tlačené na jeho telo
s päť až osemnásobnou zemskou
príťažlivosťou a neskôr v stave
beztiaže je od neho odpudzované.

Pri misiách v kozmickom
priestore sa používajú aj slnečné
okuliare Silhouette Titan Minimal
Art. Sila slnečného žiarenia je tu
v priemere o 30% silnejšia ako na
Zemi. Bez adekvátnej ochrany by
intenzívnejšie UV žiarenie a infračervené lúče pôsobili priamo na
oči.
Preto spoločnosť NASA v spolupráci so svojím hlavným očným
lekárom Dr. Keithom Manuelom
vyvinula pre Silhouette špeciálne,
tmavšie slnečné fólie s tenučkou
zlatou vrstvou, ktorá chráni pred
nebezpečným UV a infražiarením.
Ultrasilné filtračné fólie prepúšťajú len 5,5% svetla.
Okuliare značky Silhouette
predstavujú optimálny dizajn
a zároveň vysoký stupeň slnečnej
ochrany. Majú značné zakrivenie,
dobre sedia na tvári a chránia
pred postranným a horizontálnym dopadom svetla. Výrazne
chránia nielen oči, ale aj okolité
citlivé partie. Bezrámový tvar
umožňuje popri tom veľmi široké

Materiál ako z iného sveta.
Silhouette hyper flexibilný titán.

Pre okuliare to znamená, že
musia byť tak extrémne ako sily,
ktoré na ne pôsobia: extrémne
ľahké, extrémne ohybné a extrémne silné. Titan Minimal Art sú
preto vyrobené z hyper flexibilného titánu – novej, vysoko elastickej titánovej zliatiny najvyššej
kvality, ktorá sa využíva aj v chirurgii a pri športoch. Teda všade
tam, kde ľahkosť a trvanlivosť hrá
dôležitú úlohu a materiál nesmie
hrdzavieť. Hyper flexibilný titán je
okrem toho antialergický, enormne pevný a odoláva extrémnym
teplotám.

Dr. Keith Manuel, NASA – hlavný očný lekár
Túto príhodu mám obzvlášť rád:
Riadil som jedno dodatočné vyšetrovanie astronautov, ktorí sa
vrátili z veľmi ťažkej misie. Pri zostupe späť do atmosféry musel
tím čeliť vysokému atmosférickému tlaku – 8G – čiže osemnásobku ich telesnej váhy! Ale čo ma
najviac zaujalo, bol výrok jedného
z astronautov: „ Moje okuliare Silhouette TMA sa úžasne osvedčili!
Vôbec sa neposúvali a netlačili
ma na nose. Bol som z toho úplne
nadšený. Je to neuveriteľné!“
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Individuální
progresivní
brýlové čočky
Progresivní čočky a my
Brýle jsou nejen velmi oblíbeným módním doplňkem, ale
především hlavním nástrojem, který nám navrací dokonalý
zrak, zejména v pozdějším věku, kdy se o své slovo hlásí
presbyopie. Postupná ztráta schopnosti čočky zaostřit na
různě vzdálené objekty se dotýká nás všech. Rozdíl je jen
v tom, kdy se presbyopie začne projevovat právě u nás.
Před několika lety stál každý presbyop před rozhodnutím, zda
si pořídí dvoje brýle s jednoohniskovými čočkami nebo jedny
brýle s bifokálními, případně multifokálními čočkami.
Společnost Omega Optix se rozhodla zaměřit se na potřeby
presbyopů a nabídnout jim víc než jen jedno účelové řešení.
Dnes poskytuje presbyopickým pacientům nejširší portfolio
progresivních čoček na trhu a zákazníci tak mají možnost
výběru mezi kvalitními čočkami, které splňují vysoké nároky
na estetiku a mnohostrannost využití.

– ploché izosférické linie umožňují vynikající splynutí obrazu z levého a pravého oka při pohybu očí do stran;
– horizontálně stabilizovaná optická mohutnost zaručuje velmi komfortní
dynamické vidění.
Aberační filtr
Zadní strana čočky Presio W je tvarována bod po bodu tak, aby byly
na celé ploše kompenzovány aberace, které přirozeně vytváří progresivní přední strana. Tato nová výrobní technologie nabízí větší svobodu
při konstrukci i vyšší přesnost při povrchové úpravě čočky.
Asférický design zadní strany čočky Presio W funguje jako
skutečný aberační filtr. Výsledkem je omezení nežádoucího astigmatizmu na čočce až o 40 %. Pro nositele to znamená ostřejší,
jasnější a přesnější obraz na celé ploše čočky, výrazně širší zorné
pole, vyšší komfort a přizpůsobivost vidění.

Nikon Presio W – vrchol progresivní technologie
Ve spolupráci se společností Nikon uvedla v roce 2005 Omega
Optix na český trh první oboustranně progresivní brýlové čočky
Presio W s ultravysokým indexem lomu, které významně posunuly
hranice inovace designu optických brýlových čoček.
Obě strany progresivní čočky Presio W se navzájem kompenzují
a doplňují, čímž eliminují omezení tradičních jednostranných progresivních čoček. Pro možnost přizpůsobení čoček individuálním
potřebám zákazníka je nový progresivní design navržen ve dvou
délkách progrese: ultrakrátká čočka Presio W 12 a univerzální
Presio W 14.
V roce 2006 udělala společnost Nikon další významný krok vpřed
s výrobkem Presio W 12 Transitions V, který se stal kombinací tří
nejvyspělejších technologií:
1. oboustranně progresivní design Presio W,
2. vysoký index lomu čoček 1,67,
3. samozabarvovací technologie Transitions V.
Nový progresivní design
Přední progresivní strana zajišťuje ostré a jasné vidění na všechny
vzdálenosti i v provedení Presio W 12, kdy ultrakrátká progrese
umožňuje zábrus do úzkých obrub s minimální montážní výškou
15 mm.
Progresivní design brýlových čoček Presio W vychází z klíčových
vlastností čoček Presio i, které se v roce 2001 staly prvními progresivními čočkami s ultravysokým indexem lomu 1,74.
Mezi charakteristické vlastnosti designu čoček Presio W patří:
– k valitní asférické provedení, které je zárukou velmi ploché
čočky, přičemž aberace je omezena na minimum;
– extrémně široké zorné pole pro vidění na blízko se rozšiřuje
temporálně;
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Technický nákres konstrukce progresivní čočky Presio W

Čočky Image – synonymum pro volbu
Další možností, jak rozšířit možnosti volby presbyopů, bylo zahájení spolupráce se společností Younger Optics, která vytvořila
unikátní řadu progresivních brýlových čoček s názvem Image.
Ultraměkký, asférický design progresivních čoček Image je charakteristický velmi rozsáhlou oblastí vidění na blízko, stabilizovaným viděním na dálku, jasným a ostrým obrazem po celé ploše
čočky bez zkreslení v periferní oblasti.
Detailně a kvalitně provedený asférický design zaručuje rychlou
a snadnou adaptaci a vysokou optickou kvalitu, a to zejména u pohledu
na blízko i při malé montážní výšce 18 mm.

vé čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky

Charakteristika progresivnÌho designu ImageÆ

äirok· zÛna na d·lku
neomezuje perifernÌ vidÏnÌ

Vyv·ûen· zÛna na st¯ednÌ
vzd·lenost a rozs·hl·
zÛna na blÌzko

Progresivní čočky Image mají ve své charakteristice několik „nej“:
1. Nejširší škála použitých materiálů
Progresivní brýlové čočky Image si může zákazník nechat vyrobit
ze základního optického materiálu plastu CR39 (n=1.5) nebo z vysokoindexního plastu 1.67.
K všestrannosti produktové řady moderních progresivních čoček to
však nestačí, a tak byly na trh uvedeny první polykarbonátové progresivní
čočky Image Poly (n=1.59), jež jsou velmi lehké a odolné vůči nárazu.
Společnost Younger Optics šla ještě dál a uvedla na trh první progresivní čočky Image Trilogy z materiálu trivex (n=1.53), které získaly pro
řadu progresivních čoček Image další „nej“ – čočka s nejdelší zárukou
a nejvhodnější čočka pro vrtané obruby díky jedinečným mechanickým
vlastnostem a nulovému vnitřnímu pnutí.

VYNIKAJÕCÕ V›BÃR PRO VAäE PACIENTY

2. samozabarvovací progresivní brýlové čočky Image Transitions V jsou dalším krokem v přizpůsobení se potřebám presbyopických pacientů, kteří často střídají pobyt v interiéru s pobytem
venku. Tak mohou progresivní čočky plnit i funkci slunečních brýlí,
poskytnout zraku ochranu před UV zářením i ostrým slunečním světlem a dávají tak možnost brýle více přizpůsobit svým potřebám.
3. polarizační čočky Image NuPolar jsou nejlepší progresivní
čočkou vhodnou pro řidiče. Její uvedení na trh znamenalo významný krok kupředu ve vývoji progresivních brýlových čoček.
Image NuPolar poskytují řidiči nejen ochranu před UV zářením
a ostrým slunečním světlem, ale jejich hlavním úkolem je eliminace nebezpečných horizontálních odlesků způsobených např.
mokrou vozovkou nebo odrazem palubní desky v čelním skle
automobilu. Nebezpečí těchto odlesků spočívá v tom, že mohou řidiče oslnit a stát se tak příčinou dopravní nehody. Výhody
polarizačních progresivních čoček ocení také presbyopové,
kteří se věnují rybaření, vodním nebo zimním sportům a dalším
venkovním aktivitám.

Moûnost vyuûitÌ progresivnÌho designu ImageÆ

SluneËnÌ obruby
s velk˝m zak¯ivenÌm

VrtanÈ obruby

MalÈ a ˙zkÈ obruby

ImageÆ ñ nejöiröÌ ök·la zpracov·nÌ a materi·l˘

NuPolarÆ

Polykarbon·t

TrilogyÆ

TransitionsÆ

»oËky 1,67

2. Nejdelší záruka
Materiál pro výrobu čoček Image Trilogy je charakteristický vynikající mechanickou odolností s nulovým pnutím, vysokým Abb.
číslem 45, měrnou hmotností 1,11g/cm3, možností opracování až
na tloušťku 1,0 mm a také vysokou chemickou odolností.
A právě první ze jmenovaných charakteristik pomohla čočkám
Image Trilogy k zisku „nej“ pro záruku a použití do vrtaných brýlí.
Kvalita a odolnost materiálu proti prasknutí je tak vysoká, že je
u těchto progresiv poskytována „Doživotní záruka na rozbití nebo
prasknutí čoček“.
3. Nejširší využití čoček díky použití různých technologií
K dovršení všestrannosti progresivních brýlových čoček Image
bylo potřeba ještě zkombinovat progresivní design a typy materiálů
na výrobu čoček s různými vyspělými technologiemi. Tak vznikly
ještě tři řady progresivních brýlových čoček Image:
1. čiré progresivní brýlové čočky Image jsou základní řadou, ve které si
zákazník může vybrat od plastových čoček s indexy lomu 1.5 a 1.67
přes polykarbonátové čočky až po variantu Image Trilogy.

ProOmega II – zlatý standard
Někteří presbyopičtí pacienti dávají přednost kvalitním produktům
za příznivou cenu, a tak uvedla společnost Omega Optix na trh
progresivní čočky ProOmega II, jejichž předností je propracovaný
progresivní design. Jeho asymetrické provedení zaručuje sjednocení
obou sítnicových obrazů a tím také optimální binokulární vidění mimo
střední meridián čočky. Univerzálnost použití progresivní čočky
ProOmega II spočívá v kvalitě a vyváženosti všech tří zón vidění.
Zóna na dálku je dostatečně široká, aby poskytla zraku dokonalý
pohled bez výrazného omezení. Dovoluje rychlé změny pohledů
s přirozeným rozpoznáváním detailů ve velké vzdálenosti.
Přechodová zóna svou plynulostí a vyvážeností zaručuje rychlé zaostření zraku na střední vzdálenost a pohodlí přirozeného přechodu
pohledu z blízka do dálky bez zkreslení.
Šíře a stabilita zóny vidění na blízko poskytuje pohodlí při čtení
a jiných činnostech, které vyžadují pohled na blízko.
Asférický design v kombinaci s kvalitním provedením povrchu od
předního německého výrobce brýlových čoček poskytuje čočkám
vynikající optické i estetické vlastnosti.
Rozsáhlá a různorodá řada progresivních brýlových čoček
společnosti Omega Optix vyjadřuje dlouhodobý trend, že brýle
již nejsou jen pomůckou na zlepšení zraku, ale odpovědí na
specifické potřeby každého zákazníka.
Jitka Vráblíková, BBA
Omega Optix, s.r.o.
1/2007 Česká oční optika
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Co je to
suché oko?
V poslední době se stále častěji setkáváme s pojmem suché oko. Je to ve většině
případů neškodné onemocnění, které však
u vnímavých a predisponovaných pacientů
může způsobit závažné poškození rohovky,
rohovkový vřed nebo i perforaci rohovky.
Suché oko je obvykle oboustranné onemocnění, které postihuje starší lidi, zvláště
ženy v menopauze a pacienty s autoimunními
chorobami. Je to porucha slzného filmu
způsobená nedostatečnou produkcí slz nebo
jejich excesivním odpařováním. Způsobuje
poškození povrchu oka v rozsahu oční štěrbiny a vyvolává subjektivní oční obtíže.
Slzný film se skládá ze tří vrstev: vnitřní
(mucinózní), střední (vodní) a zevní (mazové).
Reflexní pohyb očních víček zajišťuje na povrchu rohovky vytvoření hladkého povrchu ze
slzného filmu, který se spolu s rohovkou podílí
až z 80 % na celkové refrakci oka.
Zevní mazová vrstva je produktem Meibomských a Zeisových žlázek a zpomaluje
odpařování slz. Usnadňuje hladký pohyb
víček, snižuje povrchové napětí slzného filmu a rovněž zajišťuje integritu střední vodní
vrstvy, která přispívá k zásobení avaskulární
rohovky kyslíkem. Střední vrstva je produktem
slzné žlázy a akcesorních Krauseho a Wolfringových žlázek. Porucha jejich činnosti
vede ke vzniku zánětu rohovky a spojivky (ke
keratoconjunctivitis sicca). Spodní, mucinózní
vrstva je tvořena pohárkovými hlenovými
buňkami ve spojivce.

obr. 1 K vyšetření defektů na povrchu oka se používají
fluoresceinové preparáty
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Příznaky suchého oka jsou vyvolány poškozením povrchu spojivky a rohovky. Je to
světloplachost, pocit cizího tělíska, palčivost,
řezání a svědění. Tyto příznaky se obvykle
zhoršují pobytem v zakouřených místnostech,
na větru a v suchém teplém prostředí. Vláknitý
hlenovitý výpotek může způsobit i přechodné
zhoršení zrakové ostrosti.
Suché oko může vzniknout i následkem
systematického užívání léků – antihistaminik, antihypertonik, diuretik, anticholinergik,
antitussiv a psychotropik. Také při protruzi
oka nebo u vad postavení víček, kdy je oko
více vystaveno osychání, hrozí onemocnění
suchým okem.
Suché oko bývá někdy bílé, jindy červené
s dilatovanými cévami. Na povrchu oka mohou
být hlenová vlákna nebo hlenové plošky. Hladina slzného menisku v dolní přechodní řase
je nižší než 1 mm a není konvexní.
K vyšetření defektů na povrchu oka se používá barvení fluoresceinem nebo bengálskou
červení. Při vyšetření stability slzného filmu po
obarvení fluoresceinem pomocí kobaltového
filtru se tento trhá za dobu kratší než 10 sekund. Schirmerův test je pozitivní, smočí-li se
filtrační proužek do výšky méně než 5 mm.
Test fenolovou červenou nití je pozitivní, je-li
délka změny barvy kratší než 10 mm.
Diferenciálně diagnosticky je nutno vyloučit blefaritidu, onemocnění Meibomských
žlázek, abnormitu víček vedoucí k expoziční
keratopatii, obrny 7. nervu, senilní ektropium
a chemická poranění. Příznaky těchto onemocnění jsou velmi podobné a je nutné být
velmi uvážlivý před konečným stanovením
diagnózy suchého oka.
Při léčení je nedostatek přirozených slz nahrazován umělými slzami s nebo bez konzervačních látek a lubrikantní mastí. Vedlejší účinek
umělých slz se může projevovat drážděním oka,
mlhavým viděním, lepkavými víčky a pocitem
těžkých víček. Pokud se tyto komplikace objeví,
dáváme přednost umělým slzám bez konzervancií. Přednost tomuto léčení dáváme i při
obtížné průchodnosti slzných cest, kdy škodlivé
látky déle přetrvávají v slzném váčku.

obr. 2 Lícní obrna (léze periferního lícního nervu):
a) otevřená víčka, b) zavřená víčka

Fyziologickou náhradu slz, obsahující růstový
epidermální faktor, je možné vyrobit ze séra.
Výroba je však obtížná. Odtoku slz je možné
zabránit uzávěrem slzných bodů pomocí
vstřebatelných kolagenních nebo silikonových
čípků. Okluze jednoho punkta snižuje odtok slz
asi o 50 %. Vedlejším účinkem čípků může být
slzení, vylučování čípků a infekce. Trvale lze
slzné body uzavřít kauterizací.
Při obtížích způsobených nošením kontaktních čoček doporučujeme umělé slzy nebo
výměnu stávající čočky za čočku s odlišným
obsahem vody, za čočku jednodenní nebo za
čočku tvrdou. Pacienta poučíme o správném
mrkání. Při nesnášenlivosti některého celkově
užívaného léku doporučujeme jeho vysazení
nebo náhradu jiným lékem.
Slzy jsou velmi důležité pro zdravé a dobré
vidění očí. Proto je důležité dbát o včasné
rozpoznání a účinné léčení suchého oka.
Tím zabráníme vzniku možných komplikací,
ohrožujících vidění.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
O’Toole, L.: The tears and lacrimal gland,
Optometry Today, March 10, 2006, str. 42-47
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ZBIERAJTE BODY S UMC A VYBERTE
SI PRE SEBA ZASLÚŽENÚ ODMENU.
SAGITTA Bratislava – receptová brusiareň
ponúka od roku 2006 svojim verným
zákazníkom ako jeden z bonusov značkové
predmety vysokej úžitkovej hodnoty.

www.sagitta.sk
Zákazník, ktorý odoberá skladové okuliarové šošovky s úpravou UMC, získava priebežne
na svoje konto body, za ktoré si môže vybrať značkové predmety z príslušného katalógu.
UMC (Ultra Multi Coating) sú skladové okuliarové šošovky s ultra lakovým tvrdením, multi
antireflexnou vrstvou a hydrofóbnou úpravou. Tento typ skladových okuliarových šošoviek od
SAGITTY si získava stále väčšiu popularitu medzi optikmi na Slovensku pre ich optické kvality,
životnosť a cenovú dostupnosť. Hodinky, náušnice a retiazky značiek JOOP, ESPRIT, koňak
DAVIDOFF a iné značkové predmety si optici zo svojho bodového konta vyberali po celý rok,
no najmä pred Vianocami, kedy chceli spraviť kvalitným darčekom radosť aj svojim blízkym.
Bližšie informácie: na stánku v Brne na OPTE 2007 alebo kedykoľvek na zákazníckom centre
SAGITTA Bratislava na tel. č.: 02/4920 5555.
Paleta skladových okuliarových šošoviek,
za ktoré je možné získavať body:
ORPLAS® 1,5 UMC; ORPLAS® TRANSITIONS V UMC – gray, brown;
SUNSENSORSTM 1,57 UMC – gray, brown; ORGALIT® 1,61 ASPH UMC;
ULTRALIT ® 1,67 ASPH UMC; MICROLIT® 1,74 ASPH UMC

pani Ďurková z Optiky Z, Stupava: „Výborné okuliarové
šošovky UMC odoberám už viac rokov a som spokojná s ich
kvalitou a ešte si k tomu môžem vybrať značkové predmety.
Toto sú napr. hodinky JOOP“.

Ing. Jiří Chyba
tel./fax: 547 246 852
email: sillustani@cmail.cz
www.sillustani.net
OPTA 2007, stánek 009

Zastoupení značek
EXALTO, OXIBIS, HENRY  JULLIEN, ARQUO, YOUS EYEWORKS.
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Stránky
Společenstva
Nová tvář webových stránek Společenstva
Na Internetu je na adrese www.scoo.cz zpřístupněna nová verze
webových stránek Společenstva českých optiků a optometristů.
Stránky prošly významnou změnou, kdy byla oddělena veřejná část
a interní profesní část, přístupná pouze členům SČOO.
Ve veřejné části byly ponechány a aktualizovány základní kapitoly, přístup k nim je v horní části úvodní stránky. Obsah kapitol
je charakterizován jejich názvem. Na stránkách jsou popsány
profesní zájmy SČOO, charakteristika profese optika a optometristy, koncepce vzdělávání v oboru, informace o pořádání veletrhu
OPTA a stručná charakteristika ECOO (Evropské rady optometrie
a optiky) a Evropského diplomu optometrie. Byla aktualizována
rubrika Kontakty, která uvádí členy výkonného výboru a revizní
komise SČOO ve složení po volbách na valné hromadě Společenstva v únoru 2006.
Novinky, které se týkají veřejné části úvodní webové stránky, jsou
situovány ve sloupci nacházejícím se v levé části obrazovky. Nově
zpřístupněny jsou Stanovy SČOO v originální naskenované verzi
registrované Ministerstvem vnitra ČR, dále dokument Posuzování
kvality práce, který je normativem pro vnitřní potřeby oboru oční
optika, a přehled předpisů, upravujících cenovou regulaci v oboru.
Kapitola Náplň práce optometristů je citací vyhlášky 423/2004
Sb., která upravuje činnost optometristů. Další kapitola Vzdělávání
registrovaných optometristů odkazuje na stránky Národního
centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde
je detailně popsána legislativa platná od roku 2004 související
s činností registrovaných optometristů. Zájemci o členství v SČOO
naleznou v levé části úvodní webové stránky ke stažení formulář
Přihláška do SČOO. V oddíle Ke stažení si mohou organizátoři
školicích akcí stáhnout formulář žádosti o zařazení školicí akce do
kreditního systému optometrie.
Novinkou, možná doposud přehlíženou náhodnými návštěvníky webových stránek z řad odborné veřejnosti, je část s názvem Extranet.
Tento výraz lze do češtiny doslova přeložit jako „zvláštní síť“. Nachází
se v pravé horní části úvodní stránky. Po vložení uživatelského jména
a hesla je návštěvníkům k dispozici Kalendář s barevným členěním
různých typů akcí. Obsahuje mimo jiné termíny výstav a akce zařazené do kreditního systému optometrie. Pod kalendářem se vám
ukáže sloupec článků a sloupec dokumentů.
Články jsou charakterizovány názvem a stručnou anotací, nelze
je stáhnout do svého počítače, po kliknutí se však na obrazovce
uživatele otevře celý článek. V článcích jsou řazeny i zápisy z jednotlivých jednání výkonného výboru a revizní komise SČOO, anebo
odkazy na jiné stránky. Aktuálně se lze například přímo prokliknout
na soubor přednášek z konference Optometrie 2006 v Olomouci,
umístěných na webu Univerzity Palackého.
Dokumenty jsou naproti tomu určeny ke stažení do počítače uživatele. Jsou dostupné např. ve formátu PDF nebo Excel. Jedná se
o právní předpisy, věstníky atp. Aktuálně je zde ke stažení číselník
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VZP platný od 1. 1. 2007, výřez kódů oční optiky ve formátu Excel
a přehled školicích akcí s kredity pro optometristy.
Nabídku Extranetu doplňují Inzeráty, prozatím navržené v textové
formě, a to ve struktuře: volná místa (nabídka pracovních příležitostí)
– zaměstnání hledají (poptávka pracovních příležitostí) – ostatní nabídka („od brusu až po optiku“) – ostatní poptávka. Mělo by se jednat
o řádkové inzeráty, nikoliv o grafickou reklamu. Cena za zveřejnění by
měla být určena představenstvem SČOO do konce ledna 2007.
Součástí Extranetu je i Diskuzní fórum, v němž očekáváme od členů
Společenstva jakékoliv náměty či připomínky k činnosti. Diskuzní fórum
je členěno na témata, která je možno rozšířit podle přání uživatelů.
Jak se lze na Extranet dostat? Zájemce získá uživatelské jméno
a heslo individuálně, konkrétně na stránce „Přihlášení uživatele“. Stačí
postupovat podle návodu, napsat žádost s uvedením členského čísla,
jména, příjmení a e-mailové adresy a tuto žádost pak odeslat správci
stránek na e-mailovou adresu info@lithness.cz. Správce vás pouze
prosí o trpělivost, individuální žádost bude vyřízena do dvou dnů.
Přístupové údaje obdrží pouze ti členové, kteří mají řádně uhrazeny
členské příspěvky. Uživatel si po vstupu do Extranetu může přidělené
vstupní údaje změnit pro snadnější zapamatování a zachování bezpečnosti. Jakékoliv příspěvky uživatele Extranetu budou pro orientaci
ostatních uživatelů označeny jeho jménem a členským číslem.
Na počátku letošního roku bylo aktivních uživatelů Extranetu – vyjma
členů výkonného výboru a revizní komise – méně než 20. Věříme, že
tato informace povede k rozšíření počtu uživatelů, kteří na Extranetu
získají užitečné informace a budou se vyjadřovat ke všem aktuálním
tématům a navzájem o nich diskutovat. Představenstvo SČOO veškeré
náměty uvítá jako cennou zpětnou vazbu pro další činnost.
Jiří Panenka, SČOO
placená inzerce

Společenstvo českých optiků a optometristů vypisuje
výběrové řízení na obsazení místa tajemníka
Společenstva na poloviční úvazek.
Požadavky:
Kandidát by měl mít vysokoškolské
vzdělání, základní znalost angličNáplň práce:
tiny, musí uživatelsky ovládat PC
obecné administrativní úkony, zajištění (Word, Excel, Internet, Outlook).
chodu Společenstva, komunikace se Tajemník zajišťuje jednání Spočleny, vedení agend spojených s činností lečenstva s ústředními orgány
optiků a optometristů.
a musí se orientovat v zákonech
a vyhláškách ČR. Uchazeč musí
Společenstvo nabízí zajímavou a odpo- samostatně pracovat, být spolehvědnou práci s motivujícím ohodnocením. livý, bezúhonný a loajální.
Motivační dopis a strukturovaný životopis
zasílejte na e-mail scoo@scoo.cz nejpozději do pondělí 19. února 2007.
Místo výkonu práce: Praha – Libuš
Nástup:
možný od 1. února 2007
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Školicí akce v roce 2006
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PRODEJ LÍSTKŮ: stánek SČOO na veletrhu OPTA - pátek a sobota od 10:00h do 17:00h / u recepce hotelu Voroněž * - sobota od 19:00h
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MEZINÁRODNÍ KONGRES OPTA 2007
pro učitele a odborníky optiky a optometrie z nových a budoucích členských zemí EU
23. - 24. února 2007, výstaviště – BVV Veletrhy Brno, pavilon A3, sál Morava
Téma:

VZDĚLÁVACÍ METODY +
poradenství v oblasti legislativní a provádění průzkumu
Pozvané země:
Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kosovo, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Makedonie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina
Koncept:
Budování nebo úprava vzdělávacích systémů, zákonné uznání oboru a jeho mapování pomocí průzkumů jsou v současnosti
nejdůležitějšími tématy optiky a optometrie ve střední a východní Evropě.
Proto na kongrese odborníci z prestižních vzdělávacích institucí „západní“ Evropy vysvětlí svůj způsob výuky jednotlivých
předmětů, strukturu bakalářského studia a závěrečných zkoušek a organizaci výzkumu. Dva východoevpropští přednášející navíc
vysvětlí své úspěšné národní metody provádění průzkumu a získání uznání oboru optometrie.

Odborný program:

Sobota, 24. únor 2007

Metody vzdělávání předmětů:
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

Metody:

Retinoskopie

14:00 - 14:30

Bakalářský studijní program
Radoslav Ivanov a Alex Műntz, absolventi studia optometrie
na University of Applied Science, Jena, Německo

Zkřížené cylindry

14:30 - 15:00

Strategie zkoušení – ve shodě s Evropským diplomem ECOO
Kjell Inge Daae MSc,
Katedra optometrie a zrakové vědy, Buskerud University College, Norsko

15:00 - 15:30

Témata a metodika optometrického výzkumu
Sebastian Marx, Dipl.-Ing. (FH) AO, DO; JENVIS Research, Německo

16:00 - 16:30

Průzkum oboru
Ildar Ilyasov, zástupce ředitele, Medical Technical College, Petrohrad, Rusko

16:30 - 17:00

Legální uznání optometrie
Liliana Staňková, prezidentka Společenstva optiků a optometristů Bulharska
- NABOO

20:00

OPTIK PARTY Společenstva českých optiků a optometristů

Prof. Dr. Holger Dietze,
TFH Berlin, University of Applied Sciences, Německo
Prof. Roger S. Anderson, BSc, MPhil, PhD, MCOptom, FAAO

Prizmatická korekce

Dr. John Siderov, BScOptom (Melb), MScOptom (Melb), PhD (Hou), FAAO,
MCOptom, PPCTL (Aston),
Anglia Ruskin University, Cambridge, Spojené království

Komunikace s pacientem

Peter Gumpelmayer, B.Optom, EurOptom, MCOptom, FAO(SA), FSMC, FBOS
Prezident Hornorakouské optometrické rady, Rakousko

E-learning
Kjell Inge Daae MSc,

Katedra optometrie a zrakové vědy, Buskerud University College, Norsko

Sponsors & Partners

MV-AKTIV

INT

Ideální partner

Progresivní čočkou MV-AKTIV INT nabízíme ideálního partnera, který je velmi mnohostranný. Tak mnohostranný jako je
i sám život. Koncept, MV-AKTIV INT dává volný prostor pro
každý individuální vývoj, a to s dobrým pocitem, že je kvalita
a nejmodernější technika adekvátně využita.
Základem konceptu MV-AKTIV INT jsou požadavky trhu na
moderní progresivní čočky. MV-AKTIV INT integruje nejnovější
možnosti a poznatky v oblasti technologie progresivní
korekce zraku:

Vynikající snášenlivost
Naprosto přirozené vidění
Bezproblémové a rychlé přivykání
Široké zorné pole pro oblast do dálky,
blízka i na střední vzdálenost
Žádný skok obrazu
Komfort vidění při rychlé změně směru pohledu
Optimální vidění i v úzkých obrubách...
... a k tomu přináší aktuální poznatky koncepce
individuálních progresivních čoček.

MV-AKTIV INT PRODUKTOVÁ NABÍDKA
PLAST
MV-AKTIV INT 1.74
MV-AKTIV INT 1.67
MV-AKTIV INT 1.67 Transitions B/G
MV-AKTIV INT 1.6
MV-AKTIV INT 1.5
MV-AKTIV INT 1.5 Transitions B/G
MV-AKTIV INT Short 1.6
MV-AKTIV INT Short 1.5

Rozsah hodnot
+
–
-13,0

MINERAL

+7,5
+7,5

-12,0
-12,0

+6,5
+6,0

-10,0
- 7,0

MV-AKTIV MIN 1.7
MV-AKTIV INT MIN 1.6
MV-AKTIV INT MIN 1.6 Fototrop
MV-AKTIV INT MIN 1.5

+6,0

- 6,0

+7,0
+5,0

- 9,0
- 6,0

Rozsah hodnot
+

MV-AKTIV INT MIN 1.8
INT

–
-14,5

+2,5

-13,0

+6,5
+6,5

-10,0
- 7,0

+6,5

- 6,5

Přesný výrobní rozsah je uveden v ceníku.

Optika Čivice s.r.o., Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
Tel.: +420 466 971 050, fax: +420 466 971 051, E-mail: objednavka@optikacivice.cz, www.optikacivice.cz

MV-AKTIV

INT

Progresivní brýlové čočky...

...pro vše, co přináší život

r

reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž repor

Laserová korekce
krátkozrakosti
”Jít či nejít?„ lze parafrázovat každému známá
slova dánského prince. Ačkoliv jsem tento zákrok
před pár měsíci prodělal, nedám vám odpověď.
Po pravdě ale popíšu, jaké to bylo...
									
...a je.
Otázka číslo 1: Bolí to?
Odpověď je jednoduchá. Ne. Tedy ne zas
tak moc. U zubaře člověk může zažít horší
chvilky. Ale od začátku. Moje diagnóza byla
-2,5 na levém oku a -3,5 na pravém. Po sérii
vyšetření jsem zvolil metodu „Customcornea
wavefront LASIK“.*
Samotná vyšetřovací procedura člověka
celkem dobře připraví na to, jaké to bude
při operaci. Oči vám nejdřív rozkapou
anestetickými kapkami. Pálí to. Alespoň při
prvním průplachu. Pak zbývá jen čekání,
až se vyšetřovanému roztáhnou zorničky
do neuvěřitelných rozměrů a oči znecitliví.
Vyšetření samotné je absolutně bezproblémové, a protože si všechno platíte, komfort
a chování personálu je na jedničku. Po
prohlídce je třeba vzít si taxi nebo přemluvit
přítelkyni, ženu, bratra, kamaráda..., jelikož
do dálky vidíte jen rozmazaně a co je možná
trochu překvapující, tak na blízko ještě hůř.
Pár hodin v posteli a vše je pryč – běžný
účinek anestetik.
Operace začíná tam, kde končí vyšetření – opět kapky, opět prohlídka, jejímž zlatým
hřebem je nakreslení malých terčíků přímo
na oko. Pak operační sál. Doktor vám v pěti
minutách vysvětlí, co vám bude dělat v příštích
patnácti minutách.**
Na operačním stole dostanete plyšáka
a začíná ta méně příjemná část celého příběhu o „bolesti“. Roztažení oka kovovými
kleštičkami, různé předměty pohrávající
si s vaší bulvou... Nic příjemného, ale nic
drastického. Všechno se to stírá, už proto,
že se snažíte soustředit se a hledět přímo do
zdroje laserového paprsku – to je důležité.
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Alespoň všichni kolem to říkají. Chtěl jsem
si zapamatovat každý detail, protože jsem
věděl, že budu o operaci psát. Ale nakonec
vyhrál pud sebezáchovy a koncentroval jsem
se jen na to, co říká doktor – žádná velká reflexe probíhající operace se nekonala. Pořád
mi probíhalo hlavou „Teď se špatně podíváš
a oko bude v ha....“. A taky, na což bych málem zapomněl, dostanete před operací pětku
diazepam (alespoň mně ji dali). Na bystrosti
to nepřidá, ale nervozita je poloviční.
Na začátku jsem se těšil, že vyjdu z kliniky
se zrakem ostříže. Kvůli účinku anestetik jsem ale nemohl ani otevřít oči. Opět
transport domů s důrazným varováním, že
v nejbližších čtyřiadvaceti hodinách se oka
nesmí nic dotknout. Odchlípnutá lamela rohovkové tkáně srůstá zpět a den po operaci
je nejkritičtější. Raději jsem spal se slunečními brýlemi.

obr. 1 Oči před operací

obr. 2 Oči připravené na operaci

obr. 3 Oči po operaci

Otázka číslo 2: Mám strach?
Jistě. I když člověk vidí hůř, tak je jen
otázkou, nakolik mu vadí diskomfort brýlí
nebo kontaktních čoček. Co je to proti
tomu, kdybych neviděl vůbec. Tím spíš, že si
nechávám operovat oči, přestože nemusím.
V tom je totiž celé „kouzlo“ věci. Člověk má
pocit, že laserovou operací riskuje svůj zrak
(a nechávám na odbornících, jestli ano, či
ne) a není to proto, že by mu hrozilo akutní
nebezpečí. V takovém případě se může zdát
holým nerozumem nechat si pálit rohovku jen
pro trochu nepohodlí. Na druhou stranu, na
světě existuje mnoho věcí, které člověku za
poplatek v podobě mírného hazardu zpříjemní
život, tak proč jich nevyužít.  

obr. 4 První dávka anestetik

obr. 5 Kreslení „terčíků“ na oko

rtáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž reportáž

na vlastní oči
Otázka číslo 3: Funguje to?

obr. 6 Na operační stůl dostanete plyšáka

obr. 7

Oko „živě“ během operace

obr. 8 Z operace I

Ano, ale ne hned. Prvních čtyřiadvacet hodin
se člověk raději ani nikam nedívá a oči otevírá
jen při kapání antibiotik a umělých slz. Běžná
provozuschopnost se dostavuje asi po třech
dnech, ale oči vám ještě pár týdnů trochu
„blbnou“. Necelý týden po operaci jsem jel
autem z Prahy do Brna. Cesta se protáhla na
čtyři a půl hodiny a setmělo se. Velká bolest
hlavy, naprosto rozhozený zrak a já jsem byl
rád, že jsem vůbec dojel. Nutno podotknout,
že na problematické řízení v noci v krátké
době po operaci vás na klinice upozorní. Ale
říkejte to těm, kdo ucpali dálnici.
Snad celý měsíc po operaci si s vámi oči
trochu hrají. Zrak je ostrý, ale půl dne vidíte
z ničeho nic na jedno oko hůř a už už voláte na
kliniku, jenže následující den je na tom bledě
druhé oko, zatímco to první je v naprostém
pořádku a člověk jen doufá, že se to nějak srovná. A taky že ano, drobné potíže jako občasná
bolest hlavy nebo očí při práci s počítačem
pomalu odeznívají a velice rychle si zvyknete
na radost spojenou s normálním viděním.
Aby popis výsledku operace nekončil jako
pohádka, tak je tu, přes veškeré ujištění
lékařů, že je vše v nejlepším pořádku, malý
zádrhel. Jsou čtyři měsíce po operaci a stále vidím ve tmě všechna světla dvakrát. Ne
rozmazaně, ale dvakrát. Například při řízení
v noci mají všechna auta přede mnou čtyři
světla (pokud mají namontované opravdu
čtyři, tak jich vidím osm...). Dá se na to zvyknout, zvlášť když po operaci je schopnost
rozlišování ve tmě daleko lepší, ale přece.
Nicméně proces úplného uzdravení očí podle
lékařů ještě chvíli potrvá.

Otázka číslo 4: Stojí to za to?

obr. 9 Z operace II

Mluvím za sebe. Ano. A nakonec nejde
jen o komfort, o nošení brýlí, o zapomínání
pouzder a roztoků na kontaktní čočky. Hlavní
je pocit, že člověk normálně vidí (až na ty
světla), a ten je velmi příjemný. Takže pokud
nejsou brýle vaše image a implantace kontaktních čoček součástí nějakého osobního
masochistického rituálu, tak...

...tak si budete muset zvolit sami. Protože
výše popsaná zkušenost je ryze subjektivní
a nemůže sloužit jako relevantní argument při
rozhodování o budoucnosti vašeho zraku.
Jan Táborský
*	Definice: Metoda schválená po několika
letech přísných klinických zkoušek
v říjnu 2002 americkým úřadem FDA.
Laserový paprsek ošetřuje oční rohovku
na základě individuálně stanoveného
wavefront. Na každém bodě ošetřované
rohovky je tak vytvořena korekce odpovídající změřenému wavefront. Léčebný
algoritmus tak postihuje nejenom aberace nižších řádů, ale i jinými metodami
neřešitelné aberace vyšších řádů.
**	V průběhu zákroku pacient leží na pohodlném lůžku. Povrch oka je znecitlivěn
anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí
je kryto sterilní rouškou a pod víčka je
umístěn malý rozvěrač, který brání mrkání
v průběhu operace. V první části LASIK vytvoří chirurg pomocí speciálního přístroje
zvaného mikrokeratom tenkou lamelu
rohovkové tkáně na povrchu oka. Mikrokeratom jemně a precizně seřízne podle
potřeby 130–180 mikrometrů povrchu
rohovky (1/5 až 1/3 její tloušťky) v podobě
lamely, v jednom místě pevně spojené
s rohovkovou tkání. Chirurg průhlednou
lamelu odklopí a zaměří excimerový laser,
který je naprogramován tak, aby odstranil
z vnitřní části rohovky potřebné množství
tkáně zvané stroma. Studený paprsek
laseru o průměru 0,8 mm dokonale odstraňuje mikrometry tkáně vrstvičku po
vrstvičce. Odstraněná tkáň není organizmem nahrazována. Paprsek laseru díky
své vlnové délce neprochází rohovkou,
a nijak tedy neovlivňuje tkáně uvnitř oka.
Při korekci krátkozrakosti laserem odstraňujeme centrální oblast stromatu, a tím
zmenšujeme zakřivení rohovky.
Fotografie: Tomáš Malý
1/2007 Česká oční optika
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ESSILOR Kappa CTD
Brousící
automatický
systém ESSILOR KAPPA
ja navržen a vyroben profesionály pro použití v oční optice. Šetří Váš čas,
námahu a náklady.
• Automatická centrace multifokálních brýlových čoček
podle zadaných centračních
údajů.
• Automatická centrace jednoohniskových brýlových čoček podle značek z fokometrů
a zadaných centračních údajů
• Vysoce přesné automatické načítání, broušení, drážkování a tvorba krycí fasety.
• Automatický
brousící
systém, který Vám umožní
přesnější a kvalitnější zpracování Vašich zakázek.
• Automatické vrtání.

Načítaní tvaru obruby

• Automatické vyrovnání os
při binokulárním načítání.
• Automatické měření šířky
nosníku.
• Možnost načítání podle
obruby, šablony, fólie, nebo
přímo čočky.
• 3D binokulární systém
s možností volby symetrie
pravé a levé očnice, nebo asymetrie pravé a levé očnice.
• Možnost změny velikosti
načtení tvaru (jak celku, tak
pouze šířky, nebo pouze délky).

Centrace brýlových čoček

• Jednoduché uchycení brý- • 2 kanálový videosystém
zajišťuje přesné a pohodlné
lové obruby.
• 3D načítací cyklus se spouští stiskem jednoho tlačítka.
• Načítací hrot je zaváděn
automaticky.
• Načítací hrot nevyvíjí na načítanou obrubu téměř žádný
tlak – tím je vyloučena deformace tvaru obruby při načítání.
• Digitalizace brýlové obruby
trvá asi 20 sec.

centrování s vyloučením paralaxních chyb.
• Načtením tvaru je možné určit minimální potřebný průměr
brýlové čočky pro danou obrubu.
• Speciální centrování kříže
pro různé typy čoček.
• Přímé zadávání PD (krok
0,5 mm).

Pro ovládání není
třeba znát žádný
cizí jazyk. Veškeré
ovládací
příkazy
jsou zobrazovány
pomocí jednoduchých piktogramů.
• Přímé zadávání výšky centrace (krok 0,5mm)
• Automatické elektromotorické blokování brýlových
čoček s kontrolou přítlaku.
• Automatická centrace podle vložených centračních údajů
a razítek multifokálních čoček,
nebo značek z fokometru.

ESSILOR Kappa CTD

Zábrus brýlových čoček
• Lze zabrousit všechny na
trhu dostupné čočky.
• Stavitelné úrovně přítlaku
pro minimalizaci poškození
brýlové čočky při broušení.
• Patentovaný
snímací
systém pro současné načítání
přední a zadní plochy.
• Možnost volby materiálu
obruby a podle toho i velikosti obroušené brýlové čočky.
• Znázornění polohy fasety
před začátkem broušení
umožní zvolit optimální polohu průběhu fasety.
• Minimální výška brýlové
očnice po zábrusu je 14,5 mm.

Výběr z následujících
dokončovacích úprav
- Základní automatická faseta
- Základní automatická faseta
leštěná
- Automatická plochá faseta
- Automatická plochá faseta
leštěná
- Automatická drážka
- Automatická drážka leštěná
- Ručně řízená faseta
- Ručně řízená faseta leštěná
- Ručně řízená plochá faseta
- Ručně řízená plochá faseta
leštěná
- Ručně řízená drážka s možností definice hloubky drážky, šířky drážky a průběhu
drážky
- Ručně řízená drážka leštěná
- Automatické vrtání
Ke všem těmto typům faset
lze zvolit pro plastové a polykarbonátové čočky opci automatického srážení hran
podle jednoho ze 4 základních programů.

r

rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor roz

Rozhovor
s doc. MUDr. Milanem Antonem, CSc.
Lékař Milan Anton v padesátých letech kočoval se svým
řemeslem coby voják po československých hranicích. Z běžných dvou let se stala pětiletá vojenská povinnost, nicméně
po jejím skončení se mohl věnovat naplno očnímu lékařství,
ale i optice a optometrii. V zajetí těchto oborů strávil ”na plný
úvazek“ přes třicet let a ani po odchodu do důchodu se
práce, související s očním lékařstvím, optikou a optometrií,
nehodlá dobrovolně vzdát. Píše, přednáší a donedávna
pravidleně učil. Jeho paměť je v současnosti kronikou posledních padesáti let (nejen) brněnské oční medicíny, optiky
a optometrie.

Rozhodl jste se už při studiu medicíny,
že chcete dělat oční lékařství, nebo to
bylo spíš tak, že jste nastoupil tam, kde
bylo místo?
Spíš ten druhý případ. Měl jsem to štěstí, že
jsem v brněnské nemocnici u sv. Anny zapadl
do velice příjemného kolektivu. Ale rok poté,
co jsem nastoupil, jsem šel na vojnu. Tam
jsem měl to „štěstí“ v podobě paragrafu 37,
podle nějž jsme byli místo obvyklých dvou
roků upoutáni k zelenému stejnokroji na dobu
neurčitou. Tak jsem byl na vojně pět roků. Než
jsem odcházel na vojnu, byl na očním oddělení ve vojenské nemocnici v Brně primář Čuda.
To byl vzácný člověk, voják z povolání, plukovník. Ten mi slíbil, že když udělám důstojnickou
školu, tak mě poté vezme k sobě na oční oddělení. Jenže po dokončení důstojnické školy
jsem odmítl podepsat vojáka z povolání. A za
to se mi odvděčili tím, že jsem místo k armádě
nastoupil k pohraniční stráži, která spadala
pod ministerstvo vnitra. Tím pádem jsem do
vojenské nemocnice nemohl. Skončil jsem na
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Chodsku v Poběžovicích. V šestapadesátém
jsem se vrátil na kliniku u sv. Anny a ani ne po
roce byla v Brně zřízena škola pro optiky, což
je dnešní střední zdravotnická škola pro optiky
na Merhautově ulici. Tenkrát potřebovali na
této škole učitele a padlo to i na mě jako na
externistu.
Co mě na opticích na první pohled nejvíce
upoutalo, byly jejich velice krásné lidské
vztahy, které vysoce převyšovaly i ty relativně
dobré vztahy mezi lékaři. Například starší optici
velmi ochotně předávali své znalosti a zkušenosti mladším. Dnes to funguje jinak. To, co
umím, je jakoby navíc a tím převyšuji ostatní.
Ano, je to moje know-how a přece ho
nebudu předávat konkurenci...
...přesně tak. Sám se ideu o sdílení zkušeností snažím předávat dál, ale není to lehké.
Například jedna mladá, velmi inteligentní kolegyně mi odpověděla, že to, co ví, je její jediný
kapitál. Proč by měla předávat ostatním to, co
se musela pracně naučit? Svým způsobem
má pravdu a já to chápu, ale nemyslím, že je
to úplně správné.
 ím si dřívější profesní solidaritu vyČ
světlujete?
No, nikdo neměl majetek. Všichni byli
zaměstnanci a všichni na tom byli přibližně

stejně. Ta doba umožňovala takovéto vztahy,
zatímco současnost už vede zase logicky
k praktikám konkurenčního boje v tom pozitivním slova smyslu.
Na druhé straně bych řekl, a to nejsem
žádný pamětník, že i za předchozího režimu bylo mnoho pracovišť, kde byli rovní
a „rovnější“.
Kupodivu optici takoví prostě nebyli. Stejně
jako doktoři na oční klinice v Brně.
Odrazily se tyto nadstandardní a pozitivní vztahy mezi optiky na brněnské škole
na vývoji optiky v České republice?
Myslím si, že ano. A tím hlavním důvodem
bylo již zmíněné sdílení zkušeností. Teď je
eminentní zájem na tom, aby optici poskytovali zákazníkovi něco, co další oční optika
není schopná poskytnout.
Na druhou stranu možná i toto akceleruje v ý voj oboru. Zv yšují se nároky
vedoucích na svoje zaměstnance. Pro
optiky se pořádá velké množství kurzů,
kde se soustavně zvyšují jejich vědomosti.
Důležitý je také rozvoj optometrie. Optometrista je schopen vyšetřit pacienta,
předepsat br ýle a přístup je celkově
daleko komplexnější. K tomu jsou samozřejmě základním předpokladem znalosti
z očního lékařství. A máte pravdu, konku-

zhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor rozhovor ro

Starší optici velmi ochotně předávali své zkušenosti mladším.

renční boj vede k poskytování služeb na
špičkové úrovni.
 kusme se podívat na vývoj jak očního
Z
lékařství, tak optiky i optometrie od padesátých let do konce tisíciletí. Zajímalo
by mě, kde byste našel zlomové body?
Jako první musím zmínit vynález kontaktních čoček. Po pokusech s tvrdými kontaktními čočkami přišel akademik Wichterle
s měkkými kontaktními čočkami. Pamatuji
si, jak v osmapadesátém nebo devětapadesátém roce přijel a ukazoval nám svoje
kontaktní čočky. Za další zlomové období lze
považovat rozšíření možností při léčení šedého zákalu. Do šedesátých let byla jediným
řešením operace, kdy se katarakta odstranila
a předepsaly se brýle. Určitý zlom nastal tím,
že se místo brýlí začaly aplikovat kontaktní
čočky. V Anglii se začala vkládat do oka nitrooční čočka. Její princip je zajímavý v tom,
jakým způsobem byl objeven. Ve čtyřicátých
letech za války se často stávalo, že sestřelení
piloti měli zasažené oči střepy z plexiskla
z jejich kokpitu. Lékaři pak ke svému údivu
zjistili, že úlomky plastu oko celkem dobře
snáší, samozřejmě v kontextu samotného
zranění. A to vedlo k nápadu udělat umělou
čočku z plexiskla a „šoupnout“ ji do oka. A to
je další obrovský zlom ve vývoji oční optiky,
dát čočku přímo do oka.
Pokrok v oblasti materiálů, jak u skel, tak
u kontaktních čoček, stejně jako rozvoj
diagnostických metod a technik byl za posledních padesát let obrovský. Nicméně neprobíhal skokově, ale postupně. Před čtyřiceti
lety například operace katarakty znamenala
minimálně deset dnů v nemocnici, dnes přijde
pacient dopoledne, hodinu dvě tam po operaci odpočívá a odpoledne jde domů.
Nemůžu opomenout ani vznik institutu
optometristy. Optometristé se stávají součástí očních klinik a celou řadu vyšetření už
přejímají. Teď ovšem dochází k organizační
změně, která se mi ani trochu nelíbí. Optika
je střední škola zakončená maturitou. Kdežto
optometrie vyžaduje vysokoškolské studium.

Vysokoškolsky vzdělaný člověk už není optik,
je to zdravotnický pracovník, který může
vyšetřovat oči, ale už nemůže být šéfem
oční optiky.
To je postavené na hlavu.
Jistě. Dejme tomu, že vy budete majitelem
oční optiky a budete chtít, aby vaše dítě dosáhlo co nejvyššího vzdělání. Dáte ho tedy
na vysokou školu, ale on po vás nebude moci
převzít obchod.
A když bude mít střední optickou?
Tak to potom ano. Kdyby chtěl být vedoucím
optiky, tak jako vysokoškolák, který třeba
studoval gymnázium, si musí dodělat střední
optickou školu s maturitou. Nechápu, proč
to chtějí udělat. Nějaký důvod k tomu asi je,
ale já ho neznám.
M luvili jsme o kontaktních čočkách,
vzpomenete si, kdy zaznamenaly největší skok k jejich současnému častému
používání?
Řekl bych, že až v posledních deseti
letech. V posledních pěti letech došlo
k maximálnímu rozvoji, jelikož spousta firem
vyrábí měkké kontaktní čočky a materiály,
které jsou pro oko maximálně příznivé, vydrží
dlouhou dobu a snižují na minimum riziko
poškození oka.

 alším krokem ve vývoji terapeutických
D
technologií je laserová korekce zraku.
Co to znamenalo pro vývoj optiky i očního lékařství?
Teoreticky mohou nastat případy, kdy člověku k dobrému vidění nepomohou ani brýle ani
čočky, v tom případě nezbývá nic jiného než
operace zkalených očních prostředí. Nebo
oční rohovka není zkalená, ale zdeformovaná. V těchto případech se začalo přistupovat
k operacím. U refrakčních vad je obecně potřeba, aby poměr mezi lomivostí rohovky a čočky
byl u oka správný. Jestliže není správný, tak
obraz pozorovaného předmětu vzniká před
nebo za sítnicí. Brýle nebo kontaktní čočky
upravují obraz tak, aby dopadl na sítnici. Ale
může nastat taková situace, že oko je od narození v jednom směru zakřivenější než v tom
druhém a chytří lidé přišli na to, že když se řízne
do rohovky, vznikne jizva, která se stahuje.
A tam, kde byla rohovka zakřivenější, se po
naříznutí oploštila. A to byl začátek – zjištění,
že se u čiré rohovky může modifikovat zakřivení tím, že se do ní řeže. Původně se řezalo
ostrým nástrojem, ale po něm zůstávala jizva.
Postupně se začala uplatňovat metoda použití
vysoké energie – laserového paprsku. Ten
působí na molekulární úrovni a po zákroku
nezůstává jizva. Celá řada lidí nechce ani brýle
ani kontaktní čočky, z nějakých důvodů, které

 ontaktní čočky byly vynalezeny poK
měrně „dávno“. Čím si vysvětlujete,
že jejich masové používání nastalo až
tak pozdě?
Začalo to tím, že se zlevnily. Dříve byly
vyráběny individuálně. Navíc je to v současnosti módní trend. Čočky již nenosí
jen sportovci a lidé, jimž brýle neumožňují
plnohodnotně vykonávat jejich práci. Je to
markantní hlavně u žen, kdy čočky nosí asi
každá druhá žena, která musí používat brýle.
I když se divím, protože některým lidem ty
brýle vysloveně sluší a když si je sundají,
tak je skoro nepoznáte. V současnosti nosí
čočky i malé děti.
1/2007 Česká oční optika
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V optice držíme krok se světovou úrovní.

mohou být někdy i logické. Je třeba ale mít na
paměti, že změny, které uděláme operací, jsou
trvalé. Každý tak podstupuje určité riziko, že se
i při největší péči může něco stát.
N a druhou stranu je třeba říct, že ta
rizika se budou dále snižovat.
Budou, ale nezmizí.
 dybychom se podívali na osobnosti
K
těch posledních padesáti let, kdo si myslíte, že nejvíce pohnul vývojem očního
lékařství, optiky a optometrie?
V kontaktních čočkách akademik Wichterle,
v operacích Rus Fjodorov, který začal jako
první řezat do oka.
 yl vývoj české oční optiky jako oboru,
B
stejně jako optometrie i očního lékařství,
ovlivněn emigrací českých odborníků?
Myslím si, že ne. Nevzpomínám si, že by zde
vyrostla nějaká výjimečná osobnost, která by
v těchto oborech udělala kariéru v zahraničí.
Většina významných oftalmologů zůstala tady.
Máte představu o tom, jak, zvláště z hlediska výzkumu, ovlivnila komunistická
diktatura oční optiku? Dá se říct, že
svět vědy a výzkumu v oční optice nebo
v očním lékařství byl nezávislý na tom,
co se děje ve společnosti?
Oční optika měla to štěstí, že i za totality měla
v čele lidi, kteří to s ní mysleli dobře, a že se starali o to, aby oční optika dosahovala co nejlepší
úrovně. Pokud si vzpomínám, dostával jsem se
často do kontaktu s Josefem Navrátilem, ředitelem oční optiky, který byl straník, ale vážil jsem
si toho, že se obklopoval odborníky-nestraníky.
Byla celá řada lidí z ministerstva zdravotnictví,
kteří byli z kádrových důvodů vyhozeni a on si je
k sobě vzal. Ovšem toto je jen můj názor a každý
to může cítit jinak.
 yla tu dostačující možnost komunikace
B
se světem, alespoň na vědecké úrovni?
To už bylo horší, ale poměrně dobrá spolupráce byla s optiky z NDR a zavítalo k nám
i pár odborníků z Anglie. S dneškem je to
samozřejmě neporovnatelné.
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J ste stále v kontaktu s vývojem v očním
lékařství, optice i optometrii. Napadne
vás nějaký klasický případ diagnostického vyšetření, který jste dělal na začátku
padesátých let a který byste dělal dnes,
a jak by vypadaly?
Markantní rozdíl je třeba u onemocnění,
které je jednou z nejčastějších příčin slepoty,
zeleného zákalu. Zde se diagnostika i terapie
radikálně změnila.
 kuste popsat, jak vypadala tato diagnosZ
tika i léčba právě v tom roce padesát.
Diagnostika i léčba spočívala v mechanickém měření nitroočního tlaku a v podstatě
byl jen jeden lék – Pilokarpin. Od té doby
se ukázalo, že forem glaukomu je velké
množství a že vývoj nových léků výrazně
ovlivnil léčbu a zpříjemňuje pacientovi život.
U zeleného zákalu šlo pouze zachovat to,
s čím pacient přišel, a zpomalit zhoršování.
Dnes se může diagnostikovat a začít léčit
v době, kdy na oku ještě není nic vidět.
S našimi primitivními prostředky jsme dříve
na oku nic nezjistili, kdežto dnes lze díky
přístrojům objevit příznaky i v době, kdy oko
vypadá normálně, takže se může začít léčit,
čímž se dá vyvarovat nevratných změn.
 dyž se podíváte na stav očního lékařK
ství, optiky a optometrie v současnosti,
dá se opět porovnat s Evropou?
Držíme krok se světovou úrovní, i když
tím hlavním problémem jsou peníze. Udržet
krok dnes znamená mít přístroje a tok peněz
do zdravotnictví stále neodpovídá vysoké
náročnosti. Ale i tak si myslím, že se nemusíme stydět.
Co si myslíte o tom, že se hodně špičkových lékařů stahuje do soukromých
klinik?
No kvůli penězům.
Má to nějaký dopad právě na vývoj těch
tří oborů?
Nedovedu to jednoznačně posoudit a myslím si, že se to udržuje dost v rovnováze.
Naopak se mi zdá, že v poslední době ubý-

vá vyšetření v privátním sektoru a to vede
k přetěžování ambulancí. Je to dáno tím,
že pojišťovny omezily placení za vyšetření.
Soukromník by byl na hlavu, kdyby vyšetřoval
zadarmo. Protože nevyšetřuje, domáhají se
pacienti vyšetření v nemocnicích. To považuji za negativní stav. Tak se zdá, že počet
soukromníků je nedostatečný. Nedovoluji si
však generalizovat.
Kdybyste se ještě zamyslel nad svojí
kariérou, vzpomenete si na něco, co
hodně změnilo váš osobní profesní
život, ať už to byl zajímavý a složitý
případ, který jste jako lékař řešil, nebo
to bylo setkání s osobností, kterou jste
potkal, nebo technologií, cokoliv...
Příjemné je, když se setkáte s pacientem,
který dovede ocenit to, co jste pro něj udělal.
Na druhé straně, i když se nedočkáte vděku
a vidíte výsledný efekt, tak i to úplně stačí.
Máte příjemný pocit, že to nebylo nadarmo.
Když se vám podaří výrazně zlepšit vidění,
zjistíte, že ten člověk úplně rozkvete.
V očním lékařství je efekt změny stavu
poměrně výrazný.
Ano, to je pravda. Jsou takové případy.
Minulý týden přišla čtyřiapadesátiletá paní,
hudebnice, která viděla špatně do dálky i do
blízka. Nechala se vyšetřit. Předtím používala nějaké brýle, aby viděla na noty. Byla
přesvědčena, že vidí docela dobře do dálky,
ve skutečnosti však viděla velmi špatně. Dala
se tedy vykorigovat tak, že viděla perfektně
do dálky i perfektně do blízka a byla z toho
celá pryč. To je to, co nikdo nepochopí do
důsledku. Viděl jste předtím? Viděl. Pohyboval jste se před tím? Pohyboval. A najednou
uvidíte kvalitativní skok, který vás ohromně
obohatí. Vy teď vidíte, co jste dřív neviděl.
Je to něco nepopsatelného.

Za rozhovor poděkoval redaktor
Jan Táborský

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČK Y PRO ŘIDIČE

Vysoce kontrastní žlutozelený
odstín zlepšuje rozlišení detailů.
Velmi účinný polarizační filtr
odstraňuje rušivé odrazy světla.

ZATAŽENÁ OBLOHA

Měděný odstín pohlcuje
přebytečné světlo a zrcadlení.
Unikátní spojení nové
fototropní vrstvy s polarizačním
účinkem zajišťuje řidiči
zvýšenou schopnost jasného
vidění a mnohem bezpečnější
jízdu.

OSTRÉ SLUNCE ZA
ČELNÍM SKLEM AUTA

Tmavě hnědá barva poskytuje
optimální ochranu zraku proti
škodlivému UV záření. Komfort vidění
umocní polarizační filtr který eliminuje
rušivé odrazy světla.

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

ČOČKY DRIVEWEAR JEDINEČNÝM ZPŮSOBEM KOMBINUJÍ DVĚ V SOUČASNOSTI NEJPOKROČILEJŠÍ TECHNOLOGIE V OPTICKÉM PRŮMYSLU:

FOTOTROPNÍ TECHNOLOGII TRANSITIONS A POLARIZAČNÍ TECHNOLOGII NUPOLAR.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY

WWW.DRIVEWEARLENS.COM
DRIVEWEAR A NUPOLAR JSOU OCHRANÉ ZNAČKY SPOLEČNOSTI YOUNGER OPTICS. „ACTIVATED BY TRANSITIONS” A TRANSITIONS JSOU REGISTORVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC.
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Software a oční optika
Pokračujeme v sérii článků na téma software a jeho využití v oční optice.

Winfit – ideálny pomocník
pre očného optika
Už tretí rok prináša firma Rodenstock optikom software pre pohodlnú a bezproblémovú
prácu s okuliarovými šošovkami – Winfit. Je
to vlastný program vyvinutý špeciálne vo firme
Rodenstock a zohľadňuje špecifické potreby
optikov pri obsluhe zákazníka. Program umožňuje objednávanie a prepočítávanie šošoviek,
porovnávanie rôznych alternatív výberu šošoviek (rôzne indexy lomu, zmena materiálu, prepočítanie a optimalizácia stredovej a okrajovej
hrúbky šošoviek apod.), ako aj objednanie
šošoviek na zabrúsenie (zákazník nasníma pomocou tracera tvar šošovky a dostane šošovku
obrúsenú do požadovaného tvaru).

Čo Winfit zákazníkom prináša:
– jednoduché a rýchle ovládanie ➢ šetrí čas,
– možnosť on-line objednávky šošoviek ➢
kontrola nad objednávkami,
– pre každého zákazníka samostatné zákaznícke číslo a heslo ➢ bezpečnosť,
– celý program je kompletne v českom jazyku ➢ je to pohodlné a zrozumiteľné,
– automatické vedenie objednávkou
a kontrola správnosti ➢ jednoduchosť,
– konečný zákazník môže okamžite poznať
vzhľad a hmotnosť šošoviek po zábruse
➢ profesionalita,
– možnosť objednávania zabrúsených tvarov
šošoviek po prepojení s 3D tracerom ➢
je to ekonomické.

Požiadavky na hardware PC nie sú vysoké,
ideálne parametre počítača sú nasledovné:
procesor Pentium III 128 MB RAM, voľné
miesto na HDD 400 MB, operačný systém
Windows 2000 alebo Windows XP, vstup
COM1 pre tablet a tracer, USB pre tablet
a inštaláciu a pripojenie k internetu.
Program je pre prácu veľmi jednoduchý
a pohodlný, optika vedie pomocou zrozumiteľných údajov na jednotlivých záložkách.
Samozrejme pre v ýpočet, porovnanie
a objednanie šošoviek je potrebné zadať
štandardné údaje, akými sú dioptrické
hodnoty, PD, údaje potrebné pre zábrus,
rozmery očnice, typ šošoviek, index lomu
a povrchové úpravy. Na to, aby sme mohli vo
Winfite prepočítať presné rozmery a hmotnosť šošoviek, potrebujeme samozrejme
poznať aj tvar obruby. Tu máme niekoľko
možností, ako pre program tvar obruby
získame. V programe je preddefinovaných
6 základných tvarov obrúb – tieto slúžia
naozaj len pre orientačné prepočty. Presný
tvar a rozmery obruby môžeme získať jednak z databázy obrúb Rodenstock, ktorá
je implementovaná do programu, alebo
nasnímaním tvaru pomocou kompatibilného
tracera, prípadne obkreslením tvaru očnice
na tablete.
Následne po zadaní tvaru očnice môžeme program nechať šošovky „spočítať“.

Výsledkom je presná a podrobná informácia o zvolenej šošovke. Nájdeme tu údaje
o maximálnej a minimálnej hrúbke šošovky,
stredovej hrúbke a hmotnosti šošovky.
Rovnaké údaje nájdeme aj pre porovnávanú
šošovku. Takto máme možnosť zákazníkovi ľahko demonštrovať rozdiely medzi
šošovkami s rozdielnymi indexmi lomu.
Zaujímavá je aj skutočnosť, že po kliknutí
myšou na ktorékoľvek miesto šošovky sa
nám zobrazí skutočná hrúbka šošovky pre
dané miesto.
Keď sme s danou voľbou spokojní, stačí
už len jedno – šošovku si objednať on-line. O objednaných zákazkách sa vedie
automaticky evidencia, kedykoľvek tak
máte možnosť skontrolovať, čo a kedy ste
si objednali.
Program Winfit má samozrejme viaceré
drobné podporné funkcie, ako je napr. výpočet ceny šošoviek, zadanie minimálnych
požadovaných hrúbok, prípadne iné drobné
nastavenia.
Pevne verím, že program Winfit od firmy
Rodenstock bude užitočnou a funkčnou pomôckou pre každého očného optika.

Ing. Zdenka Sivičeková

tlačítko
„Odeslat zakázky“

Skupina šošoviek
a materiál

Špecifikácia
dpt, PD, atd.

Výber typu
šošoviek

Pamäť
tvarov

Zobrazenie
v reze

Kreslenie
nového tvaru
3D zobrazenie
Výmaz dát formy

obr. 1 Základná objednávka
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obr. 2 Tvar obruby

obr. 3 Zobrazenie výpočtov
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ImpressionIST
3D Videocentrovací systém - Integrovaný servisní terminál
od ﬁrmy RODENSTOCK
Multimediální poradce zprostředkuje zákazníkovi dojem jedinečného zážitku a dokonalé péče.
Demonstruje Vaší odbornost, poradenství a podporu prodeje.

3D videocentrovací systém
rychlé měření individuálních parametů zákazníka

Info terminál
rychlý a snadný přístup k prezentačním materiálům
(videa, webové stránky s optickými informacemi)

Výběr vhodné obruby
zobrazení fotograﬁí vybraných obrub na LCD obrazovce
+ prostor pro vystavení vybraných modelů

Impression consulting
program k názornému předvedení různých možností
progresivních čoček pro danou korekci

Rodenstock ČR, s.r.o., Dr. Sedláka 841, Klatovy 339 01
Tel: +420 376 346 555
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Jak to vidí...
Laco Garaj
Výtvarník, sochař a grafik, původem z Rimavské Soboty na Slovensku. Pracuje především se sklem
– pod jeho rukama vznikají vitráže a vitrážové sochy (vytvořil například vitráž v lékárně U červeného
raka na Masarykově třídě v Brně a vitrážovou lunetu v klubu Divadla Bolka Polívky v Brně, v roce 1998
vytvářel vitráže do filmu Johanka z Arku francouzského režiséra Luca Bessona). Věnuje se také
restaurování vitráží. Učí plastiku na gymnáziu s uměleckou profilací v Brně.
Na co se rád díváte?
Na ženské tělo napnuté jako tětiva nebo na moře modré v dálkách,
ostrovy, skaliska, lesy.
Existuje něco, na co se vydržíte dívat hodiny? Na jaký obraz
či výjev nikdy nezapomenete?
Noční hvězdy, nebo, jak jsem zmínil, moře, ženy, opravdu kvalitní
díla.
Na čem Vaše oko naposledy spočinulo a Vy jste byl úžasem
okouzlen?
Jak moje 10letá fenka Paty chtěla oplodnit 8letou kočku Aginu.
Jak v Paříži telefonovala v budce nádherná mulatka v červených
šatech.
Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
Himálaje, Indie, ledovce v Patagonii, New York, Paříž, Londýn,
Praha.
Zavíráte před něčím oči?
V poušti před pískem. Nebo před nějakou lumpárnou.
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Oči mně otevřela má žena Šárka.
Nad čím byste přivřel oko?
Když se stane ve společnosti cokoliv lidského, co bonton zakazuje. Když dítě krade jídlo z hladu. Když usne večer žena dřív než
já, atd.
Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Zkoušel jsem malovat se zavázanýma očima, je to neuvěřitelné,
ale o zrak bych nerad přišel, je úžasné vidět.
Věříte v lásku na první pohled, nebo se řídíte jinými smysly?
Samozřejmě věřím, řídím se v životě všemi smysly.
 o Vás upoutá na první pohled – barva, tvar, zvuk, vůně,
C
nebo něco jiného?
Jako blíženec většinou vnímám více věcí najednou.
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Je Vám něco trnem v oku?
Špatní, bezohlední a hloupí lidé. Týrání dětí. Politici.
„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento proces Vy?
Je to zázrak, který se dá slovy těžko vyjádřit.
Co (nebo koho) byste střežil jako oko v hlavě?
Samozřejmě že svou rodinu, hlavně Nicolase (4), Rafaela (2),
což jsou moji nejmladší synové, kromě dospělých Laca (25),
Jonáše (18).

jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí

Výtvarník, sochař a grafik, autor skleněných vitráží
Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko, do duše okno“?
Je to vidět často. Když se komukoliv díváte do očí, je tam napsaný
jeho život. Nedá se v tom splést. Je to napsané v oční panence,
odhaluje to irologie.
 ažil jste situaci, kdy jste si mohl říct „Co oko nevidí, to
Z
srdce nebolí“?
Když jsem se rozcházel s exmanželkou.
Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Když je kdokoliv milý a moc se nepřetvařuje.
Čím? Dobrým vínem, nebo otevřenou duší, knihou.
 ažil jste v poslední době pocit, že Vás snad „klame
Z
zrak“?
Ani moc ne.

něčím jdeš a vytrváš u toho, tak se dočkáš toho, co si představuješ.
V mém případě to byla a je tvorba. A jisté uznání.
Z pohádek známe situaci, kdy musí hlavní hrdina jít stále
kupředu a nesmí se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co vidíte,
když se ohlédnete (a co máte před sebou)?
Je to kvantum obrazů, kreseb, grafik, fotografií, realizací vitráží
u nás i v zahraničí. Před sebou mám dostavbu ateliéru dle svých
představ. Větší výstavy v zahraničí, výstavy u nás. A moře příjemných
i nepříjemných chvil. Prostě život.
Za rozhovor poděkovala redakce.

Fotografie: Šárka Garajová

Jak si nejlépe odpočinete?
Nejlepší odpočinek – příroda, dobrý rockový koncert nebo klasika, ostrov, kde není moc velká civilizace, moře, spánek, dobré
filmy jako Amarcord od Felliniho nebo jiné, pohled na hladinu vody,
nebo válení se dočasně v kavárnách-hospůdkách, malování pláten
větších rozměrů, atd.
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Ani moc ne. Já se nerad vracím do minulosti, mám rád život současný a rád si splňuji sny, které jsou jako obvykle se zpožděním,
ale jsou většinou plněny.
Co Vám udělá největší radost?
Je to samozřejmě zdraví nejenom moje, ale také rodiny. Jsem rád,
že máme zdravé děti.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Brýle mých snů jsou brýle, které slouží k dokonalému vidění na
blízko i na dálku, ve dne i v noci. Mají zabudovaný dalekohled, zevnitř
se dá promítat video, dá se s nimi natáčet videozáznam i s audiem
a ještě – aby nebyly moc velké.
Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?
Vzhledem k tomu, že jsem za totality nebyl teplákový typ, tak jsem
si prošel řadu zaměstnání. Topil jsem v kotelně na Hradě Špilberk,
dělal jsem s kangem u JZD Slušovice, krmil jsem prasata, učím na
gymnáziu sochařinu, sklízel jsem konopí na Slovensku u konopárny,
prováděl řezání dřeva u povodí Moravy.
Taky jsem pracoval jako skladník u sběrných surovin, osvětlovač
v divadle v Olomouci, technik skupiny Synkopy 61, atd. A mezitím
jsem neustále maloval a vystavoval. Poučení je z toho velké – když za
1/2007 Česká oční optika
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Zásady obrábění

materiálů

2. část
Způsoby obrábění
Dělení materiálu
Materiál se dělí stříháním, řezáním, sekáním, štípáním či plamenem. V oční optice
využijeme stříhání běžnými domácími nůžkami
a oddělování štípačkami na kov.

zvláště hladké a tvrdé materiály neklouzaly
směrem ke špičce nůžek.
Štípání
Štípání materiálu nastává při jeho sevření
mezi dvěma čelistmi s ostrými břity. Štípací
šroubek

čočka

a)

b)

c)
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směr záběru

obr. 5 Zuby pilového listu

obr. 1

obr. 2

a) dvojčinné

b) jednočinné

obr. 3 Tvary břitů štípacích kleští na kov:
a) tvar „V“, b) jednostranně broušené, c) nebezpečí
prasknutí čočky při odštípnutí šroubku nad čočkou

Stříhání
Dobře nabroušené ruční nůžky patří do základní výbavy očního optika. Stříháním se
v oční optice dají tvarovat speciální destičkové polotovary vhodné ke zhotovení šablon
do brousicích automatů (obr. 1). Po zahřátí
a změknutí je možné stříhat fólie z termoplastických materiálů, které jsou za normální
pokojové teploty křehké.
Nůžky se skládají ze dvou dílů s naostřenými břity, otočně spojených nýtem nebo
šroubem. Spojení musí být pevné, ale volné,
lehce otočné. Nevhodné jsou nůžky, jejichž
čelisti k sobě nepřiléhají a materiál se mezi ně
při stříhání zaklíní. Stává se to také při uvolnění spojovacího nýtu nebo šroubu, a proto je
nutná občasná kontrola a případné dotažení
šroubu.
Nůžky při stříhání držíme tak, aby rovina
čelistí (nožů) byla kolmá k rovině stříhané fólie
nebo desky. Čelisti příliš nerozevíráme, aby

tzv. rozvedeny, nebo je okraj pilového listu se zuby lisováním zvlněný (např. pilový list na řezání
kovů). Některé okružní pily mají za tímto účelem
zuby širší, než je tloušťka nosného kotouče.
Pily dělíme na páskové (nástroj vykonává
přímý pohyb) a okružní (nástroj vykonává

kleště na kov jsou nezbytnou součástí vybavení
optické dílny. Slouží ke zkracování šroubků,
nýtků, kovových stranic nebo k ručnímu
olamování plastových čoček. Štípací kleště
se dělí podle tvaru čelistí na boční a čelní
(obr. 2). Velmi důležitý je i tvar břitu – může
být vybroušen do tvaru písmene V nebo jen
jednostranně (obr. 3a, b). Jednostranně
zabroušeným břitem se dá odštípnout přečnívající šroubek nebo nýtek zároveň s povrchem
materiálu, ze kterého vyčnívá. Avšak pozor si
musíme dát při zkracování dlouhých šroubků
u vrtaných brýlí štípačkami s břitem ve tvaru
písmene V. Při bočním tlaku čelistí na čočku
může dojít k jejímu prasknutí (obr. 3c).
Řezání pilou
Pilou materiály dělíme, nebo v nich vyřezáváme
úzké drážky. Aby se při řezání pilový list nezadřel,
jsou pilové zuby upraveny tak, že vyřezávají drážku širší, než je tloušťka pilového listu. Buď jsou
zuby střídavě vyhnuty na levou a pravou stranu,

obr. 4

kruhový pohyb). Páskové upínáme do rámů
(obr. 4). Při upínání si musíme všimnout,
zda se jedná o pilový list jednočinný, nebo
dvojčinný (obr. 5). Jednočinná pila zabírá jen
jedním směrem, dvojčinná oběma. Okružní
pily v očních optikách nepoužíváme.
Pilový list musí být v rámu dobře upevněný,
aby se při řezání neuvolnil, a napnutý, aby
se neprohýbal a nezlomil. Mohlo by dojít
i ke zranění pracovníka.
Čím tvrdší a tenčí materiál chceme řezat, tím
jemnější rozteč zubů pily volíme. Pro ruční
řezání většinou vybíráme jemnější zuby než
pro řezání strojní.
Před řezáním je třeba na povrch opracovávaného materiálu naznačit průběh řezu. Nejpřesnější
výsledek dostaneme použitím rýsovací jehly.
Viditelnost rysky na tmavém povrchu materiálu
zvýšíme přetřením rysky bílou křídou.
Řezání ruční pilou na kov
Předpokladem bezpečného a přesného
řezání je dokonalé upevnění obráběného předmětu. Obrobek s označeným řezem pevně
upneme do svěráku, nesmí při řezání pružit!
Obrobek ve tvaru tabule zajistíme na pracovním
stole stolními svěrkami. Zkontrolujeme upnutí
pilového listu v rámu – jednočinné zuby musí
směřovat od držátka – a napneme ho pomocí
napínacího šroubu. Rám uchopíme jednou
rukou za držátko, druhou za opačný konec.
Aby při zaříznutí do materiálu pila neodskočila,
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můžeme si nejprve pilníkem naznačit vodicí
drážku v místě řezu. Při zařezávání nesmíme
příliš tlačit. Pila zabírá jen ve směru od těla,
v opačném směru ji jen lehce přitahujeme.
Při řezání plochých desek z křehkého materiálu neřežeme kolmo k rovině desky, ale
ve směru jen lehce odkloněném od roviny
desky, aby se materiál nevylamoval a nepoškozovaly se zuby pily.
Po ukončení řezání pilový list v rámu uvolníme, aby nebyl trvale namáhán tahem.
Pozor!
Musíme si uvědomit, že pilový list má určitou
šířku a při řezu vytváří v materiálu štěrbinu.
Proto musíme nasadit pilku k naznačené
rysce tak, aby byl řez veden vně od rysky
(na odřezávané části materiálu). Nedodržením
této zásady by konečné rozměry výrobku byly
menší! Vzhledem k tomu, že po odříznutí může
být okraj řezu více či méně rýhovaný a vyštípaný (podle velikosti zubů), je nutno obvykle
ponechat přiměřenou rezervu pro následné
opilování a další úpravy řezaného okraje.
Řezání lupenkovou pilkou
Lupenková pilka se používá na tvarové řezání deskového materiálu (obr. 6). Při této práci
je nutná speciální dřevěná podložka (obr. 7).
Pilové listy jsou ploché nebo stočené do spirály (obr. 8). Plochými listy s jemnými zuby řežeme
většinou kovy, spirálovými s většími zuby umělou hmotu a dřevo. Zuby jsou jednočinné.
Pilový list upneme do rámu zuby orientovanými směrem k držátku a napneme jej, aby
se při řezání neprohýbal. Dřevěnou podložku

obr. 6

připevníme vodorovně mezi čelisti svěráku
nebo na okraj stolu svěrkou. Deskový materiál
s narýsovaným tvarem řezu položíme na podložku a při vyřezávání přidržujeme rukou.
Pilový list se musí při řezání pohybovat střídavě nahoru a dolů – kolmo k rovině tabule
materiálu. Musí zabírat při tahu pilky směrem
k zemi! Díky jeho tenkému profilu můžeme
během práce libovolně měnit směr řezání.
Při použití plochého listu natáčíme destičku
materiálu podle směru řezu, u spirálového
listu stačí změnit směr posouvání materiálu
nebo pilky bez jejich otáčení.
Jestliže potřebujeme v deskovém materiálu
vyřezat otvory nejrůznějších tvarů, vyvrtáme
nejprve uvnitř naznačeného otvoru díru, pilový
list jí protáhneme, upneme jej do rámu a otvor
vyřežeme již popsaným způsobem.
Speciálními tenkými ocelovými strunami
s jemnými zuby, upevněnými v rámu lupenkové pilky, se dají velmi jemně řezat i kovové
brýlové obruby.
Pilování
Pilník slouží k zarovnávání povrchových nerovností po řezání nebo ke tvarování obrobku. Materiál se odebírá pomocí klínovitě vysekaných
nebo vyfrézovaných drážek na povrchu pilníku.
Drážky (seky) jsou na činné ploše pilníku
uspořádány rovnoběžně (jednoduchý sek)
nebo do kříže (křížový sek). Pilníky s jednoduchým a hrubým sekem jsou určeny na měkké
materiály – měkké kovy a plasty. Rašple slouží
k opracování dřeva, kůže, plastů. Aby se omezilo zalepování drážek mazlavým materiálem
(plasty, měkké kovy), přetírá se před pilováním

obr. 8		

a) špatně - pruží

povrch pilníku křídou a třísky odpilovaného
materiálu se pak z pilníku snadno vyklepnou.
Ocelovým kartáčem čistíme pracovní plochu
pilníku jen ve směru drážek. Při pohybu kartáče
kolmo ke směru drážek dochází k nadměrnému
opotřebení ostrých hran seků!
Pilníků se používá celá řada v nejrozmanitějších provedeních a velikostech. Očnímu optikovi
však postačí základní sady jehlových a středně
velkých pilníků obdélníkového, kruhového a půlkruhového průřezu. Pro strojní pilování se vyrábějí k upnutí do vrtaček nebo ohebných hřídelí
pilovací kovová stopková tělíska různých tvarů.
Pracuje se s nimi podobně jako s frézami.
Obdélníkový pilník, který má jednu užší
stranu bez seků (nazývá se osazovací), používáme na pilování dosedacích ploch kloubu
obruby (stěžejek) při úpravě úhlu rozevření
stranic. Plocha bez seků se může dotýkat
zámku (oček) stěžejky, aniž by došlo k jejich
poškození během pilování.
Pilováním můžeme také upravovat šířku
nosníku plastových obrub, tvar šablony do automatu, opravovat fazety plastových čoček.
Pilníky bychom měli ukládat samostatně
v pouzdře nebo v zavěšené poloze, aby se
třením o sebe břity seků neotupily.
Zásady pilování:
· materiál je nutné dobře upnout, pilovaná
část nesmí pružit! (obr. 9),
· zkontrolovat naražení držátka (uchopit
za tělo pilníku a úderem držátka na pevnou podložku jej narazit),
· pilník správně uchopit (velký oběma rukama
– za držátko a za konec, malý jen jednou rukou s ukazováčkem opřeným o horní plochu),
· při pilování úzkého okraje destičky pohybovat pilníkem šikmo vůči rovině destičky, aby
se nevytvářely na pilované ploše příčné
rýhy a okraje se nevyštipovaly (obr. 10),
· tlačit na pilník jen ve směru od těla,
poněvadž jen v tomto směru jsou seky
pilníku v záběru,
· udržovat pilník při pohybu v jedné rovině,
aby se pilováním větších ploch nevytvářela nerovná plocha.
Ladislav Najman
Pokračování příště

b) dobře

směr pilování
obrobek

čelisti svěráku

obr. 7
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obr. 9		 Upnutí obrobku mezi čelistmi svěráku
(pohled ze strany)

obr. 10		 Správný směr pilování hrany destičky upnuté
ve svěráku (pohled shora)

Jenom jeden z nich „surfuje“ po internetu
s čočkami Varilux® ComputerTM. Poznáte který z nich?

Essilor vyvinul čočky Varilux® Computer™,
záruku dokonalé ostrosti při práci na počítači.

Jak to vidí KAREL LOPRAIS?
Položili jsme několik otázek šestinásobnému vítězi Rallye Dakar
Karlu Lopraisovi:

Jaký je Váš první dojem po nasazení čoček Hoyalux iD?
Když jsem si nasadil poprvé čočky Hoyalux iD, byly mé dojmy velice pozitivní.
Jak dlouho jste si zvykal na čočky Hoyalux iD?
Zvyknout si na nové čočky mi nedělalo problém…
Jak hodnotíte kvalitu vidění do dálky, na střední vzdálenost
a na čtení při použití těchto čoček?
Kvalita čoček je velice vysoká, hlavně při čtení.
Jak hodnotíte vidění v periferii u čoček Hoyalux iD?
Na jedničku…
Jak hodnotíte čočky Hoyalux iD ve vztahu k předchozím
multifokálům?
Vysoká kvalita čoček Hoyalux iD byla znát hned po prvním nasazení,
hlavně při periferním vidění.

Máte pocit větší jistoty a stability při chůzi po schodech?
Určitě ano…
Jak se Vám osvědčily brýlové čočky Hoyalux iD na poslední
Rallye Dakar, měl jste nějaký zajímavý zážitek?
Co se týče jednoho z mnoha zážitků na minulém Dakaru, mezi ně patří ten,
že brýlové čočky Hoyalux iD jsem využíval větší část závodu a osvědčily
se mi v těch nejtěžších dakarských podmínkách (jako prachu atd.).
Co nejvíce oceňujete u čoček Hoylaux iD?
Velmi dobré, všestranné vidění…
Doporučil byste tyto progresivní čočky a komu?
Myslím si, že čočky Hoyalux iD můžu doporučit lidem, kteří mají
problémy s viděním jak na blízko, tak na dálku. Jsem přesvědčen,
že při jejich prvním nasazení budou mile překvapeni vysokou
kvalitou všestranností čoček Hoyalux iD jako já.

Karel Loprais

b

brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby

Světoví výrobci
brýlových obrub
Jeho syn, Charles Vuillet, se mezitím stal vyslancem rodiny a se
svým kufříkem vzorků jezdil po celé Evropě. Aby se vypořádal s obtížemi tehdejšího časově velmi nákladného způsobu dopravy, vytvořil
novou marketingovou metodu: korespondenčně-zásilkový prodej.
Célestinův vnuk, Maurice Vuillet, žil v době rozkvětu Indočíny a afrických kolonií. Byl to on, kdo přišel s novým materiálem „rhoptix“,
který představil ve svých kolekcích do té doby vyráběných výlučně
z kovu. Od roku 1947 do roku 1957 byl prezidentem Federace
výrobců optiky v Morezu ve Francii.
Jméno Vuillet se brzy stalo v okolí Morezu skutečným symbolem
všeho toho, za čím celá společnost stála. Aby toto jméno nechal
ještě výrazněji vyniknout, přidal k němu Maurice název jedné z nejjasnějších hvězd: Vega.
Mauricův syn a člen čtvrté generace v rodinné linii Georges Vuillet
se musel vypořádat s dekolonizací, a tedy i s reorganizací své obchodní sítě. Přes všechny tyto problémy se mu podařilo udržet si
většinu svých původních klientů. Bylo to hlavně díky kvalitě zboží,
ale také kvůli přátelským vazbám, které postupem času vznikly díky
původním obchodním kontaktům celé rodiny.

VUILLET VEGA dnes
Gérard Vuillet jako dědic čtyř generací skvělých mistrů zabývajících
se uměním výroby brýlí řídí tuto prestižní společnost od roku 1976.
Za dobu svého působení vytvořil výjimečné obruby, skutečné perly
tvořivosti, které jsou zřetelně rozeznatelné díky svému charakte-

Více než 150 let zvyšujeme kvalitu
Francouzská společnost VUILLET VEGA patří mezi nejvýznamnější
výrobce brýlových obrub nejen ve Francii, ale na celém světě. Při
setkání s panem Gérardem Vuilletem spatříte skromného a nenápadného muže. Přesto tento muž stojí v čele společnosti s bohatou
historií.
Na začátku 40. let 19. století zakládá Célestin Vuillet, syn brusiče
diamantů, svou společnost na výrobu optiky. Brzy nato se vydává
do Paříže, kde představuje a dále zdokonaluje své umění. Poté
se vrací do města Morez na ulici De la République 160, kde si
nechává zapsat vůbec první patenty v dějinách výroby brýlí. Kvalita
jeho práce byla veřejně oceněna bronzovými medailemi při dvou
příležitostech – na mezinárodní výstavě v Paříži v roce 1878 a v roce
1880 v Melbourne.
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Gérard Vuillet (vlevo) řídí společnost od roku 1976

brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby br

Obruby z kolekce Prestige

ristickému stylu. Obruba je pro něj uměleckým dílem, jedinečným
skloubením tvaru a hmoty.
Mezinárodní pověst společnosti VUILLET VEGA je výsledkem
150 let výjimečné práce. Obruby VUILLET VEGA se dnes prodávají v 94 zemích světa a pyšní se dvěma oficiálními známkami
francouzské vlády. Jedna garantuje kvalitu pozlacení, druhá zlato
v jeho ryzí podobě.
Společnost VUILLET VEGA byla svými kolegy v roce 1994 oceněna Stříbrnou cenou na prvním mezinárodním Fashion Grand Prix
a v roce 1996 byla odměněna také cenou Zlaté SILMO. V roce 1997
udělili francouzští optici společnosti ocenění Pont d’Or za nejlepší
služby a Pont d’Argent za kvalitu.
Gérard Vuillet se vždy řídil svou vlastní hlavní zásadou: svým
zákazníkům poskytni vždy něco neočekávaného, ale zároveň
kvalitního. Na tomto základním stavebním kameni, myšlence
stojící v pozadí jeho obchodní strategie, postavil své podnikání.
Jako zkušený obchodník ví, že ani nejlepší nápady nemohou být

Obruby z kolekce Prestige

převedeny do reality bez hlubšího
zvážení. To je také důvod, proč
své první kolekce představil nejprve
omezenému okruhu těch nejkritičtějších odborníků. To mu umožnilo představit
finální podoby jeho kolekcí jako díla dovedená
k dokonalosti.
Gérard Vuillet nepřestává pracovat na designu a zvyšování kvality. Důkazem toho je cena Janus za kvalitu designu a inovativní
prvky, kterou získal v červenci 2005 na slavnostní ceremonii ve
francouzském senátu.
Společnost VUILLET VEGA vyrábí kolekce obrub Prestige, Prima
Linea a Liberty Eyes. Na mezinárodním veletrhu Silmo 2006 představila novou kolekci luxusních brýlových obrub pod názvem Gérard
Vuillet. Tuto kolekci včetně ostatních nabízí na český trh společnost
Vegan spol. s r.o.
Jan Judl, Vegan spol. s r.o.

Obruby z kolekce Prestige
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Stránky
Optickej únie Slovenska
Pohľad na rok 2006
Rok 2006 bol pre Optickú úniu Slovenska novým míľnikom. Ako všetci už viete,
došlo v tomto roku k zlúčeniu Slovenskej
optickej asociácie s Komorou očných
optikov a optometristov Slovenska. Bol to
krok, ktorý nám všetkým umožnil efektívnejšie sa začať venovať práci v prospech
optickej obce. Obdobie pôsobnosti novej
organizácie je veľmi krátke na to, aby sme
hodnotili, napriek tomu sa o krátku bilanciu
pokúsim. V roku 2006 sa uskutočnili všetky
potrebné administratívne kroky spojené so
zlúčením organizácií, zvolilo sa vedenie
OÚS, členovia predstavenstva si medzi
seba rozdelili úlohy. Spoločne sme si
stanovili ciele, úlohy a definovali priority
záujmu. Za jednu z priorít je určené neustále sledovanie legislatívy a jej dopad na
optickú obec s cieľom aktívneho zasahovania do legislatívneho konania už v procese prípravy zákonov. Ďalšou prioritou
je podpora odborného školstva a príprava
dlhodobej koncepcie vzdelávania optikov
a optometristov na Slovensku. Za nemenej
dôležitú úlohu sme si určili aj zviditeľnenie Slovenska v európskych profesných
štruktúrach. Som presvedčená, že mnohé

čiastkové úlohy sme už splnili, to hlavné
nás však ešte len čaká. Život nám prináša
stále nové výzvy, ktorým musíme čeliť.
Dúfam, že spoločne odoláme a na konci
roka 2007 budeme môcť konštatovať, že
to bol úspešný rok.

Novinky v legislatíve
V decembri 2006 bol v ydaný zákon
č. 656/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení
ďalších predpisov, a to s účinnosťou od
1. 1. 2007. Na vybrané druhy tovaru, t.j.
okrem iného aj okuliarové sklá korekčné
(sledované pod kódom colného sadzobníka
70151000) uplatňuje zákon zníženú sadzbu
DPH, a to 10 %, avšak tak nešťastne, že sa
v špecifikácii správneho zatriedenia tovaru
použilo zatriedenie tovaru vydaného colným
orgánom podľa osobitného predpisu a nevzťahuje sa na väčšinu dovozov slovenských
aj zahraničných výrobcov a distribútorov
okuliarových šošoviek.
K rovnakému dátumu, teda k 1. 1. 2007,
zdravotné poisťovne upravili cenníky úhrad
zdravotníckych pomôcok a zaradili ich do nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty, počítajú
teda s úhradou len 10 % DPH.

Ako je nám všetkým jasné, uvedené skutočnosti sú v ostrom rozpore. Jednoznačne ide
o nesúlad dvoch ustanovení zákonodarcu,
ktoré bude nutné v blízkej dobe uviesť na
správnu mieru. Optická únia Slovenska už
začala jednať s Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky o úprave úhrad. O prípadných dosiahnutých zmenách v legislatíve
a o doporučených postupoch bude OÚS
svojich členov informovať písomne.

Pripravujeme
So zámerom pripraviť čo najviac zaujímavých
a atraktívnych podujatí pre optikov sa členovia
OÚS zaoberali okrem iného aj možnosťou
ďalšieho vzdelávania optikov a optometristov.
Nakoľko 2. odborný kongres očných optikov
a optometristov konaný na jeseň v Jasnej mal
obrovský úspech, rozhodli sme sa zaradiť
podobné podujatie do plánu aktivít dvakrát
v roku. Víkend zameraný predovšetkým na
vzdelávanie plánujeme na druhú polovicu
marca, presné informácie o mieste, obsahu
a termíne konania dostanú všetci optici s dostatočným predstihom.
Ing. Zdenka Sivičeková,
členka predstavenstva OÚS
placená inzerce
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Optická korekce
dětské katarakty
Refraktivní chirurgie, nebo konzervativní terapie?
– bakteriální (treponema pallidum, syfilis),
– protozoální (toxoplazmóza, cytomegálie).
Nitroděložní poškození plodu:
– ionizující záření,
– poruchy výživy u matky,
– toxické substance v těhotenství (léky),
– choroby matky (struma, hyperthyreoidismus, diabetes mellitus),
– inkompatibilita RH faktoru.

Prevence a vyšetřování
kongenitální katarakty

obr. 1

V zemích třetího světa hraje katarakta významnou roli při oslepnutí dětí

Podkladem pro tento článek byly přednášky na „Paediatric Eye Care Conference“ (konference týkající se péče o oko
u dětí) v Bahrajnu v prosinci roku 2005
a na 2. kongresu Evropské společnosti
Otty Wichterleho v Bratislavě v dubnu
roku 2006. Obě přednášky byly věnovány
prof. Wichterlemu, v ynálezci měkkých
kontaktních čoček.
Vrozená katarakta se vyskytuje v průmyslově vyvinutých zemích v 0,3–0,9 ‰
populace. V zemích třetího světa představuje
kongenitální katarakta ještě výraznější podíl
na oslepnutí v dětském věku. Jednostranná
i oboustranná katarakta u dětí vede k výrazné zrakové deprivaci.
Příčin vzniku katarakty je mnoho. Často se
jedná o genetickou mutaci, většinou autosomálně dominantní.
Nejčastější příčiny kongenitální
katarakty:
– familiární výskyt – hereditární katarakta,
– chromozomální úchylky,
– dětské poruchy látkové výměny,
– intrauterinní infekce,
– komplikovaná katarakta při jiných očních
chorobách,
– traumatická katarakta.
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V případě rodinného v ýsk y tu dětské
katarakty se jedná většinou o autosomálně dominantní, méně často autosomálně
recesivní nebo pohlavně vázaný typ dědičnosti. Nejrůznější chromozomální aberace, poruchy metabolizmu či intrauterinní
infekce mohou být zodpovědné za zákaly
dětské čočky.
Chromozomální úchylky:
– trisomie 13–18,
– trisomie 21 (Downův syndrom),
– XO-syndrom (Turnerův syndrom),
– XXYY-syndrom.

Protože vidění u novorozenců nelze současnými metodami přesně určit, je k posouzení
katarakty užívána hustota a morfologie zkalení, jiné změny oka a hodnocení vidění dítěte.
Hustota katarakty a možný vliv na zrakovou
ostrost se určuje na základě vyvolání „červeného reflexu“ a kvality diferenciace fundu při
přímé i nepřímé oftalmoskopii. Hustá katarakta, která znemožňuje vyšetření, je určena
k okamžité operaci, a to jak u jednostranné,
tak oboustranné katarakty. Při částečné kataraktě lze při pravidelných kontrolách rozsahu
čočkových zákalů s operací vyčkat.

Rehabilitace vidění po operaci
katarakty
Afakické brýle lze uplatnit (lze-li je vůbec
uplatnit) pouze u dětí s oboustrannou afakií.

Poruchy látkové výměny v dětství: diabetes mellitus, dehydrogenáza, galaktosémie,
manosidóza, sfingomyelinóza (Niemannův-Pickův syndrom), Fábry-syndrom, fenylketonurie, homocystinurie, hyperglycinurie,
Lowe-syndrom, Allenův-Dent-syndrom, Wilsonův syndrom, hypoparathyreoidismus
i pseudo-hypoparathyreoidismus (Martinův-Albrightův syndrom).
Nitroděložní infekce:
– virové (zarděnky, plané neštovice, zooster,
obrna, chřipka, zánět jater, mononukleóza),

obr. 2, 3

Jednostranná katarakta
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Délka očního bulbu v závislosti na věku:
– do 18 měsíců – 16,0–20,3 mm,
– 2–5 let – 20,3–21,4 mm,
– nad 5 let – 21,4–22,7 mm.
Implantace multifokální čočky IOL je cennou alternativou k monofokální pseudofakii.
Stereopsie a nekorigované vidění do blízka
jsou lépe korigovány multifokálními čočkami
než těmi monofokálními.
Aby se předešlo amblyopii, je nepostradatelná
okluzní terapie. Je nutné respektovat výsledky
vyšetření, věk dítěte, fixaci oka. Léčení je velice
individuální, neexistuje totiž obecně platná terapie. Nutný je ortoptický rozbor, oční vyšetření
včetně skiaskopie a odpovídající korekce.

obr. 4 Kongenitální katarakta po zarděnkách

Souhrn
obr. 11 		 Okluzor
obr. 5 Stav po perforujícím poranění

obr. 6, 7 Kongenitální katarakta

obr. 8 Dítě s afakickými brýlemi

obr. 9, 10

Jedno- a multifokální nitrooční čočka

K negativům použití afaktických brýlí u kojenců a malých dětí patří jejich hmotnost,
prizmatick ý účinek a v ýrazné omezení
rozsahu zorného pole. V neposlední řadě
hraje roli estetické hledisko. Kontaktní čočky
jsou již mnoho let osvědčeným prostředkem
optimální korekce afakie u dětí do 2 let.
Aplikace kontaktní čočky musí následovat co
nejdříve po operaci. U dítěte respektujeme
korekci do vzdálenosti na délku paže, tedy do
bezprostřední vzdálenosti. Kontaktní čočky
představují v tomto věkovém období velmi
dobrý korekční prostředek do blízka. Kontaktní čočky musí být kontrolovány zpočátku
každých 6 týdnů, později každých 12 týdnů.
Na základě výrazného růstu bulbu je nutné
pokaždé kontrolovat refrakci a měnit čočky
tak často, jak je potřeba. V prvních 4 letech
života vzroste potřebná optická mohutnost
plynule až o přibližně 15 D: v prvním roce
života o 5–10 D, ve druhém roce o 3 D a ve
třetím roce o 2 D. Podchytit dětskou afakii
kontaktními čočkami je dnes stále ještě metodou volby. Touto metodou lze v prvních letech
života dítěti umožnit, aby mělo zkorigovaný
zrak a mohlo dobře reagovat na podněty v jeho bezprostředním dosahu. Předpokladem
při volbě této metody je dobrá spolupráce
dítěte, rodičů a oftalmologa.
Přibližně od 2 let je možné uvažovat o implantaci nitrooční čočky. Obecně přicházejí
v úvahu dvě varianty: monofokální a multifokální IOL (intraokulární čočka). Pokud je
implantována monofokální čočka, je nutné
vidění do blízka doplnit brýlovou čočkou. Alternativou je možnost implantování tzv. Piggy
bag-IOL – což je způsob, během něhož jsou
implantovány 2 IOL: jedna do sulku a jedna do
pouzdra. V souvislosti s růstem oka je později
IOL ze sulku opět explantována. Hodnota čočky IOL do blízka obnáší více než 40 D.

Nitrooční čočky představují v současné
době ideální způsob nápravy u dětských katarakt. Podle nových poznatků jsou především
u starších dětí vhodné multifokální čočky IOL.
Pro kojence zůstávají optimálním řešením kontaktní čočky, a to zejména vzhledem k extrémnímu růstu bulbu. Optické funkce po operaci
katarakty jsou lepší u bilaterálních případů
než u těch jednostranných. Předpokladem
pro dobré výsledky je rovněž včasná operace
a adekvátní ortoptická péče, korekce kontaktními čočkami nebo brýlemi. Nepostradatelná
při léčení kongenitální katarakty je spolupráce
týmu specialistů.
Volně zpracováno podle článku
„Die optische Korrektur der kindlichen Katarakt – refraktive Chirurgie oder konservative
Therapie?“, zveřejněného v časopise DOZ
7/2006. Přeložila a upravila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

obr. 12 		 Dítě s afakickými brýlemi
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Rozptyl světla
– nejvšednější jev v přírodě,
		
nebo div moderní optiky?
O tom, že se světlo šíří v homogenním
průhledném prostředí přímočaře a že na
rozhraní dvou takových prostředí se současně
zčásti láme a zároveň částečně odráží podle
známých zákonů, ví už žák základní školy;
na střední škole se pak navíc dozvídá, že se
při průchodu prostředím navíc také zčásti
absorbuje, což kvantová teorie interpretuje
jako přímý přechod v atomech a molekulách
z nižší energetické hladiny na vyšší. Při
zpětném přechodu na hladinu nižší se zase
příslušné světelné kvantum emituje. Avšak jak
je možné, že ještě před svítáním či po západu
slunce není tma? Jak to, že i v pokoji s okny
obrácenými k severu, kam nikdy nedopadne
přímé sluneční světlo, vidíme docela dobře?
I když vezmeme v úvahu ještě difrakci, tj. ohyb
světla, postačující k vysvětlení červánků při
západu a východu slunce, zůstává věc nadále záhadou. Lidé sice již dávno pochopili,
že příčinou je asi svit modré oblohy; teprve
ke konci 19. století však fyzikové pochopili,
že tento jev je způsobován rozptylem světla
na „částicích vzduchu“, což kvantová teorie
interpretuje jako nepřímé přechody (obr. 1)
mezi energetickými hladinami v částicích.
Kde není vzduchových částic, není atmosférického rozptylu, takže celá obloha je úplně
černá a v oné černi oslnivě září jen slunce
a hvězdy – což letci stoupající za dne do
velkých výšek skutečně potvrzují.
Co však jsou ony hypotetické vzduchové
částice, na nichž k spásnému rozptylu dochází, a proč je při rozptylu upřednostňována
právě modrá barva? Prvním velkým badatelem, který tyto jevy na sklonku 19. století
vysvětlil ke spokojenosti své i svých učených
současníků, byl Angličan Lord Rayleigh, který
se domníval, že k onomu rozptylu dochází
na molekulách vzduchu, tj. na molekulách
O2, N2, ozonu O3, případně dalších. Ale jak
to, že také sluncem ozářené vodní masy se
jeví z výšky modré a jak to, že tlustší vrstva
skla se také jeví modrá – a jak je možné, že
planeta Země je modrou planetou? Bystřejší
hlavy proto již začátkem 20. století začaly nad
Rayleighovými výklady trochu pochybovat;
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a není jistě bez zajímavosti, že k nim patřil
především jeho syn Robert.
Je tedy na místě uvést již nyní pár podrobností jak o příslušných jevech, tak o osobách, podílejících se na jejich výkladu. Tedy
především proslulý Lord John Rayleigh skutečně správně shledal, že intenzita rozptýleného záření je přímo úměrná čtvrté mocnině
frekvence záření, čili nepřímo úměrná téže
mocnině jeho vlnové délky; zdálo by se tedy,
že barva oblohy či vody a průhledných látek
by měla být nikoliv modrá, ale fialová, neboť
světlo této barvy má nejvyšší frekvenci ze
všech barev pozorovatelných lidským okem.
Do hry však vstupují ještě další dva závažné
vlivy – v samotném slunečním záření je
nejvíce zastoupena barva žlutá o přibližně
555 nm (nanometrech), nikoliv fialová;
kdybychom žili někde v planetární soustavě
Siria, viděli bychom asi oblohu fialovou. Dále
však je také naše oko citlivější na modrou
než na fialovou a nejcitlivější je na záření
barvy žluté. Výsledkem obou vlivů je to, že
náš zrakový orgán nejvíce z rozptýleného
záření dráždí právě světlo barvy modré. Skutečnost, že lidské oko je nejcitlivější právě
na světlo vyzařované sluncem s největší
intenzitou, tj. na barvu žlutou, je asi také
důsledkem dlouhého vývoje lidského rodu,
který se během věků přizpůsobil slunečnímu
spektru, takže nakonec rozhodující příčinou
oné preference modré bar v y je vlastně
spektrum slunce.
Dalším pozitivem na kontě Rayleighově je
zjištění, že rozptyl světla se děje ve všech
směrech kolem rozptylující částice a že
je dokonce trojího druhu: rozptyl skalární,
u něhož je intenzita ve všech směrech stejná,
rozptyl symetrický a antisymetrický, jejichž
intenzita je různá v různých směrech, stejně
jako polarizace rozptýleného záření. Přitom
dopadá-li na částici jednobarevné světlo
frekvence  ט0, pak také rozptýlené záření
má tutéž frekvenci ´ט0, jeho intenzita je však
mnohem nižší než intenzita dopadajícího
záření; v tom případě říkáme, že spektrum
rozptýleného záření je tvořeno jedinou

spektrální čarou frekvence ´ט0. Při všech
experimentech Rayleighových současníků
se tato teorie potvrzovala, proto není divu,
že byl světově uznán a že za tyto a další
výsledky byl povýšen do šlechtického stavu.
Tím však jeho sláva v optice vrcholí – ale
zároveň také končí.
Je tedy na místě říci, nakolik Rayleighovy
výsledky a názory korigovalo 20. století
a také je třeba se zmínit o jeho „opravcích“
a o něm samém. Především on sám nebyl
přesně tím, pod jakým jménem ho zná vědecký svět: jmenoval se John William Strutt,
Third Baron Rayleigh (12. 11. 1842 Langford
Grove u Maldonu v hrabství Essex, Anglie –
30. 6. 1919 Terling Place, Witham v Essexu).
Byl tedy třetím baronem toho jména, nikoli
lordem. Ani on ani nikdo z jeho současníků
ovšem nemohl tehdy tušit, že existuje nejméně deset typů rozptylu světla, ani to, že modř
oblohy není způsobena rozptylem světla na
jednotlivých molekulách, ale na tzv. fluktuacích hustoty atmosféry, tj. na nahodilých
okamžitých shlucích molekul obsažených
v atmosféře, které trvají nesmírně krátkou
dobu, totiž jen po dobu srážky nejméně
tří takových molekul. Zato jich však je nad
našimi hlavami v každém okamžiku nesmírné
množství, takže se nemusíme obávat, že by
bezmračná obloha mohla být u nás jiná než
krásně modrá; příliš totiž nezáleží ani na tom,
které molekuly se právě srážejí. Celý tento
jev dostal paradoxně název molekulární
rozptyl. Když byl pak v roce 1928 objeven
také rozptyl na jednotlivých molekulách,
nezbylo než pojmenovat jej podle objevitele,
a tak se zrodil termín Ramanův rozptyl. Ten
je právě oním divem optiky, jehož význam
všichni uznávají, ale proti jehož názvu vznášejí dva národy vážné námitky.
Rayleighův syn Robert, proslulý zejména svými výzkumy v oblasti atmosférické optiky, patřil
k těm, kteří poznali, že modř oblohy působí
rozptyl světla na fluktuacích hustoty atmosféry
a nikoli na jednotlivých molekulách a že jeho
otec se v tomto smyslu mýlil. Jmenoval se Robert (podepisoval se Robin) John Strutt, Fourth
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Rozptyl světla se děje ve všech směrech kolem rozptylující částice.
.
.
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E4
E3
E2

E1
1

3

4
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Energetické hladiny v molekule a kvantové přechody provázené
1 absorpcí fotonu
2 emisí fotonu
3 rayleighovským rozptylem
4 ramanovským rozptylem v antistokesovské oblasti spektra
5 ramanovským rozptylem ve stokesovské oblasti spektra
Přechody 1, 2 jsou přímé; 3, 4, 5 nepřímé

Intenzita
rozptýleného záření

Intenzita dopadajícího záření

obr. 1

2

silná spektrální čára
dopadajícího záření
frekvence ט0

frekvence budícího

ט0

záření

´ט0
frekvence rozptýleného

´ט3 ´ט2 ´ט1

´ט1́ ´ט2́ ´ט3́

záření

obr. 2 	Spektrální čáry dopadajícího a rozptýleného záření
´ט0 rayleighovská spektrální čára rozptýleného záření
´ט1= ט0 - f1 , ´ט2 = ט0 - f2 , ´ט3 = ט0 - f3  jsou frekvence ramanovských spektrálních čar
v antistokesovské oblasti spektra (nalevo od ´ט0 )
´´ט1 =ט0 + f1 , ´´ט2 = ט0 + f2 , ´´ט3 = ט0 + f3 jsou frekvence v antistokesovské
oblasti spektra, přičemž frekvence f1 , f2 , f3 jsou frekvence mechanických kmitů uvnitř molekuly

Baron Rayleigh (28. 8. 1875–13.  2. 1947),
narodil se i zemřel v místě otcova úmrtí. Je
proslulý také tím, že s Alfredem Fowlerem
objevil v roce 1916 v atmosféře ozon a jeho
variace, jež nás dnes nejednou děsí, takže
jeho deficit označujeme jako ozonovou díru
v atmosféře.
Není však modř jako modř – toho si náhodou všiml velký indický fyzik Raman,
když pozoroval a srovnával modř na pobřeží
Středozemního moře a modř na pobřeží
v jižní Indii. Za svůj následující objev rozptylu
světla na jednotlivých molekulách roku 1928
dostal hned po dvou letech Nobelovu cenu
za fyziku, neboť tím dal nejen nástroj fyzikům
i chemikům k identifikaci druhu molekul čistě
optickou cestou, ale také možnost zjišťovat
symetrii, geometrickou strukturu a dynamiku
uvnitř molekul, a to čistě opticky, čili poměrně
nenáročnou cestou metodicky i finančně.
Raman však nebyl jediným objevitelem, i když
byl jediným nobelovským premiantem; kolem
tohoto jedinečného optického objevu se točí
nejméně sedm jmen fyziků a optiků: Adolf
Smekal, Ch. V. Raman, K. S. Krishnan, L. I.
Mandelštam, G. S. Landsberg, G. Placzek
a G. Herzberg.
Adolf Gustav Stephan Smekal (12. 9. 1895
Vídeň – 7. 3. 1959 Štýrský Hradec) pocházel, soudě podle příjmení, z prapůvodem
moravské rodiny; byl synem dělostřeleckého
důstojníka a pro neduživost se nedostal
do armády, čímž přišel o možnost padnout
v 1. světové válce. Stal se tedy fyzikem. V září
roku 1923 teoreticky předpověděl, že projde-li monofrekvenční světlo molekulou, musí být
na vycházejícím paprsku namodulovány také
frekvence mechanických kmitů této molekuly,
čili vedle paprsku s frekvencí rovnou frekvenci
dopadajícího záření ´ט0 se musí objevit také
frekvence ´ט0 ±f, kde f je frekvence oněch
vnitřních kmitů molekuly (obr. 2). Tohoto závažného, takřka prorockého výsledku si však prakticky nikdo ani nevšiml, pokus nikdo neudělal
a nad čistou teorií asi všichni mávli rukou.
Teprve v roce 1928 Rusové Leonid Isaakovič Mandelštam (5. 5. 1879 Mogilev –
1/2007 Česká oční optika
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V roce 1928 byl objeven rozptyl na jednotlivých molekulách – Ramanův rozptyl.

27. 11. 1944 Moskva) a Grigorij Samuilovič
Landsberg (22. 1. 1890 Vologda – 2. 2.
1957 Moskva) vypracovali podrobnější teorii
oné modulace frekvence u průhledného
krystalu na frekvenci dopadajícího paprsku.
Pak začali shánět vhodný krystal, nejlépe
velký čirý diamant, aby provedli příslušný
pokus. Trvalo ovšem nějakou dobu, než na
trhu koupili od vdovy po zavražděném carském generálovi potřebný prsten, provedli
pokusy a do vědeckého německého časopisu poslali příslušný článek. Ten však prý
jim byl vrácen pro stylistické či pravopisné
chyby k přepracování… Redakci se asi také
nelíbily prvky z jazyka jidiš, na který byli
autoři zvyklí.
Mezitím se objevil na scéně indick ý
f y zik Čandrasekhara Venkata Raman
(7. 11. 1888 Tiruchinapali čili Trichynopoly – 21. 11. 1970 Bangalore), absolvent
matematiky a fyziky na indických i anglických univerzitách, který perfektně znal jak
fyziku, tak angličtinu. V Německu byl v té
době nadbytek fyziků – němečtí doktoři
různých oborů, kromě lékařů, nemuseli
totiž nastoupit do armády za 1. světové
války, takže jejich řady „neprořídly“; v Anglii
a zčásti i v USA tomu bylo naopak. Doslova
hladovějících německých fyziků se ujal
mezinárodní nakladatel vědecké literatury
Springer tím, že se rozhodl veškeré fyzikální
vědění shrnout ve 24dílný Handbuch der
Physik a autory platit v amerických dolarech, neboť německá marka neměla tehdy
žádnou cenu. Pod redakcí nobelovského
laureáta Hanse Geigra a Karla Scheela jim
šla práce od ruky; jen si nechtěli u žádného
německého autora udělat „zlou krev“ tím, že
by jednomu z mnoha německých odborníků
zadali část o akustice hudebních nástrojů.
Aby se vyhnuli možným komplikacím, zadali
tedy příslušnou kapitolu ne německému, ale
indickému odborníkovi Ramanovi. Když práci dokončil, byl pozván ke Springrům a za
honorář pobyl také na rekreaci u Středozemního moře. Tam si všiml obzvláště sytě
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modré oblohy, jakou u nich v Indii nemají.
Že by byly v atmosféře Středomoří přítomny
ještě jiné četné molekuly než O2 a N 2? Po
návratu domů, aby prý přišel na jiné myšlenky, rozhodl se zajet si ještě na pár dní na
lov slonů – a aby se asistenti „nepovalovali“,
uložil jim vyfotografovat rozptylová spektra
benzenu, vody a jiných kapalin při rozptylu
buzeném monofrekvenčními čarami rtuti aj.
Po až třídenních expozicích byly po jeho návratu zjištěny kolem rayleighovské čáry ´ט0
ještě slabounké spektrální čáry na straně
krátkovlnné i dlouhovlnné... Spolu s K. S.
Krishnanem vše rychle zopakoval a okamžitě poslal více než celostránkový telegram
o svém objevu do populárního londýnského
časopisu Nature se skromnou poznámkou
na konci, že jde o obdobu Comptonova
rozptylu fotonu na elektronu, který již byl
odměněn Nobelovou cenou... Časopis vše
ihned otiskl a Raman nikdy nelitoval výdajů
za dlouhý telegram... Samozřejmě, že se
ihned „vzbouřili“ Rusové, kteří sice poslali  
do Německa článek dříve, ale uveřejněn
byl později. Od té doby se ve vědeckých
časopisech musí uvádět datum přijetí první
verze článků. Svoji nevoli nad sólovým
uznáním Ramana nobelovským výborem
vyjadřují Rusové tak, že Ramanův rozptyl
nazývají jedině kombinační či kombinovaný
rozptyl a Němci mu zase říkají Smekalův-Ramanův rozptyl.
Důkladnou teorii tohoto jevu však vypracoval až brněnský rodák, německy mluvící
Žid Georg Placzek, syn někdejšího textilního magnáta za první republiky v Brně. Ten
proslul nejen jako významný teoretický fyzik,
ale i jako jazykový fenomén, neboť mluvil
plynule deseti jazyky, včetně češtiny, jíž se
naučil doma od českého služebnictva, ale
také hebrejsky, arabsky a ovšem všemi světovými jazyky. Posledním rysem se lišil od
svého přítele Einsteina, který uměl jen německy a ani anglicky se za léta dobře nenaučil. Placzek proto měl na všechny západní
univerzity dveře otevřené; odešel z Moravy

do ciziny a marně přemlouval všechny své
příbuzné, aby rychle učinili totéž, neboť
správně vytušil brzký příchod nacismu do
Čech – takže nakonec zůstal naživu z celé
rodiny úplně sám. Později pracoval na teorii
atomového jádra v Los Alamos, takže po
válce vyšel nejeden oslavný článek o tom,
jak se slavný český fyzik z Brna zasloužil
o vznik atomové pumy. Placzek přímo hýřil
fyzikálními nápady, jež nezištně „trousil“
kolem sebe, z čehož prý nakonec vznikla
nejedna Nobelova cena – jemu to však bylo
lhostejné; byl to jeho způsob zábavy, stejně
jako občasné krátké nezávazné schůzky
s různými krasavicemi u vína, takže zůstal
i později úplně sám... Ani Nobelovu cenu
nezískal, neboť mj. participoval také na
vojenských výzkumech.
Zato nikdo nikdy nepochyboval o zásluhách Gerharda Herzberga, který emigroval
z Německa do Kanady, stal se prezidentem
tamní Akademie věd a vypracoval teorii spekter molekul a iontů na základě Ramanova
rozptylu a infračervených spekter a dostal
Nobelovu cenu za chemii. Vedle vynálezu
laseru a holografie jde patrně o největší
vědecký výkon v optice 20. století, obohacený o objevy dalších modifikací Ramanova
rozptylu, jako jsou např. hyperramanovský
rozptyl, CARS a další.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
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1. Herzberg, G.: Infrared and Raman Spectra
of Polyatomic Molecules, Van Nostrand
(1945), Princeton.
2. Malíšek, V., Miler, M.: Vibration Spectroscopy, Iliffe, London, SNTL Praha 1970.
3. Brandmüller, J., Moser, H.: Einführung
in die Ramanspektroskopie, Darmstadt,
Steinkopff 1962.
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Funkcionální
optometrie
Tento koncept je podporován nejnovějšími
neuro-anatomickými a neuro-fyziologickými
poznatky.

Vývoj funkcionální optometrie
v USA a program OEP 21

obr. 1 Obrázek pro děti pro lepší pochopení, jak
funguje „vidění“. Na vidění se podílejí všechny smysly
dohromady.

Úvod
Speciální obor funkcionální optometrie
(behavioral optometry) se zabývá již od 20. let
minulého století v USA metodikou seskupení
vizuálních funkcí. Je to jeden z více vyvinutých
vědeckých konceptů, který se zabývá viděním
nejen jako léčebným medicínským modelem.
V optickém modelu of talmologa je
vizuální funkce porovnávána se stavbou
optického systému, který pracuje podle
optick ých zákonů. Of talmolog testuje
patologii (choroby) a poruchy optických
vlastností oka. Prohlídka binokulární funkce
(spolupráce obou očí) se také zakládá na
optickém modelu.
Funkcionální optometrista testuje kromě optických vlastností vidění také vizuální
zpracování (percepcion), kognitivitu, senzomotoriku a vizuální stres. Vychází z toho, že
vidění je širší proces, ze kterého vycházejí
integrativně vizuálně-tělesné reakce přes
interpretaci vizuálního vstupu (input).
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V roce 1928 popsal optometrista Arthur
Marten Skeffington (1890–1976) funkční
poruchy vidění jako následek určitého kulturně-psychosociálního stresu při vidění,
zejména při vidění do blízka (učení, čtení,
psaní). Skeffington byl ředitelem pro výuku
programu s názvem OEP 21 (Optometric
Extension Programme, 21 bodů), jehož
hlavní tematikou byl v analýze stres do
blízka. Nyní si k programu řekněme něco
podrobněji.
V tradiční optometrii je například fórie
prvotní anomálií, která zatěžkává fuzionální
systém.
V analýze programu OEP poukazuje výška
fórie na adaptaci stresu do blízka. Zjištěná
hodnota fórie se v analýze programu OEP
porovnává s určitými hodnotami měření.
U menších školáků se projevuje určitá
fyzická imobilita v průběhu vyučování: to
znamená držení těla, klidné sezení, dlouhotrvající koncentrace a nároky na kognitivitu,
jako je práce na abstraktní úrovni (písmena
a číslice). To vše je vnímáno jako stresový
faktor.
Také v pozdějším věku je považován tlak na
výkony při studiu všeobecně za stres.
Pokud po dobu vizuálního a s ním souvisejícího tělesného stresu vznikly určité funkční
poruchy vidění, u jednotlivce pak následovala
adaptace mechanizmů. Tyto změny jsou lehce
zjistitelné a objektivně měřitelné.
Pokud se dostaví pocit stresu při čtení
do blízka, je způsoben zejména přebytkem
konvergence. Tento přebytek konvergence
je následkem aktivování neuro-endokrinní
reakce. Vizuální, ale i všeobecné stresové
faktory působí aktivně na sympatický nervový systém a tím snižují akomodaci. Aktivací
parasympatického nervového systému se
zvyšuje akomodace od výchozího bodu. Ta

působí v návaznosti na konvergenční impuls,
což znamená zvýšení konvergence. Z toho
vyplývají poruchy poměru mezi konvergencí
a akomodací, které celkově vedou ke snížení
vizuální efektivnosti, jež časem působí i na
adaptivní změnu organizmu.
Ze začátku jsou tyto změny výlučně funkční
a ještě se nedají dobře měřit. Později jsou
však velmi dobře měřitelné, a to hlavně tehdy,
jsou-li následkem strukturální změny – tedy
přizpůsobení se organizmu (příkladem může
být krátkozrakost).
Jiným adaptačním směrem se stává „strategie vyhýbání se určité činnosti“ (dotyčný si
například říká, že čtení je nudné). Děti nebo
mladiství při něm nemají žádné velké problémy, ale přesto nefunguje naplno.
Skeffington popsal, že tento bio-psycho-sociální vzor chování určitého jedince,
který má vykonat určitý úkol, se skládá ze
čtyř oblastí:
1. Vědomí sebe samého, držení těla
a pocit rovnováhy
Zabývá se rovnováhou, orientací a pozicí
jedince v prostoru. Jedinec si musí nejprve
uvědomovat svoje tělo a s ním související
dobře vyvinuté mechanizmy. Ze stabilní
výchozí pozice si buduje další interakce ke
svému okolí.
2. Vyrovnání těla nebo držení těla, které
se umí vizuálně soustředit na určitý bod
v prostoru
Zde se vyvíjí spojitost mezi individuem
a objektem v prostoru, přičemž si individuum
uvědomuje, kde se něco nachází v souvislosti
s vlastní polohou. Vidění na tomto stupni je
vlastně pohyb těla a očí k danému objektu.
Část tohoto výkonu tvoří konvergenční pohyby očí.
3. Identifikování určitého objektu
Jedinec si buduje v průběhu svého vývinu svůj
vnitřní svět „objektivních obrazů“. V něm jsou
reprezentované nebo vložené stejné smyslové
a prostorové aspekty vnějšího světa.
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Ve vnitřním světě představivosti se nachází
obrovské množství obrazů různých objektů,
které jsou reálné. Například obraz auta budí
vizuální, tělesnou a jinou smyslovou asociaci. Obrazy mohou být i abstraktní, jako
například nápis „auto“. Tato vnitřní představa
je důležitá a neoddělitelná pro vizuální aktivity, například pro čtení. Čtení na této úrovni
představivosti reálných a abstraktních obrazů přináší poznatek o objektech. Dochází
k identifikaci, co to je. Část tohoto procesu
je akomodace.
4. Komunikační úroveň vidění a řeč,
čtení a pochopení
Vidění není plnohodnotné bez integrativního vzoru přes vizuální a auditivní akci.
Řeč je lidská způsobilost, která se dá
aktivovat „vnitřně“ (uvědomění si vlastní
myšlenky – inner speech). Dr. Renshaw,
docent experimentální psychologie, zavedl do funkcionální optometrie německé
slovo „Gestaltspsychologie“ (ut vářecí
psychologie). V ní popsal díl interakce
celého organizmu ve vztahu k receptivní
akci vidění. Vizuální pozornost je neustálá
selekce mezi objektem (Figur) a „okolím“
(Ground). Je volbou mezi pozorovaným
objektem a okolím.
Také jiní vědci působící v oblasti funkcionální optometrie měřením zjistili, že kognitivní napětí způsobilo zvýšení akomodace.
Důkazem je souvislost mezi kognitivním
stresem (porozumění při čtení textu) a změnou reakce (vizuální stres). Z toho se vyvinula
dynamická skiaskopie, což je technika využívající skiaskopu, při které se dá měřit míra
kognitivního napětí při vykonávání různých
vizuálních úkolů.
Při různých pokusech byla použita také
elektromyografie trapézového svalu, při níž

bylo zjištěno, že optimované slabé plusové
korekční brýle, jejichž hodnoty byly předtím
naměřeny skiaskopem, snižují při kognitivním napětí fyziologickou úroveň stresu. To
znamená, že děti, které mají tuto slabou
plusovou korekci, nejsou tak brzy unavené,
mohou se lépe soustředit, klidněji sedí
a lépe čtou.

Po celkovém vyhodnocení analýzy programu OEP 21 bodů a dodatečných testů
navrhuje optometrista:
– korekční brýle a/nebo
– vizuální trénink.

Vizuální trénink

Měření
Bodová analýza programu OEP 21
Tento test trvá asi 30–40 minut a probíhá za
standardních podmínek. Obsahuje množství
tradičných měření a je rozšířen o speciální
měření reakce vidění.
Objasnění všech 21 bodů v testu je velmi
obsáhlé a komplexní. Analýza ukazuje
celkový obraz vizuální funkce, přičemž
se bere v úvahu celkový stav klienta. Interpretace analýzy programu OEP informuje
o množství typických jevů, které jsou nápadné. Zejména vizuální stres do blízka
se dá dobře rozpoznat. Pokud trvá delší
dobu, ukáže se jako funkční adaptace (první
stadium), nebo jako strukturální adaptace
(druhé stadium).
Celkový obraz analýzy zároveň poskytuje
informace o reakci vizuálně-prostorové organizace, která může být víc vyvinutá buď
v centru, anebo v periferii a je dostatečně,
nebo nedostatečně flexibilní.
Dodatečné testy:
– všeobecná motorika, direkcionalita,
lateralita,
– senzomotorika, např. koordinace
oko-ruka,
– oční pohyby – sledování, sakády,
dukce, fixace,
– vizuální představivost různých forem,
– prostorová orientace,
– vizuálně-motorická integrace.

obr. 2 Měření POLA-testem od firmy Zeiss a bodová analýza OEP 21

Vyhodnocení

Je potřebný pro zlepšení nejen vizuálních, ale i samotných tělesných funkcí.
Cílem je v určité míře bio-psychologická
rovnováha.
Dobře vyvinutá spolupráce při:
– očních pohybech a fixaci,
– dobré okulomotorice,
– dobré akomodaci,
– koordinaci oko-ruka,
– vizuální a integrované představivosti
a zabránění stresu do blízka, společně
s dobře vyvinutou senzomotorikou zabezpečují optimální funkci vidění.

Elisabeth T. Hosek
Brillen-Optik-Studio Gärtringen

Literatura:
1. Skeffington, A. M.: Practical Applied
Optometry, Optometric Extension Program,
1991
2. Birnbaum, M. H.: Optometric Management of Nearpoint Vision Disorders, 1993
3. Zeki, S. A.: Vision of the Brain, Blackwell
Scientific Publications, 1993
4. Forrest, E. B.: Stress and Vision, Optometric Extension Program, 1988

obr. 3 Test Bioptor – zjišťování prostorového vizuálního zpracování
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Thin AS Never Before
Světová premiéra nejtenčí plastové čočky 1.76 AS

DANAE, Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina, tel: 041 7233000, fax: 041 7232990, email: danae@danae.sk
DANAE CZ s.r.o, PPL depo 07, ul. F. a A. Ryšových, 721 00 Ostrava, tel: 571 616044, fax: 571 616011, email: danae@danae.sk

Brýle Conquistador dobývají ceskou optiku
Dnes pan Marwitz se svým synem Tillem navrhuje
a vymýšlí brýle, které, podle jeho slov, mají spíše
podpořit individualitu nositele, než aby ho výrazně
změnily. I proto vytváří brýle Conquistador s jemnými,
precizně zpracovanými obrubami z kvalitních materiálů. Ty halí do zajímavých, někdy až exoticky barevných kombinací. Stejně působí i neotřelé, někdy až
provokativní reklamní materiály, ve kterých jsou často
použity i záběry z jeho cest.
Kolekce Conquistador zkrátka nemůže nudit. Ročně se
totiž z celkem asi 100 modelů polovina obměňuje – nejúspěšnější modely ale zůstávají v nabídce i několik let.
Metzler International s.r.o.

Zdá se, že se v optice v posledních letech střídaly jen
trendy vrtaných, černých a pak zase barevných obrub.
Společnost Metzler International před rokem přivedla
na český optický trh značku Conquistador. Snažila se
najít kolekci pro ty, kdo hledají zajímavé a hezké brýle,
aby podtrhli svou individualitu. Takové našla společnost
Metzler u berlínské firmy Hans-Joachim Marwitz.
Ne nadarmo nesou brýle Conquistador jméno, které ve
španělštině, kromě jiného, znamená „objevitel“ nebo „dobyvatel“. H. J. Marwitz totiž velmi rád cestuje a objevuje
cizí kultury a nové lidi. Kromě toho se věnuje i balónovému létání. Právě on firmu před 36 lety založil a dodnes
úspěšně vede svůj podnik vodami optické branže. Jako
osmnáctiletý mladík křižoval na německé lodi kolem Jižní
Ameriky a po návratu se vyučil ve vyhlášené brýlařské firmě svého otce, která se pak stala součástí firmy Zeiss.

z

zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavo

Zajímavosti ze světa optiky
Víte, že…
…optická vlákna udělají
z vašich brýlí obrazovku
Izraelská společnost zabývající se vývojem
novinek v oboru optiky přišla s převratným vynálezem. Vyvinula miniaturní videoprojektor,
který změní brýle v osobní miniobrazovku.
Technologie, která byla dosud k vidění pouze
ve vědeckofantastických filmech (například
Mission: Impossible), umožňuje vidět projekci
jenom uživateli speciálních brýlí, ostatní nemají o ničem ani tušení (obr. 1).
„Představte si, že sedíte na jednání a chcete
si přečíst e-mail… prostě kliknete na tlačítko
telefonu ve vaší kapse a začnete číst, přitom
se díváte přímo na člověka, který právě hovoří,“ říká Ari Grobman, business development
manager společnosti Lumus.

obr. 1

Tato převratná novinka samozřejmě zajímá
výrobce mobilních telefonů a nejrůznějších
osobních přehrávačů, takže se izraelská
společnost snaží svůj nový výrobek dostat
na trh co nejdříve v roce 2007. Na celém
projektu se má finančně podílet například
společnost Motorola.
Převratná novinka bude obvykle působit
jako běžné brýle, při projekci ovšem uživatel
uvidí obraz podobný tomu, který vidí divák
na plátně o úhlopříčce skoro 180 cm ze
vzdálenosti tří metrů. Přitom rozdíl mezi tímto
zařízením a běžnými brýlemi je téměř nepostřehnutelný. Rozdíl může prozradit snad jen
malá černá krabička u ucha uživatele, která
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zajišťuje příjem signálu a projekci obrazu do
čoček. Obraz je pak odtud pomocí optických
vláken doručen očím uživatele.
A jaké bude využití tohoto vynálezu? Samozřejmě široké, od sledování filmů a čtení
e-mailů až po projekci GPS navigace řidičům
motorových vozidel.
Zdroj: www.ihned.cz, 30. 12. 2006, převzatý článek

…po obloze přelétla kometa
viditelná i očima
V sobotu 13. ledna bylo možné na obloze
pozorovat kometu označenou jako McNaught
(C/2006 P1). Astronomové objevili kometu
teprve nedávno, přibližně v polovině minulého
roku. Nyní se blíží ke Slunci a její dráha ji přivedla
přibližně na polovinu vzdálenosti od Slunce, než
v jaké obíhá nejbližší planeta Merkur.
Vedle přímého pozorování bylo možné kometu
sledovat například prostřednictvím snímků družice SOHO na této stránce. Bylo to i bezpečnější, neboť při sledování družice dalekohledem by
si mohli neopatrní pozorovatelé poškodit zrak.
Každý si musí dávat dobrý pozor na to, aby
omylem nenamířil dalekohled na Slunce.
Miloš Tichý z jihočeské observatoře na Kleti,
která se na pozorování komet a planetek specializuje, ČTK řekl, že v případě této vlasatice
jde spíš o objekt pro zkušenější pozorovatele.
Teleskopy hvězdáren není možné využít,
protože ráno, kdy byla družice vidět o něco
severněji, než vychází Slunce, zpravidla
nemají otevřeno. Ze severní oblohy kometa
definitivně zmizela po 20. lednu. Vydala se
totiž na jižní oblohu (obr. 2).
Zdroj: www.technet.idnes.cz, 17. 1. 2007,
převzatý článek

takovýchto objevů totiž připadá na velké americké observatoře,“ pochlubila se úspěchem
Jana Tichá, ředitelka Observatoře Kleť a zároveň jedna z dvojice objevitelů.
Asteroid patří mezi vzácné planetky typu
Apollo, které křižují dráhu Země kolem Slunce.
Na jihočeské observatoři ho objevili pomocí
teleskopu s více než metrovým zrcadlem.
Z pohledu pozorovatele se těleso pohybovalo velmi rychle. Za jeden den od objevu urazilo
na nebi 60 stupňů, takže se přesunulo z naší
severní oblohy daleko na jih.
„Naštěstí s jeho dalším sledováním pomohli
nejprve astronomové z Arizony a poté z australské observatoře Siding Spring. Obyčejné planetky potřebují na podobnou cestu po obloze
desítky či dokonce stovky dní,“ uvedla Tichá.
Dvacetimetrový asteroid by podle ní Zemi
nemohl ohrozit. Při průletu atmosférou by se
pravděpodobně rozpadl na malé úlomky.
I sledování takto malých těles má smysl. Přispívá totiž k poznání struktury celé populace
příbuzných asteroidů. Vědci pak mohou snáze
vypočítat, jestli se některý z nich těsně přiblíží
k Zemi a jaká je pravděpodobnost srážky.
Podle Miloše Tichého, druhého z objevitelů,
se planetka 2006 XR4 opět přiblíží k Zemi
v červnu 2009 na vzdálenost 15 milionů
kilometrů. „Takové těsné přiblížení jako bylo
v prosinci nelze očekávat nejméně příštích
sto let,“ dodal pro ČTK.
Zdroj: www.technet.idnes.cz, 17. 12. 2006,
převzatý článek
Přečetl Dr. Petr Kašpar

…Češi objevili asteroid, který
prolétl blízko Země
Jihočeští astronomové z observatoře na
Kleti objevili v polovině prosince dosud neznámou planetku. Zemi minula na astronomické
poměry velmi těsně. Přiblížila se až na 600
tisíc kilometrů. To je jen o málo dál, než je
vzdálen Měsíc. Dvacetimetrové těleso dostalo
jméno 2006 XR4.
„Jedná se o jeden z nejtěsněji nás míjejících
asteroidů objevených z Evropy. Velká většina

obr. 2

www.essilor.cz

o

DELTA

ESSILOR DELTA

Automatický brousící systém ESSILOR DELTA

Broušení
Drážkování
Srážení hran

- navíc perfektní servis
- vše v kvalitě ESSILOR
A za cenu jen 349 999 Kč bez DPH

Tato nabídka je limitovaná a platí pouze pro přístroje objednané na veletrhu OPTA 2007

Načítací zařízení
ESSILOR PHI

Ovládací panel
s křivkou průběhu
broušení.

Načítání okrajové tloušťky
čočky v místě zábrusu.

Brousící automat
ESSILOR DELTA

Opracovávaná čočka
na brousících kotoučích.

Automatické drážkování.

Centrovací a blokovací část

Výroba krycí fasety
na zadní ploše čočky.

Display s nastavením
centračních parametrů.

v

vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění vidění v

Glaukom

druhá nejčastější příčina slepoty na světě

F I N A N C O VÁ N Í
Z D R AV O T N I C K É T E C H N I K Y
VB Leasing Vám nabízí
snadný způsob realizace
Vašich investičních záměrů.

Refraktometr, tonometr,
brousící automat,...?
Stačí říct.

Navštivte nás na veletrhu
OPTA, pavilon V,
stánek č. 050.

VB Leasing CZ, spol. s r.o.
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
tel.: +420 543 550 111, fax: +420 543 550 150
e-mail: info@vbleasing.cz, www.vbleasing.cz
infoline: +420 800 181 800

Člen skupiny Volksbank a VR Leasing
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Dr. Quigley z Wilmer Eye Institute v roce 1996 předpokládal, že
do roku 2000 onemocní na celém světě primárním glaukomem
66,8 milionu lidí. V roce 2006 tento údaj upřesnil na základě nových poznatků ze 34 vědeckých studií z celého světa, věnujících se
výskytu glaukomu v Africe, Evropě, Americe, Austrálii a na Novém
Zélandu, v Latinské Americe, Asii, Indii, Číně a Japonsku. Počet
lidí nemocných glaukomem dosáhne v roce 2010 na celém světě
60,5 milionu a v roce 2020 již 79,6 milionu. V roce 2010 budou mezi
glaukomatiky převažovat ženy (59 %) a 47 % z nich bude v Asii.

Proti původnímu odhadu je celosvětový počet glaukomatiků nižší,
nápadný je však rozdíl v počtu postižených žen a Asiatů. Více než
80 % lidí s glaukomem s uzavřeným úhlem žije v Asii. Největší zvýšení
počtu glaukomatiků starších 40 let je očekáváno v Indii.
V roce 2010 bude znatelně více glaukomů s otevřeným úhlem
(74 %) než glaukomů se zavřeným úhlem. Oboustrannou slepotu
způsobí glaukom s otevřeným úhlem v roce 2010 u 4,5 milionu
lidí a v roce 2020 u 5,9 milionu lidí, zatímco glaukom se zavřeným
úhlem v roce 2010 u 3,9 milionu a v roce 2020 u 5,3 milionu lidí.
V roce 2010 bude tvořit počet žen glaukomatiček 59 %, z nichž
55 % bude mít glaukom s otevřeným úhlem a 70 % glaukom se
zavřeným úhlem.

Výskyt slepoty následkem
glaukomu (v %)

Glaukom je druhá nejčastější příčina slepoty na světě. Vyplývá to
ze studie, kterou provedli vědci z univerzity Johns Hopkins ve Velké
Británii. Studie poskytuje přesnější odhady výskytu glaukomu na
světě než podobná studie zveřejněná před 10 lety.

Výskyt glaukomu v evropských zemích

Dr. Quigley nabádá ke zvýšenému úsilí vedoucímu ke zlepšení jak
terapie, tak diagnostiky glaukomu. V rozvojových zemích si více než
95 % obyvatel s glaukomem není vědomo svého onemocnění a neléčí
se. Podle Dr. Poulsena z Dánska je i v západní Evropě asi 13 % lidí
slepých následkem glaukomu. Je to asi 0,035 % z celkového počtu
obyvatel Evropy, tedy asi 160 000 postižených (tento počet lidí by
přibližně dvakrát zaplnil olympijský stadion v Berlíně). Slepota vede
ke zvýšení jak přímých léčebných, tak nepřímých životních nákladů.
Tyto náklady na jednu slepou osobu za rok jsou odhadovány asi na
16,996 eur.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Schuyler, D.: Glaucoma the second leading cause of blindness
worldwide, Eurotimes, vol. 11, issue 7, July 2006, str. 6
Tuohy, G.: 160,000 people across Europe blinded by glaucoma,
Eurotimes, vol. 11, issue 7, July 2006, str. 6
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Nové kolekce COGAN a YVES COGAN
Po více jak 15-ti leté zkušenosti v návrhářství a prodeji brýlí, založil Yves Cogan v roce 1994 vlastní značku. Od této
chvíle se plně a se zápalem a pečlivostí sobě vlastní věnoval navrhování stylových kolekcí, které nesou jeho jméno.
Kromě brýlového návrhářství se Yves Cogan věnuje také designu parfémů, neboť vůně stejně silně jako skvělý vzhled
ovlivňují jeho citlivé smysly.

COGAN kolekce
V roce 2004 přišel autor se svou druhou kolekcí Cogan,
která je na rozdíl od původní hodně zdobné kolekce
střízlivější, ale přesto designově velmi promyšlená a obchodně úspěšná. Je zaměřena na širokou klientelu, muže
i ženy, kteří preferují umírněnější styl a které oslovuje
autorův decentní ale velmi propracovaný design.

YVES COGAN kolekce
Tato původní kolekce je zaměřena na náročnější zákazníky, především na ženy, pro které je perfekní vzhled
prioritou č.1. Vždy zohledňuje nejnovější módní trendy.
Jejím krédem je přirozené souznění zákaníkova cítění
s tvořivým duchem brýlí a posílení pocitu jedinečnosti
a odbourání závislosti na velkých značkách bez ohledu
na design.
Kolekce jsou prezentovány v květinových a motýlích
propagačních kampaních, které umocňují jejich vznešenost, hravost a lehkost.

Obě kolekce nyní nově exkluzivně zastupuje pro Českou a Slovenskou republiku společnost EYE 2000 s.r.o.
Více informací na 271 961 170, www.eye2000.cz, info@eye2000.cz.

g

geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická opti

Vybrané kapitoly
z geometrické a vlnové optiky
Pokračování z čísla 4/2006
V předcházejících částech jsme se od základních zákonů geometrické optiky dostali k zobrazování kulovou a rovinnou plochou
a soustavou více lámavých ploch. Z předmětu vycházel svazek
paprsků a po průchodu optickou lámavou soustavou se lámal,
poté se sbíhal a vznikal skutečný obraz, nebo se rozbíhal a ve
zpětném prodloužení vznikal zdánlivý obraz. Naším cílem bylo
najít polohu obrazu. Nejprve jsme nalezli polohu obrazu v obecném prostoru, kdy paprsek dopadal na soustavu pod libovolným
úhlem, poté jsme se zaměřili pouze na paraxiální prostor, kde
paprsky dopadaly na první lámavou plochu pod úhlem dopadu
rovným nule nebo velmi malým (do 2˚, pokud jsme byli méně
přísní, pak do 5˚). To znamená, že úhel, který svíraly paprsky
s optickou osou, byl velmi malý. Znali jsme polohu předmětu.
Polohu obrazu jsme v případě soustavy více lámavých ploch našli
tak, že jsme hledali částečné obrazy, které sloužily jako předměty
pro další lámavou plochu (našli jsme obraz z první lámavé plochy,
který sloužil jako obraz pro druhou lámavou plochu, našli jsme
obraz z druhé lámavé plochy a ten sloužil jako předmět pro třetí
lámavou plochu atd.). Nalezení obrazu tímto způsobem je často
zdlouhavé a pracné. Situaci zjednodušily základní body: ohniska,
hlavní body a uzlové body, pomocí kterých můžeme jednoznačně
popsat jakoukoliv optickou soustavu. Známe-li tyto body, můžeme
polohu obrazu jednoduše najít pomocí těchto základních bodů.
Lze to provést graficky či početně. Při grafickém řešení vedeme
z předmětu paprsky, ty se sbíhají a vzniká skutečný obraz, nebo
se paprsky rozbíhají a ve zpětném prodloužení vzniká zdánlivý
obraz. V případě výpočtu jsme používali Gaussovu a Newtonovu
zobrazovací rovnici. Kromě Gaussovy a Newtonovy zobrazovací
rovnice existují další zobrazovací rovnice. Polohu obrazu lze často
najít velmi jednoduše pomocí zobrazovacích rovnic s vergencemi
nebo lze použít zobrazovací rovnice, ve kterých vystupuje příčné,
úhlové nebo osové zvětšení.

34. Zobrazovací rovnice s vergencemi
Vergence vzdálenosti je převrácená hodnota redukované vzdálenosti. Redukovaná vzdálenost je vzdálenost dělená indexem lomu
optického prostředí. Vergence vzdálenosti se měří v dioptriích D,
a proto redukovaná vzdálenost musí být dosazena v metrech. Pokud
vyjádříme jednotku pro optickou mohutnost v základních jednotkách
soustavy SI (mezinárodní soustava jednotek), dostaneme 1 D = 1/m
= 1 m -1. Vergenci 1 D má délková veličina, jejíž redukovaná vzdálenost
je 1 m. Mezi vergence patří např. optická mohutnost nebo vrcholová
lámavost brýlové čočky.
Zobrazovací rovnice pro jednu kulovou plochu v paraxiálním
prostoru je dána rovnicí n´/x´– n/x=(n´–n)/r. Obrazová ohnisková
vzdálenost pro jednu lámavou plochu je vyjádřena vztahem f´=x´(F´)=n´r/(n´–n), odtud pak redukovaná obrazová ohnisková vzdále-
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nost pro jednu lámavou plochu je f´/n´=r/(n´–n). Vidíme, že na pravé
straně zobrazovací rovnice pro jednu kulovou plochu v paraxiálním
prostoru vystupuje vergence obrazové ohniskové vzdálenosti. Vergence obrazové ohniskové vzdálenosti se nazývá optická mohutnost.
Zobrazovací rovnici pro jednu kulovou plochu v paraxiálním prostoru
lze zapsat pomocí vergencí ve tvaru A´=A+D c, kde A´=n´/x´ je
vergence vzdálenosti x´, A=n/x, vergence vzdálenosti x, Dc=(n´–n)/
r=n´/f´ vergence obrazové ohniskové vzdálenosti. Vergence A´, A,
Dc jsou veličiny vztažené k vrcholu lámavé plochy. Pro přechod od
i-té lámavé plochy k (i+1)-ní lámavé ploše platí Ai+1=A´i /(1–A´i di /ni+1),
kde di je vzdálenost mezi i-tým a (i+1)-vým vrcholem.
Pro soustavu použijeme Gaussovu zobrazovací rovnici vztaženou
na hlavní body n´/p´=n/p+n´/f´. Na pravé straně zobrazovací rovnice
vystupuje vergence obrazové ohniskové vzdálenosti n´/f´. Veličina
n´/p´ je vergence vzdálenosti vztažená na hlavní obrazový bod a veličina n/p vergence vzdálenosti vztažená na hlavní předmětový bod.
Pro přechod od i-té plochy k (i+1)-ní ploše platí Ai+1=A´i  /(1–A´i ei /ni+1),
kde ei je vzdálenost mezi hlavním obrazovým bodem i-té plochy
a hlavním předmětovým bodem (i+1)-vé plochy soustavy.
Pro obrazovou ohniskovou vzdálenost platí f´= (x´1 x´2 ...x´j )/(x2x3...xj),
kde x1=0 (předmět leží v nekonečnu), vztah upravíme a dostaneme
pro optickou mohutnost soustavy Dc=(A´1 A´2 ...A´j )/(A2 A3 ... Aj ), kde
A1=0 (předmět leží v nekonečnu). A2 , A3 , ...Aj jsou předmětové vergence dílčích obrazů vztažené na 2., 3., ...j-tý vrchol lámavé plochy,
A1 , A2 , ...A j jsou obrazové vergence dílčích obrazů vztažených na
vrchol 1., 2., ... j-té lámavé plochy.
Vergence vzdálenosti obrazového ohniska od obrazového vrcholu se nazývá vrcholová lámavost a je důležitou charakteristikou
brýlových čoček. Pomocí vrcholové lámavosti (obrazové vrcholové
lámavosti) se vyjadřuje lámavý účinek brýlových čoček. V praxi nelze měřit ohniskovou vzdálenost, hlavní body nejsou fyzické body,
poloha hlavních rovin má teoretický význam. Paprsky ve skutečnosti
nesměřují na hlavní předmětovou rovinu, nepokračují rovnoběžně
s optickou osou na obrazovou hlavní rovinu, ale na každé lámavé
ploše oddělující různá optická prostředí se lámou. Základní body
slouží pro jednoduché nalezení obrazu a paprsky vstupující do
soustavy a paprsky vystupující ze soustavy jsou v obou případech
shodné. Optickou mohutnost soustavy sice nemůžeme změřit, ale
můžeme ji vypočítat. Pokud někdo měří optickou mohutnost, neměří
ji přímo, ale změří parametry, pomocí kterých se vypočítá. Pomocí
fokometru můžeme změřit vrcholovou lámavost. Vrcholová lámavost může být předmětová nebo obrazová. Vrcholová předmětová
ohnisková vzdálenost (sečná předmětová ohnisková vzdálenost) je
vzdálenost předmětového ohniska od předmětového vrcholu čočky.
Vrcholová obrazová ohnisková vzdálenost (sečná obrazová ohnisková vzdálenost) je vzdálenost obrazového ohniska od obrazového
vrcholu čočky.
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Zobrazovací rovnice s vergencemi
A´=A+Dc
A´ vergence vzdálenosti x (nebo vzdálenosti p´)
A vergence vzdálenosti x (nebo vzdálenosti p)
Dc= n´ vergence obrazové ohniskové vzdálenosti
f´
Přechod od i-té plochy k (i+1)-ní ploše
A´i
Ai+1=
di
1- n A´i
i+1
Ai+1=

A´i
ei
1- n A´i
i+1

β = y/y = – f/(p–f) = (f–p)/f. Je-li soustava obklopená stejným
prostředím n=n, použitím Gaussovy zobrazovací rovnice a vztahu
mezi předmětovou a ohniskovou vzdáleností dostaneme z rovnice
β = – f/(p–f)=(f–p)/f pro příčné zvětšení vztah β = p/p.
Z podobnosti trojúhelníků na obr. 1 pomocí souřadnic Newtonovy
zobrazovací rovnice plyne β = – f/q= – q/f.
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di vzdálenost mezi i-tým a (i+1)-vým vrcholem
ei je vzdálenost mezi hlavním obrazovým bodem i-té plochy
a hlavním předmětovým bodem (i+1)-vé plochy soustavy
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obr. 1 Obrázek k odvození zobrazovacích rovnic s příčným zvětšením

Použitím rovnic s vergencemi můžeme např. vypočítat optickou
mohutnost Gullstrandova oka bez akomodace. Gullstrandovo oko je
nejpoužívanější model lidského oka, skládá se ze 6 lámavých ploch,
které oddělují různá optická prostředí. Pro výpočet potřebuje optické
mohutnosti lámavých ploch: D1 = 48,83 D (optická mohutnost přední
plochy rohovky), D2 = –5,88 D (optická mohutnost zadní plochy rohovky), D3 = 5,0 D (optická mohutnost přední plochy čočky), D4 = 2,53 D
(optická mohutnost přední plochy jádra čočky), D5 = 3,47 D (optická
mohutnost zadní plochy jádra čočky), D6 = 8,33 D (optická mohutnost
zadní plochy čočky), indexy lomu jednotlivých prostředí: n1=1 (vzduch),
n´1=n2=1,376 (rohovka), n´2=n3=1,336 (komorová voda), n´3=n4=1,386
(periferie čočky), n´4=n5=1,406 (jádro čočky), n´5=n6=1,386 (periferie
čočky), n´6=1,336 (sklivec) a vzdálenosti lámavých ploch: d1 = 0,5 mm,
d2 = 3,1 mm, d3 = 0,546 mm, d4 = 2,419 mm, d5 = 0,635 mm. Optickou
mohutnost vypočítáme ze vztahu Dc=(A´1 A´2 ...A´6 )/(A2 A3 ...A6 ), kde
A1=0 (předmět leží v nekonečnu). Nejprve vypočítáme A´1 z rovnice A´1
= A1 + D1 = 0 D + 48,83 D = 48,83 D. Dále vypočítáme A2 z rovnice pro
přechod od první lámavé plochy k druhé lámavé ploše A2=A´1/(1–A´1d1/
n2)=48,83/(1–48,83 . 0,0005/1,376)=49,71(D). Dále postupujeme
stejně. Vypočteme A´2 z rovnice A´2=A2+D2, přejdeme k třetí lámavé
ploše A3 =A2/(1–A´2d2/n3) atd. Dosadíme do vztahu pro optickou
mohutnost a dostaneme optickou mohutnost Gullstrandova oka bez
akomodace Dc = 58,64 D.

35. Zvětšení a zobrazovací rovnice
Zvětšení můžeme vyjádřit i pomocí zobrazovacích rovnic, pomocí
souřadnic Gaussovy zobrazovací rovnice (vzdálenosti jsou měřené
od hlavních bodů, předmětová vzdálenost od hlavního předmětového bodu a obrazová vzdálenost od hlavního obrazového bodu) nebo
pomocí souřadnic Newtonovy zobrazovací rovnice (vzdálenosti
jsou měřené od ohnisek, předmětová vzdálenost od předmětového
ohniska a obrazová vzdálenost od obrazového ohniska).

Osové zvětšení a zobrazovací rovnice

Osové zvětšení vyjádříme pomocí příčného zvětšení α = a/a=
(n/n)ββz, kde β =nx/(nx), βz = nz/(nz).
Nejprve použijeme souřadnice Newtonovy zobrazovací rovnice.
Pro příčné zvětšení jsme již odvodili β = –f/q= –q/f. Dosadíme
do vztahu pro osové zvětšení a dostaneme α = (n/n)(–f/q)(–f/qz)=
(n/n)(–q/f)(–qz/f). Použijeme-li vztah mezi předmětovou ohniskovou vzdáleností a obrazovou ohniskovou vzdáleností nf= –nf,
potom α = –ff/(qqz) = –qqz/(ff). Předmětové vzdálenosti q, qz
jsou vzdálenosti od předmětového ohniska F, obrazové vzdálenosti  
q, qz jsou vzdálenosti od obrazového ohniska F´.
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obr. 2 Obrázek k odvození zobrazovacích rovnic s osovým zvětšením

Příčné zvětšení a zobrazovací rovnice
Na obr. 1 jsou vyšrafovány podobné trojúhelníky, trojúhelník XFY
je podobný s trojúhelníkem HFA a trojúhelník X´F´Y´ je podobný
s trojúhelníkem H´F´B´. Používáme již dříve zavedenou znaménkovou konvenci (vzdálenosti měřené vlevo mají záporné znaménko,
vzdálenosti měřené vpravo mají kladné znaménko). Z podobnosti
trojúhelníků pomocí souřadnic Gaussovy zobrazovací rovnice plyne
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Použijeme souřadnice Gaussovy zobrazovací rovnice. Mezi souřadnicemi Gaussovy zobrazovací rovnice a Newtonovy zobrazovací
rovnice platí vztahy q = p– f, q=p–f. Dosadíme do vztahu pro osové
zvětšení α = –ff/(qqz)=–qqz/(ff), potom α = –ff/[(p–f)(pz-f)]=
–(p–f)(pz–f)/(ff). Použitím Gaussovy zobrazovací rovnice a vztahu
mezi předmětovou a ohniskovou vzdáleností dostanene z rovnice

g
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α = –ff/[(p–f)(pz-f)]=–(p–f)(pz–f)/(ff) pro osové zvětšení vztah
α = (n/n)ppz/(ppz). Předmětové vzdálenosti p, pz jsou vzdálenosti
od předmětového hlavního bodu H, obrazové vzdálenosti p,pz jsou
vzdálenosti od obrazového hlavního bodu H´.

Úhlové zvětšení a zobrazovací rovnice
Zvětšení a zobrazovací rovnice

β= –f = f–p =
p–f
f
α=
α=

f =
q

q
f

ff
(p–f)(pz–f)
n
=
=
n
ff
(p–f)(pz–f)
n
n

f
q

f
qz

=

n
n

q
f

ppz
ppz

ff
qqz
qz
=
=
qqz
ff
f

γ= p–f = f = p = q = f
f p–f p f q
β
příčné zvětšení
α
osové zvětšení
γ
úhlové zvětšení
f
předmětová ohnisková vzdálenost
f
obrazová ohnisková vzdálenost
p, pz v zdálenosti předmětů od předmětového hlavního bodu H
p, pz vzdálenosti obrazů od obrazového hlavního bodu H´
q, qz vzdálenosti předmětů od předmětového ohniska F
q, qz vzdálenosti obrazů od obrazového ohniska F´

Použijeme vztah mezi příčným a úhlovým zvětšením γ =n/(nβ),
vztahy odvozené pro příčné zvětšení pomocí souřadnic Gaussovy
zobrazovací rovnice a Newtonovy zobrazovací rovnice a vztah mezi
předmětovou ohniskovou vzdáleností a obrazovou ohniskovou vzdáleností. Dostaneme γ = q/f=f/q=(p–f)/f=f/(p–f). Použijeme-li
vztah p= –(n/n)pf/(p–f)=pf/(p–f), je úhlové zvětšení γ = p/p.
Polohu obrazu, příp. předmětu můžeme najít i ze znalosti příčného,
úhlového nebo osového zvětšení. Rovnici vybereme podle toho,
jaké veličiny známe. Např. hledáme-li polohu obrazu od obrazového
hlavního bodu a známe-li příčné zvětšení β a obrazovou ohniskovou
vzdálenost f, použijeme rovnici β = (f–p)/fa odtud zjistíme polohu
obrazu od hlavního obrazového bodu p.
V příštím pokračování se budeme zabývat sférickou čočkou, která
bude z obou stran obklopena vzduchem. Uvedeme si vztahy pro
polohu základních bodů, optickou mohutnost a rozdělíme čočky
podle tvaru a funkce.
Ing. Soňa Jexová, VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Pokračování příště
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SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE
ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

LENS PERFORMANCE OPTIMIZED
FOR DRIVING IN OVERCAST

LENS COLOR CHANGES FOR DRIVING
IN SUNNY WEATHER, ABSORBING GLARE
AND EXCESSIVE LIGHT

LENS COLOR ACHIEVES MAXIMUM
DARKNESS FOR MAXIMUM COMFORT
AND PROTECTION OUTSIDE
IN SUNNY WEATHER

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE
OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

ABSORPCE 68%
VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM

ABSORPCE 78%
POLARIZAČNÍ FILM
+
NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

ABSORPCE 88%
POLARIZAČNÍ FILM
+
NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU
+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ
V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU

WWW.DRIVEWEARLENS.COM
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zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrakově postižení zrako

O zrakovém
postižení

a zrakově postižených

Výuka nevidomých masérů

Těžce zrakově postižení lidé patří k nejohroženější skupině zdravotně postižených
občanů, co se týká pracovního uplatnění.
Ze sociologického průzkumu provedeného
v roce 2001 mezi občany ČR vyplývá, že zrakové postižení nejvíce omezuje nevidomé
a slabozraké právě při uplatnění na trhu
práce. Druhý průzkum z roku 2002 ukázal,
že ve skupině těžce zrakově postižených
lidí produktivního věku je téměř 70 % nezaměstnaných. U skupiny zcela nevidomých
lidí v produktivním věku existují vážné obavy,
aby procento zaměstnaných nevidomých
bylo vůbec dvojciferné. Neutěšená situace
na poli zaměstnanosti lidí s těžkým zrakovým
handicapem přiměla Sjednocenou organizaci
nevidomých a slabozrakých (SONS), která si
tyto průzkumy u renomované agentury pro
průzkum trhu (GfK) nechala provést, aby se
tímto problémem vážně zabývala.
Tato neutěšená situace má mnoho příčin.
Od nižšího dosaženého vzdělání lidí s vrozeným zrakovým handicapem nebo získaným
postižením v mládí přes dlouhodobost a náročnost procesu rehabilitace lidí osleplých
v produktivním věku, což z hlediska práceschopnosti způsobuje syndrom dlouhodobé
nezaměstnanosti, až po nechuť či obavy
zaměstnavatelů zaměstnávat lidi se zrakovým
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handicapem. Mnozí z nich si ani neumí představit, co by vlastně nevidomý člověk mohl
vůbec vykonávat za práci, když na ni nevidí.
Neví, a proto je raději nezaměstnávají. V ryze
tržním prostředí se však není čemu divit.
Zaměstnavatele nezajímá jen to, že nevidomý
člověk některou činnost zvládne, ale zajímá jej
efektivita této činnosti. A právě tento aspekt
nejvíce vylučuje lidi se zrakovým handicapem
z trhu práce. Cílem veškerých vzdělávacích
a výukových služeb musí být tedy nejen naučit
danou dovednost, ale naučit ji tak, aby se
efektivita činnosti prováděné zrakově postiženými pracovníky co nejvíce blížila efektivitě
činnosti prováděné běžnou populací.
Naprosto nezbytnými předpoklady pro to,
aby se zrakově postižení uplatnili na trhu
práce, je zvládnutí všech tří pilířů sociální
rehabilitace na poměrně dobré úrovni:
a) umět se sám o sebe postarat, obsloužit se;
b) zvládnout prostorovou orientaci v interiéru
a ve venkovním prostředí;
c) u mět využívat kompenzační pomůcky
a zvládnout základy komunikace, tj. čtení
a psaní (nejlépe prostřednictvím PC).
Analýzou nejdůležitějších aspektů alarmující
nezaměstnanosti občanů s těžkým zrakovým
postižením se zabývala ojedinělá a velmi

Nevidomý se může uplatnit také v oboru tkalcovství

zdařilá diplomová práce s názvem „Vybrané
aspekty zaměstnatelnosti občanů se zrakovým postižením“ Mgr. Milana Pešáka,
dlouholetého prezidenta SONS, kterou napsal
v roce 2005 na závěr svého studia na Katedře
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cílem jeho diplomové práce bylo určit základní aspekty, které
znesnadňují začlenění zrakově postiženého
člověka na trh práce a následně, na základě
provedeného výzkumu a dalších poznatků
o zrakovém postižení, doporučit alespoň
některá opatření umožňující tento stav zmírnit.
Závěr jeho zjištění, které si tu dovolím ocitovat,
není příliš optimistický: „Úroveň technických
kompenzačních prostředků i edukací
získaných dovedností pro kompenzaci
zrakového handicapu ve většině případů
stačí k přežití; je však nedostatečná pro
vyrovnání se lidem vidícím, což ve velké
míře znemožňuje nalezení zaměstnání
a uspění v něm v podmínkách konkurence
na trhu práce.“ Šanci tak mají především
zrakově postižení lidé s nevšední pílí a cílevědomostí, kteří získají dostatek vědomostí,
schopností a dovedností a prvotní neúspěchy
na poli pracovního uplatnění je neodradí.

Tradiční povolání zrakově
postižených
Tradiční povolání nevidomých buď úplně
mizí, nebo jsou z nich vytlačováni zdravými
lidmi bez handicapu. Jedním z typických
povolání, kterému již dlouho „zvoní hrana“, je
telefonista. Klasické manuální ústředny byly
nahrazeny automatickými, funkce přepojování
hovorů je velmi často kumulována s jinými
činnostmi, např. funkcí recepční, prací na
podatelně apod., kde se ovšem nevidomý
vlivem své zrakové vady nemusí vždy uplatnit.
Příkladem tradičního zaměstnání, vhodného
pro některé těžce zrakově postižené, u kterého se často objevuje konkurence zdravých
pracovníků, je obor masér. V tomto oboru pak
velmi záleží na šikovnosti nevidomého maséra,
na nadstandardní nabídce jeho služeb, která
uspokojí a přitáhne zákazníky, a v neposlední
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Pracovní uplatnění zrakově postižených – 4. část

Nevidomý košíkář

řadě též na jeho schopnostech dostatečně
rychle si vytvořit rozsáhlou síť klientů svých
služeb. Nelehké to mají i těžce zrakově postižení učitelé hudby nebo ladiči pian. Také
do školství vstupuje tržní mechanizmus a je
potřeba se i v těchto profesích velice ohánět
a být lepší. Navíc s trendem integrace se omezuje účinnost hudebního vzdělávání v průběhu
základní školní docházky, neboť jsou pro ně
vytvořeny lepší podmínky ve speciálních školách. Z profesí spíše manuálně zaměřených
může nevidomý zastávat povolání kartáčník,
keramik či košíkář, nebo je možné se uplatnit
v oboru tkalcovství.
Ti, kterým se podařilo vystudovat vysokou
školu, pracují převážně v humanitně zaměřených oborech: právník, tlumočník/překladatel, psycholog, učitel.

Studium a zrakově postižení
Předpokladem pro úspěšné začlenění na
trh práce je dosažení co nejvyššího možného vzdělání. Pro děti, které se jako zrakově
postižené narodí nebo toto postižení získají
v raném dětství, existuje celý systém speciálního školství (http://is.braillnet.cz/skoly.ph),

nicméně vlivem silně podporované integrace
je nesmírně obtížné získat informace o tom,
které základní a střední školy jsou již řádně
připraveny přijmout zrakově postiženého
žáka či studenta a poskytnout mu kvalitní
vzdělání. Rodiče dětí se musejí spoléhat na
speciální pedagogická centra pro zrakově postižené (viz http://www.apspc.cz)
nebo na zkušenosti rodičů starších dětí.
Neexistuje ucelený informační systém,
kter ý by o možnostech integrovaného
vzdělávání zrakově postižených poskytoval
dostatek informací.
Před mnoha lety někteří těžce zrakově
postižení dosáhli na vysokoškolský diplom
díky své houževnatosti, vytrvalosti a silné
vůli. Studovali práva nebo jazyky a k dispozici
měli maximálně diktafon a zvukové nahrávky
nebo Pichtův psací stroj pro pořizování textů
ve slepeckém písmu na speciálně tvrzený
papír. Učebnice v Braillově písmu jsou
dodnes vzácností i na základních školách,
natož na středních školách. V 90. letech však
dovoz první pomůcky na bázi PC (Eureka A4)
odstartoval dlouhou etapu zpřístupňování
informací pro zrakově postižené prostřednictvím výpočetní techniky (viz Česká oční
optika 4/2006). Ať je jakkoliv obtížné naučit
se ovládat PC bez kontroly zrakem, otevřely
počítačové pomůcky nevidomým nejen svět
informací a snadné komunikace, ale především jim nabídly možnost studovat, vzdělávat
se a s pomocí znalosti práce na počítači si
také nalézt práci.

nevidomí a jinak těžce zrakově postižení studenti zvládají, nejsou omezeny jen humanitním
zaměřením, ale patří mezi ně i řada technických a ekonomických směrů.
Související odkazy:
Tereza – první centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených v ČR
vzniklo na Fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské Českého vysokého učení technického
v Praze (http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/);
Laboratoř CAROLINA – centrum podpory
studia zrakově postižených při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(http://carolina.mff.cuni.cz/);
Teiresiás – středisko pro pomoc studentům
se specifickými nároky při Masarykově univerzitě v Brně (www.teiresias.muni.cz);
Centrum pomoci handicapovaným při
Univerzitě Palackého v Olomouci (http://ksp.
upol.cz/8.htm);
Tyflopedický kabinet při Univerzitě Hradec Králové (http://pdf.uhk.cz/ksp/tpk);
Slunečnice – centrum podpory zrakově
postižených studentů při Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě v Ostravě
(www.slunecnice.vsb.cz).

Vysokoškolská střediska
pomoci nevidomým
Snad již každá větší vysoká škola u nás má
specializované oddělení či pracoviště, které
pomáhá zrakově handicapovaným studentům
se studiem, připravuje jim studijní materiály
tak, aby je handicapovaný student mohl použít
ke studiu, zajišťuje uzpůsobení podmínek ke
složení některých zkoušek. Vysokoškolské
studium dává samozřejmě lidem s těžkým
zrakovým handicapem daleko větší naději
uplatnit se na trhu práce. Obory, které dnes

Středisko Dědina nabízí rekvalifikační kurzy pro zrakově
postižené
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Rekvalifikace
Jediným specializovaným rekvalifikačním
centrem pro zrakově postižené občany je
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační
středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
v Praze. Nabídka rekvalifikačních kurzů odpovídá poměrně omezeným možnostem těchto
lidí, lze si vybrat z těchto možností:
• telekomunikační pracovník (5 měsíců),
• masér a nevidomý a slabozraký masér
(5 měsíců),
• keramická výroba (2 měsíce),
• košíkářská výroba (4 měsíce),
• tkalcovská výroba (4 měsíce),
• o bsluha PC se speciální úpravou pro
zrakově postižené občany při práci v intelektuálních profesích (4 týdny),
• zvukový designér (10 měsíců).

několik pracovišť, která se zabývají manuální
činností lidí se zrakovým handicapem, ale chráněnými dílnami v tom pravém smyslu je zatím
nazývat nemůžeme. Někteří zrakově postižení
lidé jsou začleněni v chráněných dílnách, které
však nejsou výhradně určeny jen jim a kde
pracují i jinak handicapovaní lidé.

Krajská TyfloCentra – agentury
podporovaného zaměstnávání
zrakově postižených
Projekty podporované ze strukturálních
fondů Evropské unie napomáhají zrodu speciálních agentur podporovaného zaměstnávání
zrakově postižených. Projekty s názvem „Práce bez bariér“ nebo „Tyfloemployability“
jsou reakcí na neutěšený stav zaměstnanosti
lidí s těžkým zrakovým handicapem. Nejdůležitějšími úkoly těchto projektů jsou:
1. v ytvořit efektivní systém proškolování
a tréninku dovedností nevidomých a slabozrakých žadatelů o práci,
2. zajistit komplexní poradenství, podporu
a asistenci uchazečům o práci,
3. konkrétně a účinně pomáhat s nalezením zaměstnání pro zrakově postižené
uchazeče,
4. v ytvořit efektivní způsob pomoci na pracovišti v prvních dnech zaměstnání.
Odkazy:
www.tyfloemploy.org
www.tyflocentrum.cz

Jak dál?
Zrakově postižená tkadlena

Speciální rekvalifikace je poměrně nákladná, o čemž svědčí skutečnost, že obor
zvukový designér, který vznikl před několika
lety, se dosud nepodařilo otevřít.
Výuku obsluhy PC se speciální úpravou
pro zrakově postižené občany na různých
úrovních od začátečníků až k pokročilým
se zaměřením na v yužití v pracovním
procesu přitom nabízejí i další pracoviště,
např. krajská TyfloCentra nebo Tyflokabinet SONS.
Odkazy:
www.dedina.cz
www.tyflocentrum.cz
www.sons.cz/tyflokabinet

Chráněné dílny
Chráněné dílny mohou být alternativou pro ty
zrakově postižené, jejichž zdravotní stav a míra
schopností neumožňuje umístění na volný trh
práce. Rozvoj chráněných dílen pro tuto cílovou
skupinu však zatím rozhodně nenastal. Existuje
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Na závěr mi dovolte opět citovat z ojedinělé
diplomové práce „Vybrané aspekty zaměstnatelnosti občanů se zrakovým postižením“:
„Zrakové postižení s sebou nese závažné
důsledky, které v kontextu současného dynamického vývoje společnosti (zejména v oblasti
technologie a informací) vede ke stále větší
míře vyloučení zrakově postižených občanů
jak z trhu práce, tak z běžného života společnosti vůbec. Rozvoj technických prostředků
a služeb pro nevidomé a slabozraké občany
je přes veškerou dynamiku pomalejší než
propad efektivity jejich práce.“
Za doporučení, která jsou uváděna v závěru této práce, se plně stavím:
1. z vyšovat úroveň dostupnosti technických
kompenzačních prostředků pro zrakově
postižené občany;
2. intenzivně rozvíjet síť a systém vzdělávacích služeb a služeb sociální a pracovní
rehabilitace; zintenzivnit vzdělávání
a výcvik v těchto programech tak, aby se
klient naučil příslušné dovednosti nejen
vykonávat, ale vykonávat je dostatečně

rychle, kvalitně a efektivně, čímž by svůj
handicap kompenzoval;
3. zkvalitnit systém vzdělávání zrakově postižených žáků a studentů tím, že bude
zaveden systém školní asistence tak,
aby byl asistent zrakově postiženému žákovi či studentovi k dispozici v hodinách
běžné výuky a zpřístupňoval mu veškeré
vizuálně prezentované informace, jejichž
množství se v souladu s moderními trendy
a participativními metodami ve vzdělávání
neustále znásobuje;
4. rozšířit škálu rekvalifikačních kurzů pro
zrakově postižené občany; zpřístupnit
běžné rekvalifikační kurzy, u nichž je to
vhodné, a to prostřednictvím osobních
asistentů ve funkci „školních asistentů“;
zajistit větší dostupnost a kapacitu specializovaných rekvalifikačních kurzů pro
zrakově postižené občany tím, že budou
realizovány ambulantní formou v regionálních TyfloCentrech;
5. z avést a rozvinout programy podpory
a asistence při hledání a nástupu do
zaměstnání;
6. v ytvořit a rozvinout specializované programy podporovaného zaměstnávání pro
zrakově postižené občany;
7. podporovat a rozvíjet motivační a vzdělávací programy pro nezaměstnané zrakově
postižené občany, kteří v důsledku své
nezaměstnanosti „mají volného času více,
než je jim milé“;
8. rozvíjet a více podporovat programy pro
bezbariérový přístup k informacím, odstraňovat architektonické bariéry i bariéry
v peněžnictví;
9. zvýšit adresnost sociálního systému a pomáhat intenzivněji a účinněji těm, jimž
zdravotní stav a míra schopností, kterými
disponují, neumožňuje plně se ve společnosti uplatnit a vést nezávislý život;
10. zvýšit adresnost stimulace zaměstnavatelů takovým způsobem, aby zaměstnávali
osoby se zdravotním postižením tak, aby
pro ně bylo únosné a ekonomicky efektivní zaměstnávat také občany nevidomé
a jinak těžce zrakově postižené.
Otázky související s podporou pracovního
uplatnění těžce zrakově postižených osob
jako nejvyšší formou integrace do společnosti
jsou v tržním prostředí nanejvýš aktuální.
RNDr. Hana Bubeníčková,
ředitelka společnosti TyfloCentrum
Brno, o.p.s., (www.tyflocentrum-bm.cz),
vedoucí Metodického centra informatiky
SONS (www.sons.cz/inform)

Anti-Fatique™

Svěží vánek pro Vaše oči!
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Správné brýle
pro jachting

Jachtařský sport
Catherine a Anne, které pro ně vystavěli bratři
Pettové v roce 1661.
Prvním jachtařským klubem na světě se stal
Vodní klub z Corku, který byl založen v Irsku
kolem roku 1720.
Jachting, jehož podobu známe v současnosti, vznikl krátce po druhé světové válce.

Věková hranice a finanční
dostupnost

Plachtění na moři není jen soutěživým
sportem, ale rychle se stává životním stylem
a touhou těch, kteří mu jednou propadnou.
Možnost plachtit pouze pro zábavu by asi
zněla směšně uším námořníků, kteří na svých
výzkumných cestách jako první přispívali
k pokrývání bílých míst naší planety. Rozvoj
národů v různých koutech světa podporoval
obchod a dobývání provincií. Pro tyto lidi
byla těžká práce na lodích jediným možným
způsobem, jak překonat oceány pokrývající
dvě třetiny zemského povrchu.
Plavba byla závislá na síle větru po celé
tisíce let. Pomocí plachet lidé pluli po mořích,
oceánech, ale i po velkých řekách, jako je Nil
nebo Amazonka. Vítr se stal jedinou možností,
jak nahradit lidskou sílu, obsluhující vesla
a pádla. V různých částech světa se lodě
vyvíjely odlišně a lidé si je přizpůsobovali
svým životním podmínkám. Jiné byly lodě
Vikingů, poháněné vesly a jednoduchou
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čtvercovou plachtou, a jiné v Arábii, kde
měly velké trojúhelníkové plachty. V Číně
se džunky poháněly plachtami vyztuženými
krátkými bambusovými tyčemi visícími na
krátkých stěžních. V Polynésii vyvinuli plavidlo
zvané proa, které mělo několik lodních trupů,
sloužících ke zlepšení rovnováhy. Materiál pro
stavbu lodí volili lidé podle jeho dostupnosti
a nadnášení na hladině. Bylo jím dřevo. V některých částech světa splétali rákos a teprve
s nástupem železa a ocele ustoupily tradiční
materiály do pozadí.
Myšlenka plachtit pro radost vznikla v Holandsku, které bylo v 16. a 17. století přední
námořní velmocí. Proto je také slovo „jachta“
odvozeno od holandského jaghen, což
znamená pronásledovat nebo honit. Slovo
jaght bylo koncem 16. století používáno pro
všechny lehké a rychlé lodě.
První závod mezi dvěma výletními plavidly
svedl král Karel se svým bratrem na jachtách

Čtrnáctiletý chlapec před nedávnem sám
přeplul na jachtě Atlantský oceán. V letošním
ročníku světového dálkového závodu Velux 5
oceans startuje sir Robin Knox-Johnston,
kterému je 67 let.
Vyplývá z toho, že závodní ani rekreační
jachting není omezen věkem, ale pouze
fyzickými možnostmi. Proto je nutné mít na
paměti, že mezi klienty očních optik mohou
patřit jachtaři všech věkových kategorií
s různými nároky na ostré vidění při svém
oblíbeném sportu.
V době charterových společností s působností po celém světě je půjčení jachty,
co do vynaložených finančních prostředků,
srovnatelné s dovolenou v hotelu u moře.
Stále více lidí tedy využívá možnosti objevovat krásu plachtění a koupání v zátokách
přístupných jenom po vodě. Lidé, kteří
nemají vlastní kapitánskou licenci, mohou
využít služeb tzv. profesionálních skipperů
(což je placený nájemný kapitán vybavený
doklady potřebnými pro vedení lodi v dané oblasti a zkušenostmi potřebnými pro
plavbu), kteří je budou po dobu dovolené
bezpečně vozit po moři.
Z toho vyplývá, že jachtaři jsou velmi široká cílová skupina, která je pro optika velmi zajímavá.

Skutečnosti ovlivňující vidění
Jachting je outdoorový (tedy venkovní) sport,
který jen mírně zatěžuje organizmus. Dalo by
se říci, že je dokonce léčivý pro tělo i duši.
Existuje mnoho zkušeností s léčbou psychických onemocnění pomocí plavby po moři.
Mnoho lidí od pobytu na moři odrazuje tzv.
„mořská nemoc“, která způsobuje nevolnost
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a zvracení. Je to vlastně jen nedokonalost
lidského organizmu, který nedokáže synchronizovat vjemy zrakové s vjemy statokinetického centra umístěného ve vnitřním
uchu. Člověk je uvnitř lodi a zrak mu říká, že
všechny předměty jsou v relativním klidu vůči
jeho tělu. Naproti tomu se celá loď houpe
a statokinetické centrum vyhodnotí pohyb.
Na základě tohoto nesouladu vznikají zmíněné
nepříjemné pocity.
Důležitým faktorem na moři je bezesporu
počasí. Není to jen faktor důležitý pro plachtění, ale také faktor omezující naše oblečení
a v neposlední řadě brýle. To, že je na moři
velmi vlhký vzduch, snad nikoho nepřekvapí,
je tu však zároveň vítr, déšť a mlha. Všechny
tyto faktory negativně ovlivňují zrakovou
pohodu člověka. Jachtař s refrakční vadou
pak musí všechny tyto nepřízně počasí
předvídat a čelit jim správně zvolenou korekcí. Mořská hladina a lesklé části jachty
odrážejí sluneční paprsky, které člověka na
lodi oslepují a mohou způsobit záněty oční
spojivky. Kromě toho samozřejmě velmi
omezují správné vidění.

Vidění na jachtě
Je mnoho důvodů, proč potřebuje jachtař
dobře vidět. Dobré vidění, popřípadě správná
korekce je v některých situacích vyskytujících
se při jachtingu nezbytné.
Vidění do dálky
Abychom dokázali s jachtou plout správným
směrem, musíme dobře navigovat. Navigaci
můžeme v pobřežních vodách provádět pozorováním okolní pevniny a ostrovů. Na volném
moři můžeme částečně navigovat podle
slunce nebo hvězd a planet v noci. Zajímá
nás také, jestli se nesrazíme s lodí, která se
k nám blíží od pravoboku, ale zatím je ještě
hodně daleko. Potřebujeme tedy správně
vidět do dálky.
Vidění na střední vzdálenost
Pro naše účely budeme za střední vzdálenost považovat vše v rozmezí 1–20 metrů.
Máme správně napjaté plachty? Zařezává
se špička lodi do vln pod správným úhlem?
Co že to říká ukazatel směru větru, který je
umístěn zpravidla na vrcholu stěžně? Zajímá
nás také, který člen posádky sedí na přední
palubě a co to tam kutí. Občas se podíváme
z kokpitu do kuchyně, co že to tam tak krásně
voní. K tomu všemu je pro nás nezbytné vidět
dobře na střední vzdálenost.
Vidění do blízka
Před sebou mám kompas, který potřebuji vidět absolutně ostře. Občas je třeba
zkontrolovat kurz podle mapy a dole u na-
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vigačního stolku zapnout vysílačku na tom
správném kanále. Ukazatel hloubky je mezi
přístroji přímo přede mnou a mapový plotter
jsem připevnil k zábradlí před kormidelním
kolem. A kde že mám hrnek s čajem?
Všechny tyto důležité věci jsou v dosahu
jednoho metru okolo stanoviště kormidelníka nebo u navigačního stolku. Všechny
potřebuji vidět ostře, potřebuji tedy ostře
vidět do blízka.

Ochranné brýle pro jachtaře
Není nutné poukazovat na to, že při jachtingu
dochází k situacím, kdy jsou oči bezprostředně ohroženy. Není to jen vlivem počasí, ale
také uvolněným lanem, sprchou vody z rozstříklé vlny nebo neopatrností někoho z posádky. Je samozřejmě rozdíl, jestli jezdíme
regatové závody nebo si užíváme dovolenou
v Chorvatsku, ale ve své podstatě mohou
být příčiny úrazů nebo jiného poškození očí
velmi podobné.

Ochrana proti úrazům
V regatových závodech, které trvají několik
hodin, ale i několik dnů a měsíců, vlivem
ohromné koncentrace na činnosti potřebné
k řízení lodi naše základní instinkty otupují
a stáváme se méně obezřetnými k možným
nebezpečím úrazu. Proti vodě i proti nenadálému úderu na lodi doporučuji pro závodní
regatové jachtaře používat ochranné brýle,
které mají podle počasí různé stupně a barvy filtru. Myslím, že je dobré použít takové
brýle i v případě, že nesvítí slunce, pouze
s průhledným zorníkem. Tyto brýle musí mít
dostatečně velký zorník, aby neomezovaly

zorné pole. Měly by být dostatečně odvětrány, protože namáhaný organizmus se
často potí a mohlo by snadno dojít k jejich
zamlžení. To se stane v okamžiku, kdy jsou
teploty venku a mezi brýlemi a obličejem
rozdílné, v důsledku čehož dojde ke srážení
vody na zadní ploše brýlové čočky. Větráním
docílíme stejných teplot. Brýle samozřejmě
musí pohodlně sedět na obličeji a nosník by
měl být co nejměkčí, ztlumí tak totiž na nose
případný náraz. Pro extrémní počasí nebo
mořské podmínky doporučuji uchytit brýle
gumou za hlavou. Nemusíme se tak obávat
jejich ztráty.

Ochrana proti vlivům počasí
Ať je slunce, vítr, mlha nebo prší, oči jsou
vždy extrémně namáhány, je proto třeba je
chránit speciálními filtry.
Do slunečného počasí existují speciální
filtr y, tzv. „watersport filtr y“, které mají
většinou modrou barvu a v kombinaci s polarizačním filtrem tvoří dobrou ochranu před
UV paprsky a paprsky odraženými od vodní
hladiny a lesklých ploch na lodi. Je možné
použít i zelený filtr, který nepatrně ztemňuje
vodní hladinu, ale bílé části lodi díky němu
vystoupí, zvýrazní se. Tento filtr doporučuji
pro členy posádky, kteří nemají na starosti
pozorování okolní hladiny, ale práci na palubě. Hnědý filtr způsobuje splývání tmavších
částí lodního vybavení, a proto si myslím, že
je na loď nejméně vhodný. Pokud klientovi
doporučujeme filtr, vždy přihlížíme k tomu,
jestli je na nějakou barvu zvyklý např. z lyžování. Většinou je dobré tuto barvu zachovat. Brýlová čočka by však vždy měla mít

Design ve službě
komfortu nošení

Zdá se, že v konstrukci brýlí se již
nedá nic nového vymyslet. Brýle
se musí vždy skládat z brýlového
středu, ať už v podobě vrtaného
patentu nebo klasické obruby,
a ze stranic, které jej upevňují
na obličeji. Občasné výstřelky
v podobě řetízků či šňůrek za
uši jsou diktovány módou a jsou
většinou značně nepraktické.
Přesto ještě zůstává prostor
pro konstrukci pohodlnějších
brýlí otevřen, a to ve volbě tvaru
a materiálu, ze kterého jsou
brýle vytvořeny.
Právě takové úvahy vedly firmu TAG Heuer k vytvoření nové konstrukce brýlí, které se minulý rok objevily
i na českém trhu. Jejich největší předností je bezesporu ojedinělá koncepce stranic. Jsou tvořeny
jádrem z Beta titanu s tvarovou pamětí potaženým speciálním
barvitelným elastomerem, který se používá na výrobu
komponentů pro formule F1. Jádro s proměnným profilem
umožňuje zároveň vysokou flexibilitu i tvarovatelnost stranic
kolem spánků a ušních boltců. Stranice ve výsledku pohodlně
přiléhají k hlavě, citlivých partií se nemusí vůbec dotýkat, díky
poddajnosti elastomeru naprosto netlačí a přitom nepadají. Tyto
stranice jsou pro svou neobyčejnou přizpůsobivost a zároveň
pevnost velmi vhodné pro použití v závodní přilbě.
Díky použití moderních materiálů je u těchto brýlí
dosaženo 12x vyšší pevnosti, než je standard EU.
Nezbývá než doufat, že se tyto obruby budou na českém trhu
i nadále prodávat k většímu pohodlí zákazníků i nás optiků,
protože již nebude nutné brýle nekonečně přizpůsobovat tak,
aby netlačily a zároveň nepadaly.
Více na www.luxusnibryle.cz

s

sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní

polarizační filtr, který usměrňuje odražené
paprsky a dovoluje jasně vidět hladinu i mokrou palubu lodi.
V mlze a za ztížených podmínek (déšť, sníh)
je dobré použít oranžový nebo růžový filtr,
který rozjasní okolí. Stejné filtry se používají
pro lyžaře. Brýlová čočka by opět měla být
opatřena také polarizačním filtrem.
Dbáme na to, aby se kolem brýlí (zvláště pro
slunečné počasí a do větru) dostalo k oku co
nejméně světla. Používáme proto sportovní
typy brýlových obrub s velkým radiusem,
které kryjí oko i z boku.

Ostatní doporučené pomůcky
Kromě kvalitních brýlí byl již zmíněn závěs za
hlavu, který drží brýle na obličeji i při rychlých
pohybech.
Doporučuji volit plastové brýle i plastové
brýlové čočky. Je pravda, že slaná voda
působí na všechny materiály negativně, ale
podle mých zkušeností daleko dřív poškodí
kovové obruby. Zanedbatelná není ani váha
brýlí, zde plasty vítězí. Vzhledem ke zmíněným
účinkům mořské vody je nutné po použití brýle
řádně opláchnout sladkou vodou. Ulpí-li na
brýlové čočce zaschlá sůl, nikdy ji nestírejte
mechanicky – čočky se poškrábou. Nejprve
brýle opláchněte sladkou vodou, popřípadě
je do ní namočte, až se sůl rozpustí.
Důležité je také pevné kvalitní brýlové
pouzdro, které chrání brýle v době, kdy je
nemáme na očích.
Pro jachting speciálně doporučuji v kombinaci s brýlemi použít kšiltovku s co největším
kšiltem, který stíní přicházející paprsky.
Občas je třeba každé brýle nechat zkontrolovat odborným očním optikem, protože může
dojít ke korozi částí brýlové obruby, kterých
si klient nevšimne (šroubky držící brýlovou
čočku, šarnýry, šroubky ve stranicích...).

Dioptrické korekční brýle pro
jachtaře
Při výběru vhodné korekční pomůcky musíme vést s klientem rozhovor o jeho zamýšlené
funkci na lodi, o době, po kterou se hodlá
plavit a v neposlední řadě o jeho zkušenostech s určitými typy brýlových čoček. Z těchto
informací a správné refrakce pak navrhujeme
vhodný typ korekční pomůcky.

Pouze na blízko – tato varianta není vhodná,
protože jachtař nikdy (kromě práce u navigačního stolu) nepozoruje předměty pouze
v bezprostřední blízkosti. I u klientů, kteří
nepotřebují brýle na dálku a vyžadují brýle
do blízka, doporučuji zvolit vhodný typ multifokálních čoček, třeba i s nulovou korekcí do
dálky. Zejména jachtař ocení, když si při pohledu na plachty nebude muset brýle sundat
a zaměstnat tak ruku držící kormidlo.
Pro všechny vzdálenosti – po dohodě
s klientem – doporučuji použít progresivní
brýlovou čočku s co nejširším koridorem.
Všechny brýlové čočky bychom měli opatřit
kvalitní tvrdou elastickou vrstvou, hydrofobní
úpravou, to proto, aby voda stékala po čočce
a netvořila na ní kapky. Antireflexní vrstva
minimálně na zadní ploše čočky by měla
být samozřejmostí a vřele doporučuji opatřit
brýlové čočky polarizačním filtrem. Pro vodní
sporty je velmi praktický.
Podle potřeby můžeme použít barevné filtry
popsané v předchozích odstavcích.
Fotochromatické čočky je dobré použít
u klientů, kteří jsou zvyklí brýle vůbec nesundávat a vyžadují při měnících se slunečních
podmínkách zrakovou pohodu.

Kontaktní čočky
Kontaktní čočky jsou samozřejmě dobrým
řešením, protože nejméně překážejí. Je však
třeba vzít v úvahu sníženou možnost hygieny
při jejich aplikaci a jejich časté vysušování
vlivem větru. Je známo, že se špatně snášejí
s mořskou vodou.
Doporučuji tedy v případě použití této korekční pomůcky zvolit co nejkratší interval
výměny, nejlépe jednodenní. Nedoporučuji
jejich použití při plavbách, které trvají více
dnů.
Co se výběru týče, myslím, že jsou vhodné
kontaktní čočky na dálku, popřípadě multifokální. Mějte s sebou vždy dostatek roztoku
k oplachování kontaktních čoček a umělé slzy
proti vysychání čoček.
Po všech těchto informacích nezbude
optikovi nic jiného, než popřát svému klientovi-jachtaři stopu vody pod kýlem a šťastný
návrat do přístavu!
Mgr. Vilém Rudolf

Dioptrické korekční brýle
Optik by se měl snažit dodržet co nejvíce
podmínek zmíněných u ochranných brýlí, tyto
podmínky se týkají zejména posazení brýlí
na obličeji, krytí proti slunci a větru a výběru
vhodného materiálu.
Korekční dioptrické čočky volíme podle
potřeby klienta.
Pouze na dálku – neomezeně.
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Veletrh OPTA

je připraven!  

13. mezinárodní veletrh oční optiky,
optometrie a oftalmologie
23.–25. 2. 2007, Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/opta

Poslední únorový víkend bude na brněnském výstavišti patřit všem optikům, optometristům, oftalmologům i zájemcům o módní
trendy v oční optice. Od 23. února se totiž
uskuteční již 13. ročník veletrhu OPTA.
Veletrh OPTA se za dvanáct let své existence dostal na pozici nejvýznamnější oborové
prezentace oční optiky, optometrie a oftalmologie v regionu střední Evropy. Rozsah
a kvalitu veletrhu podtrhuje skutečnost, že
od své premiéry zdvojnásobil nejen výstavní
plochu, ale i počet vystavujících firem.

Jaká bude letošní OPTA?
V letošním roce se na výstavišti představí
více jak 230 firem, z toho 150 ze zahraničí
z 25 zemí světa. Vysoká je účast firem ze
zemí EU i z Jihovýchodní Asie. Tradičně nejsilněji obsazenými obory jsou brýlové obruby
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a korekční brýlové čočky. Dále jsou významně zastoupeny kontaktní čočky, přístroje
a technologie pro oční optiku, optometrii
i oftalmologii.
Veletrh OPTA však není pouze přehlídkou
nejnovějších brýlových obrub, brýlových
a kontaktních čoček či technologických přístrojů. Podporuje také vzdělávání, hostí řadu
odborných přednášek a seminářů světové
úrovně, zejména z oboru optometrie.
Bezesporu nejvýznamnější doprovodnou
akcí je druhý ročník Mezinárodního kongresu
OPTA na téma: Vzdělávací metody, průzkum
+ poradenství v oblasti legislativní a provádění
průzkumů. Je určen pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním v oboru optiky a optometrie,
důraz je přitom kladen na odborníky z nových
a budoucích členských zemí Evropské unie.
Dlouhodobým cílem kongresu je sjednocení

odborných a vzdělávacích přístupů v rámci
Evropy. O správném směru těchto jednání nás
přesvědčila loňská účast odborných zástupců
od Španělska po Litvu a od Norska až po
Kypr. Spolupořadatelsky se na této akci podílí Evropská rada optometrie a optiky ECOO
a Evropská asociace univerzit, škol a kolejí
vzdělávajících optometrii AEUSCO.
Pro vystavovatele je již podruhé připravena
prestižní soutěž TOP OPTA o nejlepší exponáty veletrhu, která umožňuje porovnat své
novinky ve čtyřech kategoriích s ostatními
firmami a také je představit návštěvníkům.
Výsledky budou vyhlášeny již první den veletrhu, takže vystavovatelé mohou ocenění
marketingově využívat po celou dobu trvání
veletrhu. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne
na slavnostním zahájení veletrhu v pátek
23. 2. 2007 v 10.00 hodin v pavilonu V,
Lectures Point.
Veletrh OPTA tradičně hostí valnou hromadu členů Společenstva českých optiků
a optometristů – ta letošní proběhne první
den veletrhu v pátek 23. února od 17.00 hodin
v pavilonu V, Lectures Point.
O den později, v sobotu 24. února 2007
od 18.00 hodin, se na stejném místě usku-
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teční pracovní setkání členů Optické únie
Slovenska.
Sobotní den je v Lectures Point v pavilonu V určen odborným přednáškám a prezentacím vystavujících firem. Zde je jejich
program:

tak co nejrychleji vstoupit do ráje OPTA.
V letošním roce tedy neobdržíte identifikační
kartu poštou, jak tomu bylo v minulých letech.
Právě předregistrace přes internet tuto službu
nahrazuje. Tato předregistrace přes internet
končí 15. února 2007.

10.00 hodin
Moderní brýlové čočky vyráběné firmou JZO
z Polska
11.00 hodin
Nové výrobky firmy ESSILOR – OPTIKA s.r.o.
12.00 hodin
Nové výrobky firmy Carl Zeiss s.r.o.
13.00 hodin
Refrakční vady a jejich výskyt v populaci –
přednáška doc. MUDr. Milana Antona, CSc.
14.00 hodin
Informační systémy pro řízení očních optik od
firmy TouchWare s.r.o.
15.00 hodin
Impression Mono – první individuální jednoohnisková brýlová čočka na světě od firmy
Rodenstock ČR s.r.o.
16.00 hodin
přestávka
17.00 hodin
Korekce zraku a torické kontaktní čočky od
firmy Novartis s.r.o., CIBA Vision

Společenský program veletrhu
OPTA 2007

Spolupráce s Optickou unií
Slovenska

Nejen prací živ je člověk, a proto bychom
Vás velice rádi pozvali jménem pořadatelů
na tři velice příjemné akce, které se v rámci
veletrhu uskuteční.
První z nich je koncert funkové skupiny
Monkey Business.
Společnost ESSILOR - OPTIKA, spol. s r.o.
ve spolupráci s a.s. Veletrhy Brno připravuje
v rámci Mezinárodního veletrhu oční optiky,
optometrie a oftalmologie OPTA koncert funkové skupiny Monkey Business. Koncert pro
optiky vypukne v pátek 23. února ve 21.00
hodin v pavilonu G2. Vstupenky lze získat
zdarma u Regionálních odborných poradců
pro brýlové čočky, a to na níže uvedených
místech:
Praha – Magdalena Růžičková,
tel.: 724 268 768,
Čechy – Pavel Ruso, tel.: 602 242 473,
Morava – Luboš Merta, tel.: 602 242 471.

O den později, v sobotu, bude přehlídkové
molo u stánku společnosti Mr. Gain patřit
módní přehlídce návrháře Osmanyho Laffity
se světovou premiérou kolekcí brýlí Osmany
Laffita Eyewear pro sezonu jaro–léto 2007.
Patnáct modelů brýlí doplní celosvětově prodávanou kolekci oděvů pro jaro a léto 2007,
kterou Osmany Laffita předvedl v polovině
října 2006 v netradičním prostředí pražského
hlavního nádraží, a nyní ji předvede také na
veletrhu OPTA. Přehlídku pořádá společnost
Mr. Gain v sobotu 24. února 2007 od 16.00
hodin v pavilonu V na stánku č. 014.
A co s načatým sobotním večerem? Odpověď je jasná: „OPTIK PARTY Společenstva
českých optiků a optometristů“.
Společenstvo českých optiků a optometristů
organizuje při letošním veletrhu OPTA tradiční
„Ples Společenstva“modernějším způsobem.
Můžete se těšit na jazzovou hudbu, latinskoamerickou taneční music-show, pohoštění
a především na velmi příjemnou a uvolněnou
atmosféru plnou tance, zábavy a setkání
s „rodinou“ optiků a optometristů a jejími hosty.
OPTIK PARTY se koná v sobotu 24. února
2007 od 20.00 hodin v hotelu Voroněž v Brně.
Více informací naleznete na straně 31.
Tiskové středisko BVV

Dalším významným milníkem v pořádání
veletrhu OPTA a v rozvoji jeho mezinárodnosti
bude jistě navázání spolupráce s Optickou
unií Slovenska. Jsme přesvědčeni, že toto
partnerství přinese veletrhu nové podnětné
myšlenky a náměty a výrazně tak posílí jeho
postavení ve středoevropském regionu.

Předregistrace návštěvníků
končí 15. února!!!
Abychom Vám ušetřili čas při vstupu do
areálu, připravili jsme pro Vás letos novinku
– možnost předregistrovat se k návštěvě veletrhu již v předstihu prostřednictvím internetových stránek www.opta.cz. Po zaregistrování
Vám bude připravena „visačka“ s osobními
údaji, kterou si budete moci vyzvednout při
vstupu na veletrh OPTA na speciální pokladně
pro předregistrované návštěvníky. Můžete
1/2007 Česká oční optika
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Na této rubrice spolupracují
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Zdravotní
přednosti
jednodenních kontaktních čoček
Uvedení jednodenních kontaktních čoček
na trh představuje výrazný pokrok v technologii kontaktních čoček. V roce 1993 uvedla
firma Johnson & Johnson jako první na světě
jednodenní kontaktní čočky 1.Day Acuvue.
Obliba jednodenních čoček vzrůstala a přivábila i řadu dalších výrobců. V Německu vzrostl
podíl jednodenních čoček na 21,8 %.
Je jasné, že jednodenní čočky přinášejí
výhody nejen uživatelům, ale i aplikátorům.
Způsob nošení je pro klienty pohodlný, neboť
nepotřebují každodenní čištění a dezinfekci.
Odpadá působení usazenin na povrch čočky,
takže uživatel může počítat s vyšším komfortem a lepším viděním. Z pohledu kontaktologa
mají jednodenní čočky následující přednosti:
způsob nošení je pro nositele příjemný, aplikace je bez komplikací, jednodenní čočky
se vyrábějí ve velkém množství různých typů
a disponují různými parametry a lze volit jak
torické, tak i multifokální čočky.
Vedou ale tyto zřejmé přednosti i k lepším
klinickým výsledkům? A znamenají zřetelně
lepší zdravotní výhody? A co vlastně rozumíme pod pojmem „zdravotní přednosti“?
V tomto článku podávají autorky přehled
dosud vydané odborné literatury a shrnují faktory, které je nutno při kontrolách
nositelů jednodenních kontaktních čoček
sledovat.

Definice zdraví
Může znít „nepřítomnost nemoci a zranění“
a znamená „nalézat se v dobrém zdravotním
stavu nebo těšit se dobrému zdraví“. Závazný
slovník pro lékaře v USA – The Physicians
Desk Reference (PDR) – podává následující
medicínskou definici zdraví: „Stav organizmu, který optimálně funguje a neprojevuje
žádné známky nemoci či anomálie; stav,
který se projevuje anatomickou a tělesnou
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neporušeností organizmu“. V kontextu
s kontaktními čočkami bychom mohli „zdraví“ označit tak, že ve spojitosti s nošením
kontaktních čoček se nevyskytují žádné
komplikace. K přednostem čoček by mohla
patřit minimalizace rizika alergie a záruka
ochrany před UV paprsky.
Tabulka 1 ukazuje subjektivní symptomy ve
vztahu k nálezu na štěrbinové lampě při vyšetření oka u nositelů kontaktních čoček. Absence
těchto subjektivních i objektivních symptomů
může být považována za míru zdraví.

Možné komplikace
při nošení měkkých
kontaktních čoček
– usazeniny na povrchu čoček,
– hypoxie,
– edém,
– neovaskularizace,
– keratitis punctata superficialis,
– papilární konjunktivitis,
– rohovkové infiltráty,
– infiltrativní keratitis,
– periferní ulkus rohovky,
– mikrobiální keratitis.

tabulka 1

Subjektivní příznaky a nálezy na štěrbinové lampě v souvislosti
s měkkými kontaktními čočkami jako potenciální faktory zdraví
Subjektivní příznaky

Objektivní příznaky

Zhoršené či kolísající vidění

Usazeniny (nánosy) na kontaktní čočce

Citlivost, pocit cizího tělíska

Povrchní konjunktivální injekce

Svědění

Keratitis punctata superficialis

Zarudnutí

Papily tarzální spojivky

Pálení

Konjunktivitis

Slzení

Neovaskularizace

Hlenění

Otok

Fotofobie

Infiltráty, které se nepřibarvují

Bolesti

Periferní vřídky (do 1 mm)
Paracentrální léze (nad 1 mm)
Reakce v přední komoře

ní čočky
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Usazeniny na povrchu čočky
Po určité době používání kontaktních čoček
vykazuje povrch čočky jiné vlastnosti než při
prvním nasazení. Absorbuje totiž proteiny,
lipidy a další součásti slzného filmu, které
se v průběhu času v oku hromadí a mohou
ovlivnit úspěšné nošení. Dle odhadu přibližně
80 % klinických problémů vzniká u nositelů
čoček v souvislosti s nánosy na povrchu
čoček. K těmto klinickým problémům se řadí
i zhoršení vidění a komfortu nošení, stejně
jako nárůst imunologické reakce ve formě
papilární konjunktivitis (v německé literatuře
CLPC, česky užíváme označení GPC – gigantopapilární conjunctivitis – poznámka překladatelky) a infiltráty rohovky. Právě nutnost
redukovat tyto komplikace vedla k tomu, že
na trh byly zavedeny kontaktní čočky s pravidelnou výměnou. Přestože klinických nálezů
ubylo, zjišťujeme při pravidelných kontrolách
změny související s nošením kontaktních
čoček.

Gigantopapilární konjunktivitis
(GPC)
Tento stav postihuje především spojivku horního víčka a má multifaktoriální etiologii. Ta je
popisována jako reakce (podobná alergické)
na bílkovinné usazeniny na povrchu čočky.
Za příčinu je někdy považováno drobné
mechanické trauma. Časným příznakem je
snížený komfort nošení na konci dne, někdy
provázený svěděním. Může se vyskytnout
i zvýšené hlenění, především ráno, a následně kolísající vidění způsobené přítomností hlenu. V pokročilém stadiu dochází k výraznému
kolísání vidění, protože se čočka při mrkání
více pohybuje. Komfort nošení klesá, svědění
je výraznější a čočky musí být vyjmuty pro
pocit cizího tělíska v oku. Objektivní příznaky
jsou s jistotou určeny při everzi horního víčka.
V časném stadiu dochází k zhrubění povrchu
tarzální spojivky a hyperemii. U závažnějších
případů činí průměr papily nejméně 1 mm,
někdy i s vlákny hlenu mezi papilami.

kontaktní čočky

Periferní ulkus způsobený kontaktními
čočkami
představuje zánětlivou reakci na toxiny
grampozitivních bakterií, usazených na povrchu čočky, která vede k izolovaným periferním
infiltrátům rohovky. K subjektivním pocitům
patří bolest různé intenzity, světloplachost,
slzení. Objektivně většinou nalézáme jednotlivé okrouhlé léze v periferii či střední periferii
rohovky v povrchních vrstvách stromatu, které
se přibarvují fluoresceinem. Jen zřídka se
vyskytne reakce i v přední komoře.
Mikrobiální keratitis
V souvislosti s nošením kontaktních čoček
není naštěstí příliš vysoká, protože povrch
oka má přirozenou obranyschopnost. Přesto
však mikrobiální keratitidu mohou způsobit
bakterie, viry, plísně a améby. Je to možné
jen tehdy, je-li obranná reakce povrchu oka
oslabená. K subjektivním obtížím patří zvyšující se bolesti a výrazné slzení, nalézáme
výraznou konjunktivální injekci až otok víček,
centrální až paracentrální nepravidelné léze,
které bývají větší než 1 mm, přibarvují se a mohou zasahovat do středních oblastí stromatu.
V přední komoře pozorujeme charakteristické
elementy, u těžkých případů až hypopyon.

Srovnání nošení jednodenních
kontaktních čoček s jinými
způsoby nošení
Ve všech uvedených studiích je hodnocen
význam různých čoček a jejich souvislost
s jednodenním či dlouhodobějším užíváním.
Hamano a spol. (1994) si všímají incidence
klinických komplikací v souvislosti s různými
způsoby nošení a materiály (graf 1). Z grafu
vyplývá, že jednodenní kontaktní čočky
způsobují nejnižší počet komplikací. Jejich
nošení je tedy nejvhodnější způsob nošení
z hlediska snížení onemocnění rohovky.
Nilsson a Söderquist v roce 1995 uvedli
výsledky tříměsíční studie, jíž se zúčastnilo
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31 myopů. Z nich 20 myopů již dříve nosilo
konvenční čočky, zbývajících 11 nikdy čočky
nenosilo. U všech byly testovány jednodenní
čočky po dobu 12 týdnů. U skupiny nových
nositelů nenalezli autoři žádné komplikace.
Tarzální změny, které nalezli u 20 % dřívějších
nositelů, zcela vymizely, stejně jako lehké
konjunktivální podráždění u 23 % nositelů.
Subjektivní pocity, komfort při nošení a vidění
byly u všech testovaných nositelů dobré. Pocit
suchých očí nebo pálení rovněž ustoupil.
Závěrem bylo konstatováno, že jednodenní
kontaktní čočky představují velmi výhodnou
modifikaci nošení ve srovnání s konvenčními
měkkými čočkami a navozují subjektivní pocit
komfortu bez objektivních komplikací, rovněž
vidění je dobré. Z obou studií ve výsledku
vyplývá zdravotní výhoda jednodenních kontaktních čoček.
Solomon a spol. (1996) publikuje tříletou
studii, v níž jednodenní kontaktní čočky
srovnává nejen s konvenčními čočkami,
ale i s čočkami určenými pro pravidelnou
výměnu (2 týdny, 1 měsíc a 3 měsíce). Tuto
studii ukončilo celkem 229 zkoumaných
jedinců. Při pravidelných kontrolách byly
v každé skupině shromažďovány potřebné
údaje včetně klinických komplikací. Výsledky
potvrdily hypotézu, že čočky určené pro častější výměnu jsou lepší. Optimální jsou čočky
jednodenní s minimální potřebou nutných
kontrol. Závěr autorů zní: zkoumaní jedinci,
kteří používají jednodenní kontaktní čočky,
mají méně subjektivních symptomů, lepší kvalitu vidění, potvrzují vyšší komfort při nošení
a vyšší spokojenost než nositelé konvenčních
měkkých kontaktních čoček. Také u nich
bylo zjištěno méně usazenin na povrchu
čočky, méně komplikací a tarzálních změn.
Proto autoři pokládají nošení jednodenních
kontaktních čoček za nejméně problémový
způsob nošení.
Výsledky jsou shodné se studií, kterou uveřejnil Suchecki a spol. v roce 2000 (graf 2).
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Infiltrativní onemocnění
rohovky
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Do této skupiny jsou zahrnovány různé formy
keratitidy s různými stupni závažnosti.
Infiltrativní keratitis
Jedná se o zánětlivou reakci rohovky, která
má multifaktoriální příčiny – k nim se počítá
i cizí tělísko a trauma. V řadě případů je stav
vyvolán exotoxiny grampozitivních bakterií
z okrajů víček. Subjektivní obtíže kolísají od
lehkého podráždění až po výraznou iritaci,
lehkou hyperemii, slzení a světloplachost;
mnohdy je však pacient bez obtíží. Při vyšetření můžeme nalézt jen lehkou difuzní infiltraci
tarzální spojivky a limbu.
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graf 1 Incidence klinických komplikací v souvislosti s různými způsoby nošení a materiály
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Porazinski a Donshik uveřejnili v roce 1999
retrospektivní studii testující 47 zkoumaných
jedinců, kteří nosili čočky určené pro pravidelnou výměnu. Smyslem studie bylo zjistit papilární konjunktivitidu a určit u nositelů těchto
čoček potenciální rizikové faktory. Autoři zjistili,
že výskyt papilární konjunktivitidy u zkoumaných jedinců, kteří mění své kontaktní čočky
v intervalu 4 a více týdnů, představoval 36 %,
zatímco u těch, kteří mění čočky v intervalu
1 den až 3 týdny, pouze 4,5 %.
Sankaridurg a spol. (2003) srovnává ve své
studii komplikace u skupiny nositelů jednodenních čoček s kontrolní skupinou, která
nosila brýle. 281 myopů, kteří ještě nikdy
nenosili čočky, bylo rozděleno do 3 skupin dle
závažnosti komplikací, počtu klinických projevů a potencionálního nebezpečí ztráty vidění.
Autoři v závěru studie konstatují, že u nositelů
kontaktních čoček byla sice incidence vyšší
než u uživatelů brýlí, u nositelů jednodenních
čoček však byla výrazně nižší.
U alergiků, kteří nosí kontaktní čočky, se
může vyskytnout konjunktivální infiltrace,
jemné rohovkové změny či papily na tarzální
tabulka 2

Shrnutí potenciálních indikátorů
zdraví při používání jednodenních
kontaktních čoček ve srovnání
s konvenčními měkkými kontaktními
čočkami a s měkkými kontaktními
čočkami určenými pro pravidelnou
výměnu.
Výhody jednodenních čoček:
větší pohodlí
lépe vyhovují
nižší výskyt veškerých komplikací
méně nutných mimořádných
kontrolních vyšetření
méně usazenin na povrchu čoček
lepší vidění

kontaktní čočky

kontaktní čočky

1
0,5

0,18

0,44

0,51

0,60

jednodenní
čočky

2týdenní
čočky

kontaktní
čočky pro
pravidelnou
výměnu

konvenční
čočky
k dennímu
nošení

spojivce, snížený komfort nošení a zhoršení
vidění. Hayes a spol. uveřejnil v roce 2003
srovnávací studii nové skupiny nositelů jednodenních čoček se skupinou zkoumaných
jedinců, kteří již dříve čočky nosili. Ze studie
jasně vyplynulo, že u alergiků, kteří kontaktní
čočky nosili již dříve, se zřetelně zlepšil nález
na štěrbinové lampě po měsíčním užívání jednodenních čoček. Obdobné výsledky udává
i Schnider a spol. (2004).
Nositelé čoček, kteří trpí suchostí oka
a lehkým podrážděním očí, tvoří zvláštní
skupinu, u níž jednodenní čočky tyto obtíže
minimalizují.
Mikrobiální keratitida je sice řídká, ale
výrazná komplikace spojená s nošením kontaktních čoček, a může vést až k postižení
vidění. V posledních 15 letech se řada studií
zabývala mikrobiální keratitidou v souvislosti
s nošením různých čoček; výsledky jasně
potvrzují výhody jednodenních čoček. Více
autorů studií (např. Morgan a spol. ve Velké
Británii či Stapleton v USA) upozorňuje na
nutnou kázeň nositelů a dochází k závěru, že
v uplynulých 30 letech 40–91 % nositelů kontaktních čoček zanedbávalo základní pravidla
nošení. Autoři poukazují na to, že čím méně
kroků je nutné v péči o čočky učinit, tím lépe
se podmínky pro nošení čoček splňují.

V souvislosti s účinky nošení kontaktních
čoček na zdraví oka je nutné uvést, že čočky
nabízejí ochranu proti UV záření. V současné
době je již obecně známo, že při zvýšené
expozici na slunci mohou UV paprsky působit
na oko škodlivě. Kontaktní čočky s UV filtrem
chrání nejen rohovku, oblast limbu a vnitřní
struktury oka, ale chrání i periferní oblasti
před šikmo dopadajícími paprsky. Jednodenní kontaktní čočky společnosti Johnson &
Johnson absorbují nejméně 99 % paprsků
UVB a 86 % paprsků UVA.

vyšší komfort u suchých
či lehce podrážděných očí
nízká incidence mikrobiální keratitidy
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graf 2 Celkové komplikace v souvislosti s různými způsoby nošení (K/P/J = komplikace na osobu za rok)
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Závěr
Obecně lze konstatovat, že jednodenní čočky nabízejí svým nositelům mnoho předností.
Patří k nim pohodlná manipulace, komfort
nošení a dobrá kvalita vidění.
Přehled uvedené literatury ukazuje, že jednodenní čočky jsou pro nošení nejvhodnější
a pro oko nejzdravější. Moderní technologie,
pomocí níž je v hydrogelu udržována vysoká
vlhkost, umožňuje zlepšení komfortu na
konci dne. Studie ukázaly, že v souvislosti
s jednodenními čočkami se projevuje výrazná
tendence k ústupu komplikací a že je třeba
méně kontrolních vyšetření. Aby se docílilo
nejlepšího výsledku a aby se minimalizovalo
riziko infekce, musí být uživatelé jednodenních čoček pravidelně upozorňováni na
nebezpečí, vyvolané několikanásobným
používáním těchto nedezinfikovaných čoček. Navíc se musí nositelům opakovaně
zdůrazňovat pečlivé mytí a osušení rukou při
manipulaci s čočkami. Stejně jako u jiných nositelů je také nutno upozorňovat na důležitost
kontroly u odborníka v případě, že by se
vyskytly jakékoliv komplikace (zarudnutí očí,
snížený komfort nebo zhoršení vidění).
Je zajímavé, že v žádné ze studií se neobjevily objektivní příznaky hypoxie. Technologie
hydrogelů se v uplynulých letech znatelně
vyvíjela, takže dnešní silikonhydrogelové
čočky ve srovnání s hydrogelovými a silikonhydrogelovými čočkami první generace
zajišťují lepší zásobení rohovky kyslíkem, a tím
i zvýšený komfort při jejich nošení.
Vzhledem k tomuto vývoji snad můžeme
očekávat, že se dočkáme rovněž jednodenních kontaktních čoček ze silikonhydrogelu.
Z německého originálu „Die gesundheitlichen Vorteile von Ein-Tages-Kontaktlinsen“, zveřejněného v časopise DOZ
9/2006, přeložila a upravila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Jednodenní kontaktní čočky
Focus® DAILIES® Toric
All Day Comfort
• bezpečné denní nošení – vždy čistá čočka
• bezpečné příležitostné nošení – jednorázové

Ocenění za nejvíce inovativní produkt
z oblasti kontaktologie – OPTA 2006 Brno

použití, např. do bazénu, na dovolenou...

• optimální volba pro začátečníky
• vyhodnocení sezení této torické čočky už po
• vhodné pro alergiky a při potížích
s čištěním čoček

• v rozsahu: +4,0 až -6,0

po 0,25 D

-6,0 až -8,0 po 0,5 D
cyl: -0,75; -1,5 D osy: 90°, 180°

CV/DD/FDTO/PT/061011/CZ
© CIBA Vision, A Novartis Company 2006

5 minutách tolerančního testu
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Nejlehčí
aplikace
torických kontaktních čoček – Focus® Dailies® Toric
Jednodenní čočky jsou ametropům k dispozici už od roku 1994. Díky svým vlastnostem
se rychle staly výrobkem, který nemůže
chybět v žádném seriózním aplikačním
středisku.

Úvod
Vynález pohodlných měkkých kontaktních
čoček v 60. letech minulého století považovali
mnozí „odborníci“ za konec brýlí. Od tohoto
období uběhlo už pár desítek let a brýle
zůstaly praktickou, funkční a estetickou
korekční pomůckou a hlavním, nejjednodušším korekčním prostředkem. Podobně dnes
většinu odborníků pobaví názor některých
příznivců laseru, že „refrakční operace se
stanou hlavním prostředkem pro trvalé odstranění lomivostních vad oka a nahradí jiné
korekční prostředky.“
Vývoj dokazuje, že jak brýle, tak i kontaktní
čočky a refrakční operace mají své výhody
a nevýhody. Historie nás učí, že všechny tyto tři
alternativy korekce a odstranění refrakčních vad
se budou i nadále vyvíjet, vylepšovat, budou mít
nárok na existenci a svého zákazníka si najdou.
Dnes není vzácností, že všechny tyto korekční
alternativy jsou využity u té stejné osoby a přispívají tím k lepší životní kvalitě ametropů.
Všichni výrobci se nepřetržitě snaží ve svém
oboru svůj korekční prostředek vylepšit, zlepšit pohodlí uživatele, zjednodušit používání
dotyčného prostředku a snížit případná zdravotní rizika. Je to přirozený postup, z něhož
profitují všichni:
· optici a optometristé rozšířením nabídky
a technických možností korekčních prostředků, které napomáhají oslovit větší
počet klientů (šance na vyšší prodej);
· koneční spotřebitelé – ametropové získávají díky možnosti výběru různých alternativ větší svobodu (lepší kvalita života).

Jednodenní kontaktní čočky
Jednou z významných korekčních a funkčních
alternativ se stala jednodenní kontaktní čočka.
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Vyjmenujme si nyní nejvýznamnější
výhody jednodenních čoček:
· hygiena – klient si vkládá do oka vždy téměř
sterilní čočku – snížení zdravotních rizik,
· komfort – vzhledem k jednodennímu
životnímu cyklu nemusí čočka vydržet
několik desítek „cyklů vkládání a vyjímání“
a může být při své materiálové konstantě
orientována na pohodlí bez kompromisů
(vůči „cyklům“ v namáhání),
· jednoduchost – odpadá použití roztoků
péče o kontaktní čočky, které vzhledem
k obsahu konzervačních látek mohou způsobovat alergické reakce organizmu,
· adaptace – rychlý návyk díky možnosti
příležitostného střídání s nošením brýlí,
což je vynikající pro prvonositele,
· flexibilita – čočky jsou výhodné pro
příležitostné i pravidelné nositele čoček
– při sportu, na dovolené a v situacích,
kdy nošení brýlí „vadí“,
· alergie – možnost a rozšíření nošení
u některých typů alergií (sezónní alergie
a alergie na konzervační látky v roztocích
určených k péči o čočky),
· dostupnost – pro příležitostné nositele (do
3 až 4 použití čoček v průběhu týdne) je to finančně nejvýhodnější varianta nošení čoček
(kombinovaná s větším počtem čoček, které
má nositel k dispozici – balení po 30 ks),
· aplikační produktivita – efektivní doba
aplikace a rychlý výběr vhodné čočky na
principu „jde to/nejde to“ bez nutnosti
doobjednávání dalších diagnostik.
Uvedení jednodenních kontaktních čoček
na trh v 90. letech minulého století umožnil
pokrok výrobních technologií, jež umožnily sériovou, cenově výhodnou výrobu kontaktních
čoček, zároveň byly zjednodušeny některé
parametry a zachována reprodukovatelná kva-

lita. Prakticky tak byla završena sériová výrobní technologie, kterou svým „čočkostrojem“
zahájil profesor Otto Wichterle. Jeho genialitu
a všestrannost v oblasti kontaktních čoček
nelze zjednodušit pouze na objevení nového
hydrogelového materiálu pro kontaktní čočky,
ale také na promyšlení první sériové výroby
čoček, zlevnění výrobní ceny a rozšíření kontaktních čoček mezi nejširší vrstvy ametropů.
V současné době nosí ve skandinávských
zemích jednodenní kontaktní čočky až 30 %
všech nositelů kontaktních čoček (v Čechách
tento podíl činí přibližně 10 %).

Jednodenní kontaktní čočky
firmy CIBA Vision
Firma CIBA Vision patří také k výrobcům
jednodenních kontaktních čoček, a to od roku
1996. V současné době jako jediná nabízí
možnost jednodenní modality nošení čoček
pro většinu typů ametropií a také možnost
kosmetických (barevných) čoček.

Vývoj rozšíření jednodenních
čoček:
1996 – Focus® Dailies® – první jednodenní
čočka firmy CIBA Vision,
2002 – Focus® Dailies® Progressiv – první
jednodenní čočka na světě pro
korekci presbyopie,
2003 –  Focus ® Dailies ® Toric – pr vní
jednodenní čočka pro korekci
astigmatizmu,
2005 – Focus® Dailies® s Aqua ComfortTM –
první jednodenní čočka s aktivním
zvlhčováním,
2006 – FreshLook® One Day – jednodenní
kosmetická čočka a rozšíření cylindrických hodnot u čoček Dailies® Toric.
Při výrobě kontaktních čoček Focus® Dailies® se uplatňuje patentovaná technologie
vyvinutá speciálně pouze pro výrobu jednodenních čoček – tzv. Lightstream Technologie. Díky této technologii patří čočky Dailies®
k nejkvalitnějším jednodenním čočkám
a vynikají mezi všemi ostatními konkurenty
– stálou reprodukovatelností a kontrolou
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Zakřivení

8,6 mm

Design

vícekřivkový multidesign, zadně torická plocha

Průměr

14,20 mm

Princip stabilizace osy cylindru

dynamický

Sférické hodnoty

-8,00 D až -6,00 D po 0,50 dpt
-6,00 D až +4,00 D po 0,25 dpt

Cylindrické hodnoty

-0,75 D a -1,50 D

Osy

0° a 90° dle pravidla a proti pravidlu

Značení polohy os (gravura)

není

Aktivní zvlhčení

molekula PVA v matrici materiálu

Dk/t pro -3,00 D

26 x 10 -9

Centrální tloušťka

0,10 mm@-3,00 D

Tónování pro zlepšení manipulace

světle modré

Klasifikace materiálu dle FDA

neionogenní (skupina II)

Materiál

kontaktní čočky

kontaktní čočky

2. Už po 5 minutách tolerančního testu vyhodnotíme subjektivní pocit nositele a objektivní vlastnosti aplikované čočky.
Subjektivně: pocit cizího tělesa, vizus,
stabilitu vizu atd.
Objektivně: centrální sezení čočky by mělo
být zajištěno při všech pohledových polohách, při mrknutí by se čočka měla viditelně
pohnout – test „Push-up“.

Možnosti v aplikaci:

10 tolerance pro cylindr -1,50 dpt
20 tolerance pro cylindr -0,75 dpt
110
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90

80
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20

170

10
0

180

Nelfilcon A, kopolymer neobsahuje HEMA

obr. 4
Tabulka 1 Nové parametry čoček Focus® Dailies® Toric
20%
Četnost výskytu astigmatizmu v populaci

kvality. Všechny tyto vlastnosti byly využity
i při vývoji další novinky firmy CIBA Vision
– v nových rozsazích čoček Focus® Dailies®
Toric s Aqua ComfortTM.
Jednodenní kontaktní čočka Focus ®
Dailies® Toric s Aqua ComfortTM je čočka
určená pro efektivní korekci astigmatizmu
v rozpětí sférických hodnot brýlové korekce
od +3,75 D do -9,00 D (vrcholová vzdálenost
u brýlové korekce je 13 mm) a cylindrické

Praktický aplikační postup
1. Po celkové anamnéze, změření dioptrických hodnot a kontrole předního segmentu
oka na mikroskopu vybereme diagnostickou čočku, mající nejbližší možnou
sféro-cylindrickou hodnotu k požadovaným
dioptriím.

všech astigmatických ametropií
má cylindr do hodnoty -2,25 dpt

8%
4%

-0,25

-1,5

-3

Hodnota cylindru

-4

Četnost výskytu síly astigmatizmu v populaci v %

(Nezapomeňte na přepočet z brýlí na nulovou
vrcholovou vzdálenost). Vzhledem k „multidesignu“ zadní plochy čočky, která tvarově pokryje až 97 % všech možných velikostí zakřivení,
není nutné se blíže zabývat zakřivením.
Příklad: klient má změřenu brýlovou dioptrickou hodnotu:44P: -5,25 D = -2,00 cyl
100° osa (VD: 12 mm)4
4P (nově): -5,00   D
= -1,75 cyl 100° osa4
4naše ideální diagnostická čočka Dailies® Toric bude mít hodnoty:
4
4-5,00 D = -1,50 cyl 90° osa. Aplikujeme
tuto zkušební čočku. Poznámka k poloze
tolerance u osy cylindru viz obr. 4.

Četnost výskytu astigmatizmu v populaci

korekce od -0,50 D do -2,25 D. Vzhledem
k ose cylindru je určená pro nejrozšířenější
typy orientace rohovkového astigmatizmu
dle pravidla (minusová osa cylindru cca v 0°)
a proti pravidlu (minusová osa cylindru cca
v 90°, viz obr. 2, 3).

94 %

12%

0%

obr. 2

obr. 1 Tvarová koncepce čočky Focus® Dailies® Toric
– princip dynamické stabilizace

Rozdělení cylindru v %

16%

80 %

10%

všech astigmatických ametropií
má osy cylindru v 90 a 180 20

8%
6%
4%
2%
0%
45

obr. 3

90

135

180

3. Kontrola rotace kontaktní čočky zcela
odpadá – na čočce nejsou gravury. Rotaci čočky při Dailies® Toric nemusíme
a ani nemůžeme zohledňovat. Správnost
rotace zkontrolujeme nepřímo prostřednictvím dosaženého vizu. Zkontrolujeme
dosažený vizus a v případě nutnosti ho
sféricky dokorigujeme. Když ani po této
změně nedosáhneme u klienta požadovaných hodnot vizu nebo když čočka
„sedí“ na oku příliš volně či pevně, pak
volíme jiný typ torické kontaktní čočky.
Aplikujeme dle principu „jde to/nejde
to“. Vše lze vyhodnotit už po 5 minutách
tolerančního testu.
4. Zjištěnou a ověřenou korekci pak klientovi
hned po nácviku manipulace vyjmeme
a domluvíme další následné kontroly.

Závěr
Rozšíření dodacích parametrů u kontaktní
čočky Focus® Dailies® Toric umožňuje konsekventní rozšíření výhod nošení jednodenních kontaktních čoček i u astigmatických
klientů, u nichž to doposud nebylo možné.
Dle statistik výskytu typu ametropií v populaci lze novými hodnotami pokrýt až 60 %
všech typů astigmatizmů. Nepokryty tak
zůstávají pouze cylindry o vyšších hodnotách
než -2,25 D a šikmé osy cylindru.
Využijte nového rozšíření dodacích parametrů u jednodenních kontaktních čoček
a rozšiřte si skupinu spokojených klientů,
kteří jistě ocení získání této další příležitostné
korekční alternativy ve Vaší optice.

45

Osy cylindru v

Rozložení polohy osy cylindru v populaci v %

Tomáš Haberland,
produktový manager, CIBA Vision
1/2007 Česká oční optika
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MoistureLoc

a Fusarium keratitis

Cílem tohoto článku je osvětlit důvody
a okolnosti stažení jednoho z nejprodávanějších roztoků – ReNu with MoistureLoc – ze
všech světových trhů.
Fusariová keratitida je vzácné onemocnění
rohovky způsobené infekcí plísněmi rodu
Fusarium solani. Tyto plísně se celkem běžně
vyskytují v našem životním prostředí v odpadních trubkách a výlevkách koupelnových van,
umyvadel a kuchyňských dřezů. I přesto je
možnost vzniku jakéhokoliv druhu mikrobiální
infekce rohovky velice nízká. Podle zpráv
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)
se obdobný druh keratitidy u nositelů běžných
hydrogelových čoček vyskytuje s průměrnou pravděpodobností 4 ku 10 000. Počet
prokazatelně ohlášených případů vzniku
infekce spojené s použitím roztoku ReNu with
MoistureLoc je dva na jeden milion prodaných
balení roztoku.

Historie celého případu
Společnost Bausch&Lomb byla poprvé
kontaktována ministerstvem zdravotnictví
Hongkongu 5. listopadu 2005. Příslušný
úřad oficiálně požádal o vyjádření a pomoc
při získávání dalších informací ohledně
zvýšeného výskytu keratitid u nositelů kontaktních čoček v jejich zemi. V té době nebyla udávána žádná souvislost mezi použitím
výrobků Bausch&Lomb s ohledem na počet
ohlášených případů a obchodním podílem
společnosti v regionu. Proběhlo testování
vzorků z Hongkongu, ale nebyla nalezena
jakákoliv abnormalita. Výsledek byl předán
místnímu ministerstvu a případ byl uzavřen
jako náhodné lokální zvýšení počtu případů
tohoto onemocnění.
V polovině února 2006, tedy velmi krátce po
uzavření hongkongského případu, byl hlášen
neobvyklý nárůst rohovkových zánětů v Singapuru. Ukázalo se, že většina postižených
pacientů používala roztok ReNu with MoistureLoc. Na základě šetření v Singapuru reago-
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valo ministerstvo zdravotnictví v Hongkongu
a oznámilo další nárůst fusariové infekce,
tentokrát již byla prokázána přímá souvislost
s používáním roztoku ReNu with MoistureLoc.
Společnost Bausch&Lomb reagovala okamžitým stažením roztoku z obou jmenovaných
zemí a odstartovala masivní vyšetřování spolu
s tisíci testy výrobků a výrobních zařízení.
10. dubna 2006 americká CDC oznámila
přibližně stovku případů Fusarium keratitis
vyšetřovaných ve Spojených státech s podezřením na souvislost s používáním roztoku
ReNu with MoistureLoc. Díky tomu přestaly
být chápány případy z Asie jako lokální fenomén způsobený tamními tropickými podmínkami a podezření padlo na výrobní závod
v Greenvillu, jehož produkce směřovala právě
do Malajsie, Hongkongu a Spojených států.
O pár dní později společnost Bausch&Lomb
požádala obchodníky a uživatele v těchto
zemích, aby roztok ReNu with MoistureLoc
stáhli z prodeje a přestali ho používat. Ačkoliv
v ostatních částech světa nebyl zaznamenán
nějaký markantní nárůst fusariové infekce,
společnost v květnu 2006 rozhodla o preventivním stažení výrobku z celého světa.

Vyšetřování
Vedení vědecko-technického odboru společnosti Bausch&Lomb bylo velmi překvapeno a zároveň zmateno, protože roztok ReNu
with MoistureLoc vykazoval při laboratorních
testech nadprůměrnou účinnost právě vůči
Fusarium solani. Jak ukazuje tabulka na
obr. 1, roztok vykazuje redukci této plísně
4log (99,99 %) oproti požadovanému 1log
(90 %) normy ISO. Navíc podezření na možnost kontaminace ve výrobních závodech
bylo 100% vyvráceno. Nebyly nalezeny žádné
důkazy o porušení sterility roztoku nebo jejich
napodobování či falšování. Rovněž nebyly
zaznamenány žádné podstatné odchylky ve
výrobním procesu a v surovinách mezi oběma
závody v Greenvillu a v Milánu.

Genetičtí experti prokázali, že se jedná
o běžné typy kmenů s rozdílným původem.
To vyloučilo možnost kontaminace z jediného zdroje, tedy i možnost nákazy nějakou
exotickou mutací.
Vyšetřování se zaměřilo na jednotlivé
komponenty a jejich vzájemné kombinace.
Měkké kontaktní čočky byly naočkovány 1 milionem jednotek Fusarium solani, následně
byly opláchnuty a uloženy po dobu 4 hodin
v roztoku. Tímto způsobem bylo prověřeno
21 složek roztoku. Komponenty podílející se
na dezinfekci ve všech případech prokázaly
účinnost ve výši 4log. Testování ostatních
substancí vyvrátilo podezření na možnost
podpory růstu kolonií Fusarium. Roztok byl
shledán účinným i za vysokých teplot a při
relativní vlhkosti vzduchu.
Vyšetřovatele přivedl na stopu větší výskyt
infekcí u nositelů, kteří se neřídili instrukcemi
v návodu na použití a nedodržovali základní
hygienická pravidla. U těchto lidí byla nalezena kontaminovaná pouzdra, víčka a vršky
lahví. Část pacientů přiznala dolévání roztoku
vodou z vodovodu. Někteří uvedli, že opakovaně zapomněli láhev s roztokem uzavřít
nebo nechali otevřené pouzdro s roztokem
a uloženými čočkami.
Při simulaci podmínek odpařování vody
z otevřené láhve nebo pouzdra bylo proká-
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vzájemný vztah, historie a výsledky šetření odborníků

Tabulka hodnot redukce log při minimální
době máčení

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Candida albicans
Fusarium solani

Kumulativní redukce log
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záno snížení efektivity roztoku při redukci
škodlivých organizmů. Výsledky ukázaly
velkou citlivost roztoku ke změnám koncentrace způsobeným odpařováním vody.
Snížení dezinfekční schopnosti roztoku je
úměrné zvýšení koncentrace polymerních
komponent roztoku ReNu with MoistureLoc.
Další testování probíhající za extrémních
podmínek mělo prověřit, zda polymerní film
vzniklý vysušením roztoku může chránit nebo
podporovat plísně rodu Fusarium. Zbytek
roztoku byl po odpaření vody naočkován
infekcí a následně přelit čerstvým roztokem.
Rozbory prokázaly, že jeden z kmenů tzv.
New Jersey Fusarium solani dokázal tyto
podmínky úspěšně přežít. Vyšlo najevo,
že polymerní komponenty roztoku vytvářejí útvary podobné micelám, a dokáží tak
ochránit původce infekce před čerstvým
roztokem.

Závěry vyšetřování
Výsledky půlročního testování roztoku
a mezinárodního úsilí při hledání příčin významného nárůstu počtu fusariových keratitid
potvrdily souvislost mezi používáním roztoku
ReNu with MoistureLoc a tímto onemocněním. V celé kauze byl roztok označen pouze
jako spolupůsobící faktor, nikoliv jako hlavní
příčina. Mezi další spoluviníky jednoznačně
patří trestuhodná nedbalost, nezodpovědnost
a nedodržování výrobcem uvedených instrukcí pro použití ze strany nositelů kontaktních
čoček. Společným působením zmíněných
jevů dochází k výraznému zvýšení rizika
vzniku této jinak vzácné keratitidy.
V budoucnu nelze vyloučit podobné případy u roztoků jiných výrobců, kteří pro
zvýšení komfortu používají zvlhčující látky
na podobném polymerním základu jako
Polyquaternium 10, Tetronic nebo Pluronic

obsažené v postiženém roztoku ReNu with
MoistureLoc.
Na tomto místě je třeba dodat, že výše
uvedenému zkoumání byl podroben také
roztok ReNu MultiPlus, který i v extrémních
podmínkách vysoušení a při rozdílných koncentracích aktivních látek prokázal 100% dezinfekční účinnost. V Japonsku „sousedícím“
s nejvíce postiženou Malajsií a Hongkongem
nebyl zaznamenán jediný případ onemocnění
mimo jiné proto, že tento konzervativní trh
prodával 3x více roztoku ReNu MultiPlus než
ReNu with MoistureLoc.
Tak jako výrobci dokáží změnit složení
roztoků, tak i my musíme změnit smýšlení
a hygienické návyky našich uživatelů, což
platí v době nárůstu prodeje přes internet
dvojnásob.
Ing. Michal Stejskal
1/2007 Česká oční optika
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Kontaktní čočky
®
Frequency XC
– výhody materiálu PC HydrogelTM
Při vývoji nových typů kontaktních čoček
se v posledních letech celosvětově prosazuje trend silikon-hydrogelových materiálů.
Zkušenost však ukazuje, že část klientů,
jež začala používat kontaktní čočky ze silikon-hydrogelových materiálů, se chce po
čase z různých důvodů vrátit ke klasickým
kontaktním čočkám. Jenže co takovým
klientům nabídnout?
Pro aplikaci nového typu kontaktní čočky se nejčastěji rozhodujeme u klientů,
kteří nejsou spokojeni se svými stávajícími
čočkami, a u prvonositelů. Při aplikaci
většinou zákazníkovi vysvětlíme, proč jsme
se rozhodli pro konkrétní typ kontaktních
čoček. U silikon-hydrogelových čoček
bývá nejčastějším argumentem vysoká
propustnost pro kyslík.
V případě, kdy není klient s nov ými
kontaktními čočkami spokojen, se dostáváme do obtížné situace. Zákazník se
už většinou nechce vrátit ke klasickým
hydrogelovým čočkám, protože jsme mu
vysvětlili možná rizika spojená s nošením
kontaktních čoček s nižší propustností
pro kyslík. Silikon-hydrogelový materiál
mu ale nevyhovuje. Příčin může být celá
řada, jako nejčastější se uvádí vyšší tuhost
silikon-hydrogelových čoček, nedostatečná smáčenlivost silikon-hydrogelových
materiálů a náchylnost silikon-hydrogelových kontaktních čoček k usazování
lipidových depozit.

Nejčastější komplikace
způsobené používáním
silikon-hydrogelových
kontaktních čoček
• Vyšší tuhost silikon-hydrogelových
čoček a charakteristický tvar okraje
může u některých pacientů dráždit
spojivku víček (vznik CLPC – Contact
Lens Papillary Conjunctivitis, obr. 1)
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nebo může způsobovat eroze na
rohovce i při nošení v denním režimu
(SEAL – Superior Epithelial Arcuate
Lesions, obr. 2).1
• Nedostatečná smáčenlivost silikon-hydrogelových materiálů způsobuje
rychlejší osychání povrchu kontaktní
čočky (pocit suchých očí, dráždění,
svědění).
• Náchylnost silikon-hydrogelových
kontaktních čoček k usazování
lipidových depozit (zamlžené vidění,
diskomfort, vyšší riziko zdravotních
komplikací – alergie, infekce).

obr. 1 CLPC

obr. 2

SEAL

Měli bychom zákazníkovi doporučit
takov ý typ kontaktních čoček, které
budou minimalizovat riziko návratu jeho
obtíží, ale zároveň budou mít dostatečně
vysokou propustnost pro kyslík. Novou
volbou tohoto typu kontaktních čoček
jsou od letošního roku čočky Frequency ® XC.

Frequency® XC – asférické
kontaktní čočky
s prodlouženým komfortem
nošení
Kontaktní čočky Frequency ® XC jsou
novinkou v nabídce výrobků společnosti CooperVision. Jedná se o měsíční
kontaktní čočky s asférickým designem
přední plochy a trojkřivkovou geometrií
zadní plochy. Čočky Frequency ® XC
jsou vyrobeny z unikátního materiálu PC
Hydrogel TM.

Pojďme se nyní postupně podívat na jednotlivé charakteristiky kontaktních čoček
Frequency® XC.
Asférický design přední plochy Frequency® XC
Jako asférická je obecně označována
každá plocha, která má v různých řezech
proměnný poloměr křivosti. Není tedy kulová, ale směrem k okraji se oplošťuje.
Čočky Frequency ® XC mají asférický
design přední plochy. Výhodou jsou lepší
zobrazovací vlastnosti. Čočka má korigované aberace, obraz je vnímán jako ostřejší,
je dosaženo větší hloubky ostrosti a lepší
kontrastní citlivosti. U zákazníků dochází
k významnému zlepšení vidění, zejména
pokud u nich zjistíme nízké hodnoty astigmatizmu (do -1,0 Dpt cylindru), počínající
presbyopii nebo vysoké hodnoty korekce
(hypermetropie i myopie).

obr. 3 Asférická plocha

Trojkřivkový design zadní plochy Frequency® XC
Trojkřivková geometrie zadní plochy čoček Frequency® XC umožňuje jejich lepší
centraci a pohyb na oku. Proto parametrově
vyhovují většině nositelů (viz odstavec Výsledky srovnávací studie Frequency® XC).
Vlastnosti materiálu Frequency® XC
– PC HydrogelTM
PC HydrogelTM (Omafilcon A s PC technologií, 60 % H2O) patří do skupiny hydrogelových materiálů, nejde však o klasický hydrogel. Oproti klasickým, vysoce hydratovaným

ní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

hydrogelům je vysoce odolný vůči dehydrataci a má výrazně vyšší hodnoty Dk.
Základ materiálu PC HydrogelTM tvoří 40 %
hydrogelu Omafilcon A, který obsahuje
látku fosforylcholin (PC). PC je přirozenou
součástí buněčných membrán, má schopnost udržovat potřebné množství vody.
Frequency® XC jsou díky vysoké hydrofilitě
PC trvale pokryty tenkou vrstvou vody. Nedochází tak k osychání povrchu kontaktní
čočky. Navíc stálá vodní membrána funguje
jako bariéra chránící čočky před tvorbou
všech typů depozit během nošení.
Významným rozdílem oproti klasickým
hydrogelovým čočkám je u čoček Frequency® XC vysoká hodnota propustnosti pro
kyslík – 44 Dk/t (-3,0 Dpt).
Vhodné vlastnosti kontaktních čoček
(tvar, tloušťka, vlastnosti materiálu) vedou
ke snížení komplikací a poškození buněk
epitelu rohovky. Kontaktní čočky Frequency® XC z materiálu PC HydrogelTM mohou
svým nositelům poskytnout výhodu jemné
struktury vysoce hydratovaného hydrogelového materiálu, který napomáhá k udržení
stability slzného filmu. Propustnost pro kyslík
u kontaktních čoček Frequency® XC výrazně
přesahuje hodnotu minimální propustnosti
pro zdravé a přirozené denní nošení.

Výsledky srovnávací studie
Frequency® XC
Na podzim roku 2006 byla v ČR provedena studie, která měla ověřit vlastnosti
kontaktních čoček Frequency ® XC. Na
zpracování se podílela čtyři aplikační střediska. Studie se zúčastnilo celkem 48 osob
(40 žen, 8 mužů), z toho 6 prvonositelů.
Hlavním cílem studie bylo zhodnotit
kontaktní čočky Frequency® XC:
• z pohledu kontaktologa – aplikace
(manipulace, nasazování), vizus, návyk,
komplikace, celkové hodnocení,
• z pohledu zákazníka – celková
spokojenost s kontaktní čočkou.
Výsledky – vztah mezi zakřivením
rohovky a celkovou spokojeností zákazníka s čočkami Frequency® XC
Jedním z údajů, které jsme u zákazníků
sledovali, bylo zakřivení rohovky. Dle očekávání byly nejčetnější hodnoty zakřivení
okolo 7,6 a 7,7. Zajímalo nás, zda bude mít
velikost zakřivení rohovky přímý vliv na spokojenost zákazníka s  čočkami Frequency®
XC. Hledali jsme tedy závislost mezi velikostí
zakřivení a celkovou spokojeností zákazníka
s Frequency® XC. Tato závislost nebyla zcela
potvrzena (viz graf 1). Obecně by se dalo
říci, že čočky Frequency® XC vyhovují nositelům se zakřivením rohovky 7,1 a více.
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graf 1

Poznámka ke zpracování údajů „zakřivení rohovky“:
Zpracovávané zakřivení rohovky tvoří průměrná hodnota ze všech 4 řezů (OP, OL).
V případě, že nebylo kontaktologem uvedeno, byla použita značka nu (není uvedeno).
Výsledky – celkové hodnocení kontaktologa
V této části měl kontaktolog za úkol
zhodnotit, na základě svých odborných
předpokladů, vhodnost či nevhodnost
Frequency® XC u konkrétního zákazníka
po 14 dnech nošení. Celkové hodnocení
zahrnovalo: manipulaci s čočkou, kvalitu
vizu, toleranci po nasazení, centraci, pohyb
kontaktní čočky na oku, návyk u pacienta
a případné komplikace.
Způsob hodnocení: kontaktní čočky
Frequency® XC kontaktolog označil z hlediska vhodnosti pro konkrétního nositele
jako: 1 (výborné), 2 (velmi dobré), 3 (dobré), 4 (dostatečné), 5 (nedostatečné).
Z následujícího grafu 2 vyplývá, že 94 % aplikací bylo kontaktologem označeno za výborné
nebo velmi dobré. Ve 4 % případů byla aplikace
označena jako dobrá. Pouze u 1 nositele byly
kontaktní čočky Frequency ® XC zamítnuty
kontaktologem, a to z důvodu těsné aplikace.
Ani u jednoho nositele nebyly po aplikaci
Frequency® XC shledány závažné komplikace.

2%
0%
4%
13 %

graf 2

81 %

Výsledky – celková spokojenost zákazníka
Zákazník měl v této části studie zhodnotit,
nakolik byl spokojen s čočkami Frequency® XC, jak mu vyhovovaly po 14 dnech
nošení.
Způsob hodnocení: kontaktní čočky
Frequency ® XC zákazník vnímal jako:
1 (výborné), 2 (velmi dobré), 3 (dobré),
4 (dostatečné), 5 (nedostatečné).
Jak je vidět z následujícího grafu 3, 90 %
nositelů označilo čočky Frequency® XC za
výborné nebo velmi dobré. Žádný z nositelů
je neoznačil jako výrazně méně pohodlné
než původní čočky.

10 %
10 %

0%
0%

80 %

graf 3

Výsledky – shrnutí
• 94 % aplikací čoček Frequency ® XC
bylo kontaktologem označeno za výborné nebo velmi dobré.
• 90 % nositelů označilo čočky Frequency®
XC za výborné nebo velmi dobré. Žádný
z nositelů je neoznačil jako výrazně méně
pohodlné než své původní kontaktní
čočky.
• Č očky Frequency ® XC jsou vhodné
i jako čočky pr vní volby u nov ých
nositelů.
• Č očky Frequency ® XC vyhovují nositelům se zakřivením rohovky 7,1
a více.
1/2007 Česká oční optika

103

c

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

kontaktn

Závěr
Kritériem zdravého denního nošení kontaktních čoček není pouze propustnost pro kyslík a proto neplatí pravidlo, že propustnost
pro kyslík je hlavním faktorem při výběru kontaktní čočky. Perfektní
čočky určené pro denní nošení musí poskytovat maximální výkon
u všech faktorů. Vynikající hodnoty pouze jednoho z nich nemohou
nahradit deficit zbývajících.
Kontaktní čočky Frequency® XC jsou díky dokonalé kombinaci
asférického designu a biokompatibilního materiálu PC HydrogelTM
výjimečně pohodlné a velmi šetrné k očím našich zákazníků.
Výsledky provedené studie tuto skutečnost jednoznačně potvrdily.

Parametry čoček Frequency® XC
Materiál

PC HydrogelTM
(Omafilcon A s PC technologií)

Obsah vody

60 %

Radius

8,5 mm

Průměr

14,2 mm
-0,25 až -6,00 Dpt (po 0,25 Dpt)
-6,00 až -10,00 Dpt (po 0,50 Dpt)

Dioptrický rozsah
+0,50 až +4,00 Dpt (po 0,25 Dpt)
+4,00 až +6,00 Dpt (po 0,50 Dpt)
Středová tloušťka
(-3,0 Dpt)

0,075 mm

Dk/t (-3,0 Dpt)

44

Zabarvení

Modré
(snazší manipulace)

Balení

6 blistrů v krabičce

Bc. Alena Parmová
optometristka, odborná
konzultantka, NEOMED s.r.o.

NEOMED s. r. o., Praha, tel.: 274 008 411
NEOMED
s. r. o., Praha, tel.:
274 008 411
e-mail:
info@neomed.cz,
www.neomed.cz
e-mail: info@neomed.cz, www.neomed.cz
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Kontaktní
			 čočka
Jaká a pro koho?
V současné době je trh zaplaven velkým
množstvím různých typů kontaktních čoček.
Pro praktika se stává stále obtížnějším rozhodnutí, která čočka je pro jeho klienta ta
nejlepší.
Kontaktní čočky mohou být jednodenní,
čtrnáctidenní nebo měsíční. Existují také
čočky pro prodloužené nošení, které se
ponechávají na očích i přes noc. Na vlastnostech kontaktních čoček se významně
podílí materiál, ze kterého jsou vyrobeny.
Výběr optimální čočky pro individuálního
pacienta závisí jak na jeho pečlivém vyšetření
a průběžných kontrolách, tak na optimální
spolupráci kontaktologa s informovaným
nositelem korekce.
Jednodenní kontaktní čočky, které jsou
k dispozici asi od roku 1994, si získaly velkou
popularitu a tvoří asi jednu třetinu aplikovaných kontaktních čoček. Jejich výhodou je:
– jednorázové jednoduché použití bez konzervačních prostředků,
– ideální použitelnost při cestování,
– z ajišťují komfortní vidění neohrožované
usazeninami – každý den je aplikována
nová čočka,
– v neporušeném balení vydrží sterilní až
3 roky.
Tyto čočky jsou k dispozici jako multifokální
(Focus® DAILIES® PROGRESSIVES, CIBA
Vision), torické (Focus® DAILIES® TORIC,
CIBA Vision) i barevné (1.DAY ACUVUE® COLOURS™, Johnson & Johnson Vision Care).
Pravděpodobně pro téměř bezproblémovou
manipulaci s nimi jim prý dávají přednost
spíše muži.
Poslední typy těchto čoček, jako jsou např.
1.DAY ACUVUE® MOIST, Johnson & John-

son Vision Care, a Focus® DAILIES® All Day
Comfort, CIBA Vision, jsou zvláště vhodné
pro ty, kteří pociťují při nošení stávajících
čoček určité nepohodlí, zvláště před koncem
doby nošení.
V roce 1999 se na trhu objevily dvě silikonhydrogelové čočky – PureVision (Bausch &
Lomb) a NIGHT&DAY TM (CIBA Vision). Jsou
vysoce propustné pro kyslík (u předchozích
mohl kyslík prostupovat jen po rozpuštění ve
vodě obsažené v čočce) a jsou určeny hlavně pro prodloužené nošení. Jsou dvakrát
častěji aplikovány u již zkušených nositelů
kontaktních čoček než u nově začínajících.
Asi u 3 % pacientů však vede nošení silikonhydrogelových čoček ke změnám na horním
víčku – ke gigantopapilární (GPC) nebo
kontaktní čočkou vyvolané papilární (CLPC)
konjunktivitidě. Tato komplikace vyžaduje
výměnu stávající kontaktní čočky za čočku
z jiného materiálu, jako např. ACUVUE®
ADVANCE™ with HYDRACLEAR™ nebo
ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™
PLUS (Johnson & Johnson Vision Care),
které jsou méně rigidní a šetrnější pro horní
víčko.
V roce 2004 byly vyvinuty silikonhydrogelové kontaktní čočky pro jednodenní
aplikaci – ACUVUE ® ADVANCE™ with
HYDRACLEAR™, ACUVUE® OASYS™ with
HYDRACLEAR™ PLUS, ACUVUE® ADVANCE™ for ASTIGMATISM (Johnson & Johnson
Vision Care) a také O 2 Optix (CIBA Vision)
a PureVision Toric (Bausch & Lomb). Díky
vysoké propustnosti pro kyslík minimalizují
tyto čočky zarudnutí oka. Oči zůstávají po
jejich aplikaci „bílé“.
Orthokeratologie (Ortho-K) je nechirurgický, reverzibilní proces využívající k redukci
myopie celonoční aplikaci tvrdé kontaktní

čočky. Ta oplošťuje reverzibilně centrální
část rohovky, podobně jako při laserové
operaci. Požadovaného efektu – jasného
vidění bez čočky během dne – je dosahováno během několika hodin, u komplikovaných případů výjimečně během několika
měsíců.
Oploštění rohovky je spojeno s posunem
epitelu rohovky z centra více do periferie. Korigovat lze myopii do -5,0 D s astigmatizmem
do 0,75 D. Snížení refrakce o 1,0 D vyžaduje
oploštění 6 mikronů (tloušťka lidského vlasu
činí pro srovnání asi 125 mikronů).
Od běžné tvrdé kontaktní čočky se čočka
Ortho-K liší jen tím, že má o něco větší
průměr. Vyrábí se počítačem řízeným soustružením z posledních typů materiálů pro
tvrdé kontaktní čočky. Pacient se musí při
manipulaci s čočkou vy varovat infekce,
která by mohla způsobit těžké poškození
rohovky.
Dnešní vývoj spěje k převážnému využívání
nových silikonhydrogelových materiálů při
výrobě čoček pro jednodenní a prodlouženou
aplikaci. Očekávaný vývoj antimikrobiální
úpravy povrchu kontaktních čoček by výrazně přispěl k další propagaci této korekční
pomůcky.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Morgan, S.: Contact lenses. So much choise., Optometry Today, January 13, 2006,
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Používejte své uši (ne své oči) při zjišťování
suchosti související s kontaktními čočkami
Dr. Robin Chalmers a Dr. Carolyn Begley
Optician, May 6, 2005 No 6000, Vol 229: 25-31
Souhrn: Ioannis Tranoudis, DO, Msc, PhD
Při nošení kontaktních čoček jsou velmi běžné pocity suchosti a nepohodlí postihující přibližně polovinu všech nositelů
měkkých čoček. Nositelé kontaktních čoček, kteří se při nošení setkají s horšími než s optimálními zkušenostmi, jsou více náchylní
ke zkracování doby nošení nebo až k úplnému přerušení nošení kontaktních čoček. Je uvedeno, že většina pacientů, kteří
přerušili nošení čoček, byla ve věku svých středních dvacátých let, když čočky začala nosit, a přerušila nošení v průběhu
jednoho až dvou let.
Tento článek popisuje možnost posouzení symptomů suchého oka u nositelů čoček použitím nově vyvinutých dotazníků
(DEQ a CLDEQ) a analyzuje klíčové body suchosti spojené s nošením kontaktních čoček. Dotazníky DEQ a CLDEQ pečlivě
zkoumají množství symptomů souvisejících obvykle s povrchem oka, anamnézu nošení kontaktních čoček a s ním spojených
návyků, spolu s dalšími faktory životního stylu, které mohou ovlivňovat symptomy suchosti.
V novém tisíciletí působí v práci i při ostatních aktivitách stále více faktorů, které mohou negativně ovlivňovat pohodlí při
nošení kontaktních čoček. Pokud budou kontaktologové dobře seznámeni s problematikou suchosti v souvislosti s kontaktními
čočkami a efektivními způsoby jejich řešení (např. více lubrikovaný materiál čoček, netoxické systémy péče, náhrada slz), mohou
snadněji vést diskuzi a poučení svých pacientů s kontaktními čočkami. Je problematické, že suchost spojená s kontaktními
čočkami je spojena s minimálním klinickým nálezem. Proto musí kontaktologové při pátrání po suchosti u svých nositelů
kontaktních čoček více poslouchat než se dívat a hledat.

Frekvence symptomů u nositelů a nenositelů
kontaktních čoček
% pacientů s častými až nepřetržitými symptomy

Autoři uzavírají, že přichází mnoho pacientů s kontaktními čočkami
se symptomy suchosti, především na konci dne, ale přitom jejich
oči vypadají normálně. Podobné symptomy postihují přibližně polovinu
nositelů měkkých kontaktních čoček a mohou být řešeny pomocí čoček,
které jsou určeny ke snížení výskytu příznaků suchostí a pečlivým výběrem
prostředků k péči o čočky. Kontaktologové mohou vylepšit svůj
přístup k nositelů kontaktních čoček novým náhledem, několika
jednoduchými otázkami a doporučením nových produktů, což
může velké časti jejich pacientů ulevit od symptomů suchosti
souvisejících s čočkami. Pacienti určitě zaznamenají zvláštní péči, která
je jim poskytována a snadněji a po delší dobu zůstanou úspěšnými nositeli
čoček.
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Klíčové aspekty suchosti v souvislosti s kontaktními čočkami
Vyšetřete pacienta se suchostí v souvislosti s kontaktními čočkami
nejdříve ušima!

•

U pacientů se symptomy ale bez léčby nedošlo ke splnění nároků

•

Zeptejte se pacienta na počet hodin pohodlného nošení čoček oproti
počtu hodin celkového nošení ��

���

•

�� vyvolané kouřem, centrálním topením
55 % nositelů čoček má symptomy
nebo klimatizací
��

•

U 56 % nositelů dojde po sejmutí ��
čoček k ústupu symptomů

•

Nositelé čoček jsou starší, berou více
léků, stráví více času před
�
počítačem než dříve. Nové nároky vyžadují novou� léčbu!

Intenzita symptomů u nositelů a nenositelů
kontaktních čoček
% pacientů s lehkými až výraznými symptomy

•
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Originální název použitého článku: Chalmers R, Begley C. Use your ears (not your eyes) to identify CL-related dryness. OPTICIAN, 2005; Vol 229, 6000.
S žádostí o plnou tištěnou nebo elektronickou kopii článku se obraťte na zástupce společnosti Johnson & Johnson Vision Care nebo na tel.: 227 012 171.
©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2007

Nové silikon-hydrogelové čočky pro suchost
očí v souvislosti s kontaktními čočkami
Část 1 - Vlastnosti materiálu
Dr. Kathy Osborn a Jane Veys
Optician, June 3, 2005 No 6004, Vol 229, 39-41
Souhrn: Ioannis Tranoudis, DO, Msc, PhD
Tato publikace představuje vlastnosti materiálu nových kontaktních čoček ACUVUE® OASYSTM with HYDRACLEARTM Plus od
Johnson & Johnson Vision Care, jejichž cílem je zlepšení vlastností silikon-hydrogelových čoček. Tato zlepšení jsou především
zaměřena na potřeby nového životního stylu a na pacienty, kteří v současné době mají problémy s pohodlím, například
se suchostí.
ACUVUE® OASYSTM with HYDRACLEARTM Plus jsou vyrobeny z nového silikon-hydrogelového materiálu, senofilconu A. Při
zvýšeném obsahu silikonu mají tyto čočky vyšší Dk/t - 147 standardních jednotek - významně vyšší než hydrogelové čočky.
Tato hodnota překračuje publikovaná kritéria pro zachování rohovky bez edému a acidózy při denním i prodlouženém
nošení. Pokud se týče smáčivosti, nové kontaktní čočky využívají HYDRACLEARTM Plus, značkové jméno pro novou generaci
technologie HYDRACLEARTM, která přináší do základního materiálu s vynikajícími
Vyvážení vlastností materiálu
vlastnostmi zvlhčující látku s vysokým obsahem vody, čímž je vytvořeny více
pro vynikající pohodlí.
smáčivé a velmi hladké kontaktní čočky. ACUVUE® OASYSTM with HYDRACLEARTM
Plus dosahují úhlu smáčivosti podobného jako hydrogelové čočky se středním
Smáčivost
obsahem vody.
Laboratorní měření také ukázala, že ACUVUE® OASYSTM with HYDRACLEARTM Plus mají
nižší koeficient tření než ostatní silikon-hydrogelové čočky na současném trhu.
Tento nízký koeficient tření poskytuje čočkám pocit hladkosti a umožňuje víčkům klouzat
po jejich povrchu se sníženou možností podráždění.

Lubricita
(kluzkost)

Pohodlí

Propustnost
pro kyslík

Modulus
(tuhost)

ACUVUE® OASYSTM mají modulus ohebnosti podobný jako hydrogelové čočky,
což je známkou dobře vyvážené flexibility. Ohebnost je výrazně vyšší než
u srovnatelných silikon-hydrogelových čoček - přibližně o 30 až 50 %.

ACUVUE® OASYSTM se také zařadily do 1. třídy ochrany proti UV záření dosažením blokády 96 % UV-A a 100 % UV-B
záření, což přesahuje nejpřísnější požadavky na blokádu UV záření a jedná se o lepší hodnoty, než dosahují jakékoliv měkké
kontaktní čočky na současném trhu.*
Lze uzavřít, že ACUVUE® OASYSTM with HYDRACLEARTM Plus pokračují ve zlepšování pohodlí při nošení čoček, které bylo
nastaveno čočkami ACUVUE® ADVANCETM with HYDRACLEARTM, dalším vylepšením vlastností materiálu a jejich funkčním
vyvážením, což vede ke zvýšenému pohodlí a odolnosti proti suchosti. Kombinace vlastností slibuje prodloužení délky
pohodlného nošení u současných nositelů čoček a také umožňuje poskytnout vynikající pohodlí nositelům vystaveným suchému
i jinak nepříznivému prostředí.
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(x1000)
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ACUVUE®
ACUVUE® OASYSTM
ADVANCETM
with HYDRACLEARTM
with HYDRACLEARTM
Plus

PureVision®

AIR OPTIXTM

AIR OPTIXTM
NIGHT & DAY®

Lubricita (koeﬁcient tření) při rychlosti 15 cm/s pro ACUVUE® OASYSTM
with HYDRACLEARTM Plus ve srovnání s jinými silikon-hydrogelovými
čočkami.
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ACUVUE® OASYSTM
ACUVUE®
with HYDRACLEARTM
ADVANCETM
TM
Plus
with HYDRACLEAR

AIR OPTIXTM

PureVision®

AIR OPTIXTM
NIGHT & DAY®

Modulus ohebnosti čoček ACUVUE® OASYSTM with HYDRACLEARTM
Plus ve srovnání s ostatními silikon-hydrogelovými čočkami.

Originální název použitého článku: Osborn K, Veys J. A New Silicone Hydrogel Lens For Contact Lens-related Dryness. Part 1 - Material Properties. Optician, 2005, Vol 229, 6004
ACUVUE®, OASYSTM a HYDRACLEARTM jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. Všechny další názvy značek jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.
*Kontaktní čočky s UV filtrem nejsou náhradou slunečních brýlí a dalších ochranných pomůcek, protože nekryjí celý povrch oka a jeho okolí.
S žádostí o plnou tištěnou nebo elektronickou kopii článku se obraťte na zástupce společnosti Johnson & Johnson Vision Care nebo na tel.: 227 012 171.
©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2007
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma DIOPTRA, a.s. TURNOV, která rovněž věnovala cenu pro výherce.
Vyluštění tajenky zašlete do 30. 3. 2007 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno.
Z došlých odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží jako cenu digitální fotoaparát.  
Výherci z č. 4/2006: DVD přehrávač získává Alena Chalupová, Žatec.
Správné znění tajenky z č. 4/2006: Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje Dioptra.
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